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A foto ue.fala
Achegámonos ao aniversario do
golpe de estado en Arxentina (24 de
marzo de 1976). 30 ,000 desaparecidos en oito anos de ditadura . Na
foto, un grupo de traballadores no
momento no que denunciaba no xornal El día un atropelo policial. Foi
empregada polo propia policía para
fichalos a todos.

O trasno

A difusa

estir e do nazareno

Daniel López
Agora que andan con eses códigos vendelibros
e demais enleadas disfrazadas de escándalo de
quen prefire a pasta gansa e rápida _antes có rigor
e o estudo, falando da estirpe de Xesús e demais
andrómenas, agora pasoume, mira ti, que acabo
de descubrir a estirpe do Nazareno na actitude
dun socialista ·q ue ignoro, pero dubido moito,
que se recoñeza no ronsel espiritual do mestre
das benaventuranzas.
Rubalcaba fai de cristián, e os que van de cristiáns e mesmo o cristianismo oficial, fan do de
sempre. Cando me toca deixarme tocar por ese
. . . . .1!!11!!11...-~ texto de poñer a
outra meixela, ese
texto que tanto riso
dá a algúns por
parecerlle iluso e
mexapías, sempre
chego ao mesmo
punto: a clave está
en romper a cadea
do odio. Esa é a orixinalidade, expresada nese "zorrégame
de novo e acabe o
con to' , o absurdo
do ollo por olla que nos deixa a todos chascos.
Nunca o odio se venceu con odio nin a paz se.
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acadou instalándose na vinganza. O dinamismo dos pacíficos vence a espiral maldita,
a base. de, aparentemente, perder.
Rubalcaba, velaí está, coa súa decisión
persoal sobre De Juana Chaos, o criminal, e
a súa sirixela aplicación ao caso daquela
lóxica ilóxica, creando dura polémica. "Son,
perfectamente consciente -manifestou- de
que moitos cidadáns poderían pensar que
De Juana non merece este tipo de tratamento, porque el non tivo piedade das súas vítimas. Non lles falta razón. Pero unha das diferenzas entre os terroristas e os que non o
somos é que a nós impórtanos a vida, de
todas as persoas, sexan ou non terroristas ... probablemente niso reside a nosa lexitimidade moral".'
Aos vingadores do levítico, zaplaneses ou.
acebianos, hai que recomendarlles que se
pasen polo videoclube e que aluguen "Pena
de Morte", de Tim Robbins. A xustiza non é
vinganza. Comprender as vítimas non é xustificar, nin moito menos encirrar, o seu odio.
Mal favor se lles fai a elas e a saúde espiritual de toda a sociedade. E isto xa no é só
patrimonio cristián: é un acervo da humanidade enteira, desde o dereito romano á mística zen.

Editorial

O Mundo ao revés?
Empresarios que defenden a autodeterminación, conselleiros do Bloque
puxando pola desafectación e uso privado de parte dunha empresa pública,
sindicatos contra alternativas xeradoras de emprego nunha comarca que
non acaba de levantar cabeza, ... un cadro cando menos curioso e revelador.
Só El País de Galicia -que non galega nin galeguista- estivo no seu sitio:
cerrando filas e cociñando números e argumentos para xustificar ao goberno do PSOE e uns acordos opacos coa Comisión Europea para que ASTANO "nunca máis" (¿ ?) faga barcos civís.
Resulta difícil non rebelarse contra esa misteriosa lóxica de que un sector
industrial galega punteiro e en expansión, con proxección e prestixio mundial, sexa de novo condenado a permanecer anano.

Galicia arrastra unha falta de peso crónica na toma das
grandes decisións do goberno central que nos afectan
Galicia carece de peso na toma
(agro e construción naval son os mellares exemplos). A
Europea coma un mundo perfecto de adminisUnión
das grandes decisións do goberno
tración obxectiva e equitativa é, por desgraza, un especentral
llismo. Grupos de presión, intereses poderosos, estados
de primeira e de segunda no Consello e territorios de primeira e de segunda nos estados, tradúcense neses misteriosos acordos ocultos á opinión pública que conselleiros e empresarios galegas teñen que descubrir a golpe de presión xornalística e peregrinacións a Bruxelas.
Pode parecer unha batalla perdida, pero tamén semella o comezo de algo.
O tempo falará.

Rumores de esperanza
Xan Guillén

Os rumores de esperanza desta vez veñen con aires veraniegos e mariños. Din os ingleses no seu xornal "The Guardian'-' que a mellar praia do
. mundo está nas Illas Cíes e chámase Rodas. Nin o Caribe, nin a Costa
Azul. A praia máis ideal do mundo está a menos dunha hora d~ Vigo en
ferri. Quen dubidaba de que tiñamos unhas praias estupendas en
Galiza? Quen dubidaba que as Cíes fosen un paraíso? Agora isto sábeno ata os ingleses e nós aledámonos. Mágoa que a auga estea tan fría por
aquí, que uns irnos cumprindo anos e non estamos para enfríarnos.
Outro motivo de festa para nós está na posta en marcha do
banco de terras. O banco de terras é un interito de facer máis
racional o estado do agro en Galiza. Que a terra teña un uso
e non haxa terras botadas a perder. É de esperar que non ·
sexa a solución a tódolos males da nosa agricultura e gandería pero é un comezo. Oxalá haxa unha contmuidade con
ideas e creacións que transformen a situación do rural galega
e así poder evitar a fuxida da xente deste medio de vida.
A última boa nova de hoxe vén dos datos do paro. Levamos
orn;;e meses _baixando os índices de desemprego. Detrás de
cada mozo ou moza, home ou muller que se pon a traballar
hai un proxecto vital. Oxalá axiña se dean as condicións de
igualdade para que poidamos quitar todos eses peros. Por hoxe xa chega,
que teño que traballar, grazas a Deus.
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Apeneira·
O 17, Día do Mar, celebramos a Rede
"LITORAL VIVO", de
asociacións ecoloxistas e
sociais para apoiar alternativas á xestión da costa, respectando a biodiversidade. O
nivel do mar pode chegar a
subir 5 metros no 2300, se
seguen a medrar as temperaturas polo cambio climático.
Un dos colectivos é a
Asociación polo Defensa da
Ría de Pontevedra. Na foto,
María Xesús Martínez, presidenta das mariscadoras de
Lourizán, un dos espazos
máis destruído. No mar traballan entre 30.000 e 40.000
galeg@s. 8000 son mulleres,
máis da metade por conta
propia -coma autónomas- no
marisqueo. Porén, nas conserveiras, traballan por contrato.
Hai tamén un 2% na pesca de
baixura e un 3,8% na litoral.

O 25 celébranse os 50 anos
dos tratados fundacionais da
CEE en Roma . Hoxe, con
case 500 millóns de cidadáns
en 27 países, medra o escepticismo mentres Alemaña loita
por unha constitución europea
e a apertura ás antigas repúblicas soviéticas de Asia e á
mesma Rusia, ricas en gas e
petróleo. O PIB galego é un
26% menor cá media continental. Ocupa o 167 lugar
entre as 268 rexións. A renda
máis alta é a das áreas de
Londres, Luxemburgo e
Bruxelas, e as 15 máis pobres
están en Romanía e Bulgaria,
de onde proceden moitos
inmigrantes que traballan en
Galiza. Por iso, un dos retos
do século XXI, vai ser a inmigración. O CENTRO EUROPEO DE ESTUDOS SOBRE
FLUXOS MIGRATORIOS ofrece información moi rigorosa,
dende www.flujosmigratorios.org ata libros, artigos,
etc.
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A SEMANA
GALEGA DE CINE en
Brasil mostra as luces e sombras desta arte. Só 13 concellos teñen salas, aínda que
medran os multicines nas
cidades. O peoré o descenso
de espectadores, un 15% no
2005. O Centro Galego da
lmaxe vén de proxectar as 3
películas máis ant_igas. As primeiras imaxes en movemento
de Botadura do acoirazado
Alfonso XIII (1913) en Ferrol,
a produción portuguesa sobre
o Ano Santo en Compostela
(1915), e a primeira de ficción rodada na Toxa, que
está a celebrar o s~u centenario: Miss Ladys (1916) do
vigués José Gil, na .foto. Neste
ano irnos gozar de 17 novas
fitos: O espírito do bosque e
Donkey en animación, a
comedia Hotel Tívoli de Reixa,

De bares, Santos ...
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O "Día da clase obreira",
lembramos a Amador e
Daniel asasinados en Ferrol
pelas forzas represoras da
ditadura. O sector servizos
EMPREGA á maioría dos
galegos, entre o 54-60% na
Coruña. En Lugo a agriculturá
e a pesca ocupan ao 22%, o
dobre cá construción (9%),
mentres en Ourense a agricultura só acoda o 5%. En
Pontevedra o sector industrial
é o 21 %. Despois dos servizos, as aétividades que máis
_medran son inmobiliaria,
construción, administracións
públicas, transporte terrestre e
hostalería. Medrou -o sector
da automoción (8,5%) e perderon o téxtil e enerxía eléctrica. O xornal medio é máis
baixo ca no 1997, e un 162%
menos cá media do estado. O
30% son empregos eventuais,
que cobran un 40% menos
cós indefinidos, e supoñen 4
de cada 10 accidentes. As
vítimas mortais descenderon
un 22,7% no 2006.

Alfonso Blanco Torrado
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O TRABALLO
DOMESTICO non pagado supón o 37% do PIB, valorado polos 3/4 horas diarias
que· dedicamos ao ano ás
nosas casas. O 74% realizado por mulleres, que son
11.000 millóns/ ano. O 70%
das mulleres inmigrantes
veñen traballar ne.stas tarefas.
Nos traballos remunerados os
homes cobran o 3 ,3
horas/ día e elas un 1, 9, un
30% menos cós homes nos
mesmos labores. O paro afecta en Galiza ao dobre de
mulleres: o 20% fronte ao
9,6. Na foto a presentación
en Ourense dos premios
sobre os dereitos femininos
Clara Campoamor.

Dous .de cada tres traballadores no AGRO son mulleres.
Unhas 30.000, afiliadas por
conta propia. Ata setembro .
foron o 56% das altas na
agricultura, coma nos 4 anos
anteriores xuntos, debido
tamén ao abandono de moi tas familias, buscando outros
empregos (25.000 en 7 .
anos). O 70% da produción
mundial de alimentos no 3º
mundo, está nas súas mans.
Entre nós, o 7 4% trabal la nos
servizos, o 9 na agricultura,
14% na industria, 2 % na
pesca e 1% na construción.
Na foto a gandeira María
Rodríguez de Cerqueda de
Malpica.
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Uns 300 representantes debaten sobre a nova política da
auga, no CONGRESO
VECIÑAL en Ourense, o 10.
Os concellos invisten no abastecemento a media de
75€/ ano por veciño. A UE
urxe á Xunta a pór impostes
polo depuración _d a auga,
unha suba xestionada polos
concellos, na liña da mellora
da súa calidade. Ir achegando os prezos aos custos.
Cada cidadán gasta 153, 9
litros/ día, no tempo que se
recollen 1 ,3 millóns m3 de ·
augas residuais, das que se
tratan 1, 14 millóns. O prezo
do ciclo integral da auga
custa entre 0,44 e 0,93 €,
segundo as poboacións .sexan
de menos de 5000 habitantes
ou máis de 50.000. Os principais consumidores son os
fogares, os produtores económicos e os consumos munici pais. Lugo é a que ten o
prezo da auga máis baixo.
Na foto, unha actividade da
Asociación de Veciños da
Milagrosa de Lugo, coordinada polo irimego Valentín
Arias.

FNV
MIGRANfES
(Valencia, o 21 ), lembra que
son o 2,67% (fronte ao 22%
de Cataluña) da poboación
galega, que frean a despoboación e o avellamento.
Representa~ un 3 ,8% dos
empregos. Hai 14.092 sen
permiso. Para o 2007 foron
autorizados 1 285 contratos.
Moitos son mozos. Entre
1996 e o 2005, o 68% deles
tiñan entre 16 e 44 anos. O
· 26 é o ca boda no dun fillo de
Yaye Bayam, na foto, presidenta da ASOCIACIÓN DE
. NAIS E VIÚVAS DOS CAIUCOS, morto na embarcación
na viaxe MauritaniaCanarias, pola que pagara
700€ . A nai agora está a
traballar para crear un sistema de microcréditos no
Senegal para xerar emprego,
afastando á mocidade da
inmigración indocumentada , e
para colaborar no deserivolvemento do seu país.
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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 - 5818 88

~ Proven~a,274-276
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

fR GAL€:RIA~

~ARGAD€:LO~
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
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
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Política
-

ENTRANDO EN CAMPANA
Por se alguén non o sabía, quedan
avisados: estamos na campaña electoral para as municipais. Xa sei que a
votación será a fins de maio, que non
están convocadas, nin hai candidatos
nin nada. lso, oficialmente. Na vida
política real xa levamos meses mirando a maio e as enquisas publicadas
na prensa ao longo de febrei ro deron
estado oficioso ao comezo da campaña, logo de que os tres grupos máis
representativos (e media ducia máis,
polo menos) fosen dando a coñecer os
nomes dos seus representantes en
cada concello.
Dos datos xurdidos das primeiras
enquisas tiramos unha ampla estabilidade do electorado, aínda que sexo
no desconcerto na .cidade de Ferrol

Vítima dun urbanismo desbocado, .en
cada elección vai cambiando de
alcalde, nas máis variadas combinacións. Cómpre, de todos os xeitos,
lembrar que a única vez que o concello contou cunha maioría absoluta fo¡
cun alcalde do PP, o ex conselleiro e
agora eurodeputado Manuel Pérez, e
que boa parte dos conflitos urbanísticos que dan hoxe lugar a estridentes
fallos da xustiza, incluído o Tribunal
Supremo, datan .de acordes municipais tomados por esa maioría.
E, sen esquecer os escandalosos
enfrontamentos entre os teóricos aliados desta lexislatura, tamén convén
lembrar que a actual lista do PSOE
está integrada por un sector dese partido comprometido no seu día con

O urbanismo e a corrupción van ser os·
pratos fortes desta campaña
ou, algo menos, en Vigo. As enquisas
reflinten a confusión reinante nesas
cidade~, cuns liderados políticos que
pasan por ·importantes crises, e un ha
cidadanía fortemente desilusionada e
desorientada. Quen ía dicirnos nos
tempos da transición que en Ferrol o
partido máis votado sería un PP do
máis escorado á dereita e que contaría ademais cun aliado tanto ou máis
de dereitas e cunha forte compoñente
de demagoxia. Mentres é o único concello no que Esquerda Unida segue
vixente, pero sen posibilidade de ser
decisiva.
O caso de Vigo merecería un
comentario más demorado. Pero un
non sabe xa que dicir, logo dos anos
de controversia política que vive unha
cidade que mentres tanto segue
pu lando polo economía do país.

algúns deses problemas urbanísticos
non resolto·s. Aínda que agora queiran mirar para outro lado. E levan
como cabeza de lista ao único socialista que nunhas eleccións autonómicas ·conseguiu que o seu partido que. dase claramente por detrás do BNG.
Polo demais, todo entra na súa léxica. En Ourense,. unha vez máis, a
maioría do PP está. no aire, co BNG
por diante do PSOE (tampouco non é
novo). E os socialistas semellan ter
seguras as alcaldías da Coruña, Lugo
e Santiago, aínda que precisen do
pacto polo rrienos en Compostela.
O urbanismo e a corrupción que
provoca van ser, polo visto ata agora,
os pratos fortes desta campaña. Así
que esteamos preparados para ver
xurdir novas escándalos.

Rubén Arambu ru

Encrucilla?a é unha palabra bonita, non si? Máis que a problema sóame a
encontro e reto. Ademais leva o son da cruz de Xesús no medio da palabra, coma
eses cniceiros que andan pola nosa terra e que son cutmáns deste teu peto onde
veño de vez en cando.
!amos o outro día o amigo Xesús de Lourizán mais eu paseando de noite por
Pontevedra e fronte a unha que foi casa de Valle-Inclán atopamos un enorme e
fermoso cruceiro. Contoume Xesús que fora de Estríbela e que, hai anos, caera.
Senda alcalde Filgueira Yalverde mandou buscalo coa intención de arranxalo.
Non volveu máis, chimpárono
enriba dunha estraña atalaia e aí o está na Boa Vila. Cando chegaron mellares
tempos, os veciños de Estnbela e Os Praceres plantáronse no Concello: demandando a devolución ou polo menos unha réplica exacta, coa advertencia de que
aparecerían coma cuadrilla cívica con camión e grúa para levar o que era seu.
Debeu coller medo o alcalde de entón -e máis sabendo dos xenes reivindicativos
daquela banda da Ría- que encargou unha copia, e alí está nunha praza de
Estríbela, ás portas de Marín. O cruceiro é fermoso, apareces ti co neno Xesús,
Eva e mais Adán, o santoAnciré espetado nas aspas, a Nosa Señora ... e está cheo
de inscricións que non dei lido pola escuridade. O Xesús que gusta moito dos porqués explicoume causas populares dos cruceiros, por exemplo que as tres escaleiras da base simbolizan as virtudes e que son un aceso ao Señor: a fe, a esperanza
e a caridade. Se non é certo é moi bonito.
Pois con moita fe, esperanza e amor celébranse os 30 anos de Encrucillada, que
xa son! E. mais nunha terra con tanto cruce como a -nosa. Son moitos nomes, e
algúns xa van aló nos cruceiros do ceo. Tanto traballiñ.o voluntario, tantos días,
tantas horas... Andrés Torres Queiruga e Engracia Vidal seguen ao pe da ·encrucillada galega, como no comezo, pero premiad.os agora ·cun equipo de mozas e
mozos que continuarán o labor.
Haberá maior alegría? Veña amigos-as, a encrucillarse!

~

-

7

Actualidade

D

O PETO, asociación de interese solidario

espoi dun ano de funcionamento, esta Asociación, que xa presentamos noutras ocasións nesta revista, pretende
ofrecer unha alternativa para o aforro privado de persoas interesadas en investir os seus cartas na promoción do

emprego para persoas e colectivos de dificil inserción. Trátase de experimentar unha forma de aforrar diferente e de
facer que eses cartas teñan unha rendibilidade social moi alta. Pretendemos neste artigo facer unha pri_meira valoración do seu traballo e dos seus resultados.

A l g o máis que unha boa idea

lucro de Santiago e comarca que
presta un indispensable apoio técnico) xa comezaron a andar.

Eses primeiros resultados, despois
dun tempo aínda escaso para facer
unha valoración fonda, son polo
menos alentadores:

5 proxectos poden parecer porteos,
pero debemos ter en conta que se
trata de 6 mulleres (non é casualidade este feito, verdade?), catro delas
inmigrantes (unha brasileira, unha
colombiana e dúas romanesas ), feito
que tampouco é casual. Outra das
mulleres é desas que chamamos
familia monoparental perceptora,
ademais, de RISGA e con máis de 50
anos de idade. A persoa que nos
falta, presenta unha discapacidade
intelectual significativa aínda que
conta cun apoio familiar importante.
Son 6 mulleres, 6 familias que teñen
unha oportunidade de desenvolvemento persoal e de autonomía eco-

Máis de 70 socios e socias que comprometeron un total de cartas que
supera os 36.000 euros. Están en marcha dende entón 5 proxectos de autoempr go que totalizan a mobilización de ca e 25.000 euros dese total.
D us do proxecto xa empezaron,
d p i d s corre pondente períod d car ncia, a devolver os cartas
recibido o 5 proxecto co apoio e
a
nto da Plataforma polo
( ntidade en ánimo de
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nonnca e social, que non atoparon
noutros recursos públicos e privados
e que dende logo non ían atapar na
banca ordinaria. Son, somos máis de
70 persoas -non demasiado ricos e
ricas, por certo-, pero que eremos que
podemos pór en marcha unha alternativa no ámbito financeiro ao funcionamento que a chamada economía de mercado impón para os nosos
aforro s.
Ademais aínda que non sexa cuantificable en número, está tamén o
esforzo de difusi.ó n e de concienciación social: apoio á rede de renda
básica, conferencias de Carlos Taibo
ou do noso compañeiro, Luís
Ferreiro, que promove unha iniciativa similar en Andalucia, mesas
redondas, etc.

•· .

Funcionamento

AIS O PETO é unha asociación sen
ánimo de lucro que propón e alenta
unha economía alternativa e solidaria onde se antepón o valor da persoa
por riba do capital.
O capital de AIS O Peto está formado por párticipacións de 60 euros,
que son achegados polos socios/as e
colaboradores/as.
O 90% deste capital destínase a préstamos, financiando proxectos de creación de emprego que non teñen
acceso ao financiamento tradicional.
Este capital pode ser recuperado
polo socio ou colaborador. O restante 10% dedícase a accións divulgativas e administración interna, porcentaxe que non é recuperábel.
Outra forma de participar é a achega
de traballo voluJ1_tario, xa que a asociación funciona co traballo gratuíto
dos socios/as e colaboradores/as.
O estudo da viabilidade e o segui-

mento técnico dos proxectos presentados faise a través da Plataforma
polo Emprego.

Por outra banda, tamén se incide en

Unha xunta directiva aberta a todas
as socias/os aproba a concesión dos
préstamos por maioría cualificada
responsabilizando a un/ha socio/a do

co fin de afondar nos fundamentos

educación, con actividades de formación para socios/as e simpatizantes,
da economía alternativa e solidaria.
Os/as destinatarios/as dos préstamos
tamén poderán participar nelas.

podemos pór en marcha unha alternativa
no. ámbito financeiro

seguimento. O modelo é autoxestionario e democrático.
A Asociación por un interese solidario O Peto tenta promover un investimento non lucrativo de proxectos
con rendibilidade social ou cultural e
viabilidade económica, que poñen o
centro de atención no traballo socialmente necesario para que a persoa
· poida ser protagonista da súa vida.

Contacto:

AIS O PETO
RI San Roque 6 BIS
C.P. 15704 Santiago de Compostela
Para máis_información :
ais opeto@hotmail.com
Telf. 981 57 61 42
Fax. 981 58 05 06
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Debullando na vida

Emi lio e seu fi lio Romá n con don Ram iro
de Cervantes

De quen vés sendo?
N cín en Lugo en 1955.
tud
Maxisterio
en
ne
Traballo
no
Pr
et H m dende o ano
1
on membro da O.N. G.
AXUNICA
(Axuda
a
Niearagüa) .
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Conversa con Emilio Sánchez

Como mestre cales foron as etapas
cultural de Proxecto Home?
máis importantes da túa vida profe· Estou encantado por traballar cun
sional?
equipo de persoas dunha calidade
Aprobei as oposicións, aló polo
humana extraordina.ria. Tamén des1983. Gardo moi bo recordo dos initac.aría que, ante a problemática tracios, o entusiasmo, a ilusión ~ as
tada día a día no centro, relativizas
ganas de traballar.
moito máis os teus propios problePasei oito anos no programa edumas.
cativo de Preescolar na Casa na zona
A nivel profesional esíxeme. estar
dos Aneares. A relacióll'coa xente da
ao día tanto en temas de actualidade
montaña lucense e a acollida que
do contorno máis próximo coma do
sempre nos dispensaron permitírohque pasa no resto do mundo.
me achegar elementos que se escapaEstás colaborando en actividades
ron do estritamente escolar. A isto
de
solidariedade co Terceiro Mundo,
hai que engadirlle que Aurora e máis
que fas e por que o fas?
eu tivemos alí os nasos fillos:Iago e
Román.
Son membro activo dunha O.N,G.
Foi moi bonito botar a andar unha
de aquí de Lugo, que ·se chama
mini comunidade familiar-cristiá
AXUNICA (Axuda a Nicaragua)
convivindo durante catro anos con
dende o ano 1996. Intentamos recaR amiro, o actual cura de S. Román de
dar· fondos de distintos organismos,
Cervantes, que moitos de vós coñecetanto públicos coma privados, para
des.
xestionar proxectos de desenvolveA segunda etapa que destacaría mento e cooperación que respondan
sería que a partir do ano 1998.
a necesidades reais demandadas
Integreime no Proxecto Home, pro-. palas xentes das comunidades rurais
grama terapéutico-educativo de
de Granada, en Nicaragua.
rehabilitación de persoas que teñen
Fágoo porque sinto a necesidade
problemas de adicción ás drogas.
humana e cristiá de colal)orar en
Por que empezaches a traballar en
facer un mundo máis xusto e solidaProxecto Home, con ese colectivo de
rio entre todos .e ao mesmo tempo
. persoas tan particular?
para sentirme mellar comigo mesmo
Puri Moirón, curmá de Aurora, trae cos demais.
ballaba xa daquela no Proxecto
Traballando nun colectivo do
H ome e propúxome traballar con
Primeiro
Mundo caracterizado pola
eles. Facíalles falla un mestre no cendinámica adictiva, vendo as realidatro que había escasamente un ano
des sanguentas do Terceiro Mundo,
que inauguraran en Lugo.
Nun primeiro momento atraíame ·que che fai pensar todo iso?
polo tipo de xente marxinal coa que
Cuestiónome a sociedade que estame ía poñer en contado; pero por
mos a facer para que nos dea estes
outra banda, tamén tiña as miñas
"froitos ". Os dramas humanos . que
dúbidas por ser un traballo do que
vemos todos os días aquí no centro
descoñecía practicamente todo. A
de Proxecto Home sensibilízante, se
acollida por parte do equipo terapéucabe aínda máis, para entender o
tico foi excepcional.
sufrimento noutras latitudes. A fin de
Que che está ofrecendo como percantas, as causas son moi parecidas, a
soa e como mestre traballar na area
pesar da distancia xeográfica.

/

As furtadelas
Susan Golombock: Modelos
·de familia: que

é o que de

verdade conta? Ed.Graó.
Nunha época na que unha alta porcentaxe de familias difire do modelo tradicional, este libro aborda os distintos
tipos de estrutura familiar que coexisten
na actualidade e a súa influencia no
desenvolvemento psicolóxico dos nenos
e desmitifica que toda estrutura diferente á «normal» sexo prexudicial para
nenos e nenas. O libro responde a
unh~ pregunta fundamental: Que
aspectos da vida familiar afectan realmente a un desenvolvemento psicolóxi.
co sa·udable?
Outra das vantaxes do. libro é que, a
diferenza de moitos outros (mal de moi. tos escritores desta terra}, non está feíto
para demostrar o que sabe o autor,
senón para ser lido polos lectores.
Parte l. Tipo de familia · 1. Número de
país: un .ou dous? · 2. O poi: presente
ou non? · 3. Vínculos xenéticos: conxénitos ou non?. · 4. A orientación sexual
dos pais: heterosexuais ou homosexuais? · 5. A calidade das relacións
entre país e fillos. · 6. A calidade do
matrimonio e o estado psicolóxico dos
pais. · 7. As características individuais
dos nenos e o seu mundo social máis
amplo. · 8. Modelos de familia: que é o
que de verdade cont6?

www.ecologiapolitica.info
Ecología Política é una revista con máis de 15 anos de
historia. Nela trátanse temas relacionados con conflitos ambientáis e ecoloxía política de ámbito intern.acional. Semestralmente a revista selecciona un tema
prioritario e convida aos autores a enviar artigos
para abordalos . Os vindeiros números 33 e 34 terán
como temática "Desprazados ambientais" e
"Biocombustibles" respectivamente .

www.servicioskoinonia.org
Servizos Koinonía é un punto da rede que ofrece un conxunto de servizos no eido da teoloxía, espiritualidade, liturxia, Biblia e pastoral. Inspirase na espiritualidade e a teoloxía da liberación, con sabor espiritualmente «latinoamericano» e aberto ás novas correntes
de pensaniento teolóxico e de espiritualidade macroecuménica.

http://desenhogalego.blogspot.com
Auténtica borracheira de imaxes e deseño gráfico feito con tal
dose de humor que é dificil non sorrir ante tanta creatividade
divertida. Evidentemente, os galegos seguimos tendo moitas
maneiras de ver o que pasa nesfe micromundo da periferia.

Xéivolo dicía eu Os emigrantes
O feito de emigrac10n fai ao que a padece mats Soñamos co día en que Galicia poña en marcha tódalas súas ·riquezas e poida manter
consciente das súas propias raíces. Mal se pode
a tódolos seus fil/os para que ninguén
saber o que tira aterra por un, astro que non se
teña que marchará forza. Porque a vida
deixa. Pero tantas horas, día e anos lonxe da
do
emigrante évos ben dura e resulta un
terriña, pasando moitos trabal/o dos que se con- ·
froito da inxustiza actual por falta de
tan, fon que· o emigran.te se apegue ao seu niño,
oportunidades para medrar dentro do
ás súas raíces.
propio chan. Benvidos sexan os emigranPor isa mesmo, benvidos sexan eses amigos e famites pero maldita sexo a emigración que
liares que veñen pasar connosco, ou traen os
tenta de arrincar aos fil/os da terra das
seus fil/os batizar. Moito mellar aínda se, unha
súas raíces.
vez voftos, atopan benestar e acougo aquí e non Publicado na "Peneira" no núm. 39 ( 7 de
teñen que marchar máis.
agosto de 7982)

A nosa lnsenslbllidade cos devanceíros
destrúe o noso pasado
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AAquela
Bea Cendrón

Hai algún tempo, unha tos teiniuda
ben .a garrada aos bronquios deu ocasión para que a médica de cabeceira
descubrira nas miñas costas un lunar
de aspecto estraño ao me auscultar.
Con tal motivo, remitiume "ao especialista", quen, pasados tres meses
dictaminou en 30 segundos que, efectivamente, era mellar extirpalo.
Xusto un ano despois, chámanme do
hospital para que acudira o martes da
seguinte semana ás dez da mañá ( é
dicir, en plena xomad;:t laboral deles,
pero tamén miña) a cirurxía ambulatoria. Tras media hora de espera, e
tras escoitar á enfermeira chamar a
varias persoas alí presentes, pero non
a min, aproveito a seguinte ocasión
na que asoma a cabeza pala porta e
pregúntolle se estou incluída nesa
lista, porque aínda non me nomeara.
Fai un repaso e dí que si, que efectivamente estou, pero que son a penúltima, que era mellar "que dera unha
volta" porque probablemente ata a
unha non me atenderían. Atónita
volvo dirixirme a ela para lle preguntar o obvio: " - E como me citan para
as dez .se saben que non me poden
atender ata a unha?". Dilixente e con
razón, contesta ela que eso non
depende do persoal sanitario, que é
causa do sistema de citas.
Polo que recordo, non fixen
comentarios en mal ton, pero parece
ser que se decatou toda a concorrencia do meu malestar. E , cansa de
tanto abuso, fun á Administración e
presentei unha reclamación que a día
de hoxe estará compartindo _caixón
con outras coma ela. Cando volvín
contra iso da unha, senteime a esperar desexando que o despropósito
rematase pronto. Xusto enfrente
miña, un home maior de rostro máis
ca agradable, procurou a miña mira-
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da e, apunt_á ndome co caxato ao
tempo que lle daba o toque preciso á
boina, preguntoume: " - E lago foi
vostede quen protestou porque non a
atenderan antes?". "- Si señor, fun
eu", respondín un pouco aquelada á
espera de ver por onde sairía aquel
home. A muller do seu lado ( deducín
despois que sería a súa compañeira), .
comezou a removerse no asento. O
home deulle un pequeno pero firme
golpe ao caxato no chan, miroume,
sorriu e dixo chiscando o olla: "-Pois
eu, estou de acordo con vostede. I~to
non se pode facer". Como se lle mentasen ao mesmo Satanás, a muller,
presa dun medo atávico, apresurouse
a desmerecer o arrebato de sinceridade del e a protexer ao totem da
Medicina: " - Está ben, ho, ti non fales,
eles qué saben a xente que teñen.
Déixao estar e cala". Agradecida
polo apoio do señor e alucinada polo
corp.entario submiso e temeroso da
súa compañeira, optei por seguir a
conversa con el ata que me chamaron.
Dende aquela, cada vez que vexo
algunha imaxe deses estupendos
macro-xantares para a "Terceira
Idade" que agora organizan os que
sempre os criticaron, as caras das
persoas asistentes sempre me recordan a daquela muller de idade do
hospital á que seguramente a vida lle
deu motivos para ser como é, pero
que, por se acaso, déixase levar pala
corrente e séntase á mesa ou bota a
bailar músicas estrondosas sen darlle
máis voltas. De todos xeitos, pastos a
atribuír responsabilidades, con xustiza se colocan nas mesas da cabeceira
ou da presidencia onde, algúns e
algunhas algo máis novas se prestan
a organizar segundo que causas.

Horizonte Universal

Cristiáns en rede

Xosé Antón Martínez

147 grupos, comunidades e movementos católicos de base do Estado español, entre os que se atopan Irimia, a
Coordinadora de Crentes Galegas, Encrucillada, etc., constituíron unha plataforma denominada Redes Cristiás, co
obxectivo de axudar a dar unha resposta crítica, alternativa e coordinada, aos grandes problemas que na actualidade
presenta a nasa sociedade e a mesma Igrexa.
Este amplo colectivo católico de tes obradoiros, o relativo á
ámbito estatal, inspirado no Evanxeo Diversidade familiar, que encaixa co
e no espírito do Vaticano II, reafir- que se vai traballar na Asemblea
mou a necesidade de coordinarse 2007. Os outros obradoiros presentes
para actuar cunha maior eficacia e serán os seguintes:
responsabilidade, segundo as exixen- · Inmigración (por Cristiáns polo
cias e responsabilidades dos nasos
Socialismo).
días. Coma obxectivo proponse anun- ·Diálogo Interrelexioso (por CEMI).
ciar con alegría a Boa Nova do · Como lemas os cristiáns a historia
Reino, que xa está presente coma
dende abaixo (por Cristiáns polo
semente no mundo e na Igrexa, pero
Socialismo).
aberto á súa plenitude no futuro, par· Espiritualidade para outro mundo
tindo sempre da crúa realidade da
posíbel (polo Equipo de Nairobi).
crecente masa de empobrecidos e dos
· Sexualidade e novas relacións de
efectos do sistema capitalismo inhuxénero (por Católicas polo dereito
mano en que vive a sociedade actual,
a decidir).
xerador de exclusión e opresión.
· Outra Igrexa é posíbel: comuñón e
Coma plataforma, Redes Cristiás
pluralismo eclesial e social, clericapropón facer reais e visíbeis nas
lismo (por Somos Igrexa-Madrid).
·comunidades, movementos e grupos,
·
Homosexualidade e. evanxeo (por
modelos alternativos que rachen coa
Cristiáns homosexuais).
relación vertical e de discriminación
·
O papel da muller na Igrexa coma
que a xerarquía impón entre as perxeradora de esperanza (por
soas dentro da Igrexa, en especial coa
Federación
de Mulleres e Teoloxía).
muller. Pretende contribuír con todas
as súas posibilidades á transforma- · Democratización e dereitos humanos na Igrexa (por Kristau Sarea).
ción radical da Igrexa e da súa presenza no mundo.
· O mercado global: como inflúe nas
nasas vidas e na nosa fe (por
Primeiro encontro
Comunidades cristiás populares).
Os vindeiros días 10 e 11 de
novembro de 2007 en Madrid terá · Laicidade (por Cristianisme s.XXI
Catalunya e Mulleres polo dereito a
lugar a 1 Asemblea estatal de Redes
decidir).
Cristiás, . á que convidan a todos/as
os/as interesados/as.
Así-mesmo, terá lugar a asemblea
Escolléronse doce obradoiros propiamente dita, en concreto, a
cunha temática ben diferenciada tarde do día 10 ~ onde se presentará
para traballar durante a Asemblea. · unha valoración de Redes Cristiás
Organizada por un colectivo, promó- por parte da Coordinadora en funvese unha metodoloxía esencialmen- cionamento, así como a renovación
te participativa. A Coordinadora de dos cargos e a aprobación en asemCrentes Galegas organizará un des- blea das liñas de actuación.
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E dixo tamén:
-Un home tiña dous fillos. O máis novo
díxolle ó pai: "Papá, dáme a parte da
herdanza que me corresponde". El
repartíulle-los seus bens. Días despois, este ·
fillo recibiu todo xunto e marchou para un
país· remoto, onde malgastou a súa fortuna
vivindo coma un perdido.
Despois de o gastar todo, houbo unha
gran fome naquela terra, e empezou a
pasar necesidade ..Entón, acudindo a un
natural do país, entrou a servir, e
mandouno a' unha granxa a coida-los
parcos. Alí chegou a ter gana de enche-lo
estómago coas landras que comían os
parcos, pero ninguén llas daba.
.
Recapacitando, pensou: "¡Hai que ver!
Cantos xornaleiros do meu pai teñen pan
a fartar, e eu morro coa fome. Si, vou
volverá de meu pai e voulle dicir: Papá,
pequei contra o ceo e contra ti.; xa non son
digno de que me trates coma un fillo,
trátame coma un xornaleiro".
Levantouse e volveu onda seu pai.

Para Lucas a misericordia de Deus é un dos eixes centrais do seu
evanxeo que a miúdo vén vinculada ás comidas de Xesús cos
pecadores. O texto de hoxe forma parte dunha conversa de Xesús
cos fariseos e letrados ( 15,2) que se senten escandalizados polo
trato que o mestre lles dá ós pecadores. O feito de acollelos e
· xantar con eles supoñía para os membros da elite relixiosa de Israel
un desafío perigoso, pois non podían entender que a chegada do
Reino os incluíra tamén a eles.
Na tradición do Antigo Testamento .a chegada definitiva de beus
coma salvación, tiña un símbolo por excelencia, que era o .
banquete. O capítulo 25 de lsaías describe este acontecemento
coma un xantar de boas talladas e viñas aneflos o que estaban
convocados todos os pobos. Esta idea facíase presente ·na mente
dos que vían a Xesús compartir a mesa cos pecadores e percibían
que esta xente sempre fara ·excluída da mirada de Deus estaba
agora incluída cando Xesús os invitaba a súa mesa.
A critica dos fariseos e letrados leva a Xesús a explicar o seu
comportamento . No texto de Lucas esta explicación ben da man de
cinco parábolas (15, 3-16, 31) unha delas a que recolle o texto que
comentamos hoxe. Esta narración do "fillo estragador e o pai bo~'
mostra cal é a actitude de Deus cos homes: El espera a volta dos
seus fillos, e os acolle sen que lle demostren que "queren ser bos"
pois a súa ledicia é compartir a mesa con eles, sentilos felices.
Este dispendio de misericordia de Deus asímilase dificilmente entre
os que se creen bos, por isa o final da parábola ( 15,25-32) recorda
que "os fillos da casa" han de vivir a súa fidelidade a Deus, non
coma un mérito senón coma un espazo de gratuidade na que
acoller a todos/ as porque se senten acougando no amor de Deus.
Carme Soto

A acollida incondicioncil

o

u

UJ

o

Este Pai da parábola é uri pai dos que malcrían os ·
fillos: perdóaos sempre, non lles leva cantas, está
aí sempre que o necesitan, quéreos infinitamente
fagan o que fagan só porque son os seus fil los ....
en fin, un desastre.
Onde andará? Porque na lgrexa, onde din que
mora, non sempre parece que estea .
Que pasaría se o fillo pecador de hoxe en día
tratase de volver á casa do Pai despois de
incumprir a lei {renunciar a unha ordenación
sacerdotal, divorciarse, soster en público opinións
contrarias á xerarquía ... )
Que atoparía? Alguén que o acollese? : "Xa sei
que estás arrepentido, fillo, .que non puideches
. facer máis, aínda que sei que te esforzaches.
Quérote e perdóote e sempre serás o meu fillo.
Entra na casa que faremos unha festa todos" .
Ou máis ben poderío escoitar algo como: "Home,
podes volver, pero claro, falar en alto non podes,
comer coa familia tampouco, e, ó de traballar na
casa ... pois, xa sabes que tampouco se pode" .
Non sempre, certo, pero ás veces o espírito de
acollida incondic;ional do Xesús que comía cos
pecadores fal ta na lgrexa .
Yolanda Espiñeira

15

IA

1

Falando da lingua
Lidia e Valentina
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polos cons, asasinadas

no silencio

que se calan .·..

E palabras nos cantares, nos rezos, labradas
nos adeuses, nas pancartas, tatuadas, rotuladas,
mort:as, góticas. recortadas, ciceladas, bordadas,
esvaidas, de honra, de neón , nos carreixos, nas estradas,
ilustradas, estampadas, puristas, cultas, corrompidas,
vulgares, sublimes, borrosas. impronuncia~les, vacilantes, tridim ..

Gloria Sánchez García
en Para cantar e contar

das palabras

LETRAS DE MULLER
A autora homenaxeada no Día das letras
galegas deste ano é María Mariño, nome
que a moitos e moitas dos que miren por
este fachineiro lles ha resultar pouco ou
nada familiar. A biografía da poeta nada
en Noia non axudou moito a facer pública
a súa obra. A súa introversión, o seu afastamento dos círculos literarios, as dúbidas
á hora de publicar, e a súa condición de
muller son os motivos que hai detrás dese
descoñecemento. A etapa courelá de
María Mariño fíxoa coincidir con Uxío
Novoneyra, amigo e animador da publicación de Palabra no tempo, única obra que
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v1u a luz en vida da autora. As "mentiras
patriarcais" fixeron que mesmo se puxese en
cuestión

a

propia

existencia

da

poeta.

Empezan xa a aparecer os estudos que este
ano deitarán luz sobre María Mariño. Xerais
hai tempo que ten publicada a súa obra completa e a editorial Galaxia acaba de publicar
unha antoloxía -editada por Patricia Arias- e
unha biografía obra de Xerardo Agrafoxo .
Tamén se dedica a ela o nº 21 da publicación
feminista Festa da palabra silenciada.

A.Q.

