número 104

movimento 15-m e nós 15

alternativas na Psiquiatria 14

Análise em primeira pessoa sobre a
evoluçom do soberanismo e a sua implicaçom no chamado movimento 15M. Ainda, denuncia-se a tentativa de
liderar algumhas assembleias por
parte de elementos ultra-liberais.

várias iniciativas luitam por suprir as
carências do sistema psiquiátrico. Os
coletivos que combatem esta situaçom
procuram a educaçom para a autonomia,
face à dependência dos fármacos que
promove a psiquiatria convencional.
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fmi e uniom euroPeia ditam o caminho

A nova caixa poderá
cair em maos ianques
A privatizaçom das Caixas de
Aforros já é um facto com o
atual processo de bancarizaçom
que está a padecer a Novacaixagalicia. Embora a Junta pretenda convencer a sociedade do
nosso País que este projeto reveste um alto nível de “galeguidade”, a realidade indica que o
resultado de todo este episódio

já foi ditado desde há anos por
superestruturas ao serviço do
grande capital como o FMi ou a
UE. sob a direçom do novo presidente do que será o novo NCG
Banco, José María Castellano,
prepara-se a entrega das antigas Caixas de Aforros galegas
aos grandes fundos de investimento da Wall street. / PÁG. 16

novas estradas serÁm PaGas com PortaGens encobertas

Junta hiPoteca fundos Públicos
em favor de emPresas e bancos
A Junta da Galiza tem projetado no seu plano viário
2009- 2015 a construçom de 352 novos quilómetros
de autovias que se financiariam através da chamada
“portagem na sombra”. Neste modelo, a Administraçom autonómica receberá de investimentos privados metade do custo de construçom dessas infraestruturas, havendo de o devolver depois mui acres-

centado ao longo dos próximos quarenta anos na
forma de portagens por veículo. Assim, os centos de
milhons que se prevê que desembolsem as adjudicatárias correspondem-se só com umha parte do dinheiro que num futuro terá que sair das arcas autonómicas. Este sistema já fora empregado em várias
concessons do governo bipartido. / PÁG. 17

Lei de Águas acende a polémica
Compatibilizar o uso racional da água com o seu acesso gratuito
provoca divergências sobre a legislaçom desta questom / PÁG.18
suPlemento central a revista
A MEMÓRIA DA CoZINHA
da aprendizagem baseada na experiência direta às receitas por
televisom, Erica do Cabo analisa a perda da memória culinária

PERCuRso PoLAs CoMuNAs
Aproximaçom ao modo de vida e estrutura de redutos hippies
do rural, em aldeias como Negueira de Munhiz ou Cavada

conversa com novas editoras

Abrindo espaços
no campo editorial
O mundo editorial galego está a
ver nos últimos anos a apariçom
de projetos diversos, com o denominador comum de procurarem abrir vias para novos géneros, temas e setores esquecidos
historicamente polas editoras
grandes. Projetos coletivos a
modo de associaçom cultural ou

cooperativa, sem ánimo de lucro ou com o objetivo de pagar
ao pessoal salários dignos. NOvAs dA GAlizA reuniu num debate representantes de quatro novas editoras, a falarem à volta
dum setor altamente subsidiado, controlado de perto pola Administraçom. / PÁG. 22

oPiniom
A PoLítICA CoMo CuLtuRA DE vIDA
por Alexandre Carrodéguas / 3
fEstAs PoPuLAREs por Maria Rosendo / 3
LÓgICA LoCAL por Carlos santiago / 28
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o Pelourinho do novas
Se tés algumha crítica a fazer, algum facto a denunciar, ou desejas transmitir-nos algumha inquietaçom ou mesmo algumha opiniom sobre qualquer artigo aparecido no NGZ, este é o teu
lugar. As cartas enviadas deverám ser originais e nom poderám exceder as 30 linhas digitadas
a computador. É imprescindível que os textos estejam assinados. Em caso contrário, NOVAS DA

a derradeira liçom dum
marinheiro de marim
O corpo sem vida de Xan Montenegro villanueva foi-se, no passado dia 18 de junho de 2011, a caminho de ser usado pola ciência
médica em cumprimento do seu
desejo. Xan, melhor que ninguém, sabia que todo é pouco para ajudar a medicina a ganhar o
braço-de-ferro a essas doenças
das quais ainda nom se conhece
cura e para as quais é imprescindível contar com doaçons com
que estudar e experimentar avanços e ensinar às novas geraçons.
Mas no caso de Xan Montenegro, estou certo que as liçons vam
ser de dignidade e nom de medicina. A sua trajetória é para estudar com muito mais aproveitamento em Faculdades como Geografia e História, Humanidades,
sociologia, Ciências Políticas, direito, Económicas ou Jornalismo.
No corpo de Xan, os estudantes
estariam a olhar os petróglifos de
Pornedo, os xeiteiros, o carvalhal,
a paróquia de sam Juliám, a Casa
da veiguinha, o Oceano Atlántico
inteiro com as suas travessias e
trabalhos, os comuneiros, a pintura de Torres e o Farol de domaio. E para rematarem a sua liçom, podem estudar em Xam o

seu compromisso militante com a
Galiza, a solidariedade que converteu em preocupaçom por cada
injustiça cometida, e sempre em
movimento, sempre dando o primeiro passo na luita e sem se esconder, ainda quando o veneno
dos punhais traiçoeiros era mesquinho e infame, Xam continuava para diante, com mais vitalidade e entusiasmo que ninguém.
O militante nacionalista, o homem de esquerda que era Xan
Montenegro nom perdoaria que a
dor da sua perda nos figesse sentir
mais inalcalçável libertar a terra de
caciques e corruptos. vai ser mais
difícil, mas continuar na luita é ao
que nos obriga o seu exemplo.

Xan Carlos Ánsia

solidariedade com
animalistas em Prisom
AdEGA quer solidarizar-se com
as pessoas encarceradas acusadas de alegadas açons de sabotagem contra granjas de visons. A
nossa organizaçom manifestouse sempre contra as práticas da
indústria peleteira ou das touradas, mas tamém contra as libertaçons de visons, por causarem um
forte dano nos ecossistemas autóctones. Contodo, entendemos

GALIZA reserva-se o direito de publicar estas colaboraçons, como também de resumi-las ou extratá-las quando se considerar oportuno. Também poderám ser descartadas aquelas cartas
que ostentarem algum género de desrespeito pessoal ou promoverem condutas antisociais intoleráveis. Endereço: pelourinho@novasgz.com

que tanto a prisom preventiva dos
três ativistas como a forte dispersom policial e judicial som claramente desproporcionados e pedimos a imediata libertaçom dos
detidos e detidas e o levantamento do segredo judicial.
A Guarda Civil acusa estas pessoas de associaçom ilícita, ameaças, coaçons, revelaçom de segredos e delito contra o meio ambiente por, entre outras açons, terem ceivado uns 150.000 visons.
Apesar da gravidade dos cargos
imputados, pensamos que há formas menos drásticas de instruir o
caso que nom requerem do ingresso em prisom destas pessoas,
cujas atividades sempre fôrom
públicas. O mero facto de equiparar este caso com operaçons antiterroristas deteriora nom só a
imagem do movimento ecologista senom também da justiça e do
Estado de direito.
lamentávelmente, outros flagrantes delitos contra a natureza,
o património histórico ou as finanças públicas, nom som objeto
da mesma diligência e tratamento por parte das forças da lei. A
AdEGA reclama da justiça mais
mesura e proporcionalidade na
hora de tomar determinadas medidas neste caso, e a imediata libertaçom das pessoas encarceradas, às quais em todo o momento

deverám respeitar-se os seus direitos civis, começando pola presunçom de inocência.

ADEGA

Perante o 25 de Julho
Compatriotas: hoje é um dia para
reivindicar, para mobilizar-se e para amossar que Galiza está viva e
disposta a luitar pola sua independência. No dia de hoje nom podo
estar aí convosco, mas este facto
em si nom me apena, porque

quando um país assovalhado tem
presos políticos quer dizer que é
um povo que luita por ceivar-se da
opressom e da exploraçom.
Hoje tocou-nos estar nesta
trincheira, amanhá será a vez de
outros até conquistar a nossa ansiada independência. O importante é que a luita nom decaia;
que ao Estado espanhol lhe saia
custoso ter a bota opressora sobre da nossa Galiza.
viva o 25 de julho!
viva Galiza ceive e socialista!

Telmo Varela

humor PePe carreiro

editorial
esde os inícios do movimento galego e até hoje
mesmo, a desproporçom
de forças autóctones face aos projetos assimiladores de Espanha
foi a nota dominante. Ao longo de
dous séculos, o ferrolho estatal e a
adesom entusiasta das elites desleigadas da Galiza aos planos de
Madrid endurecêrom ao limite as
condiçons em que se livrava a luita pola nossa afirmaçom coletiva.
Os quarenta anos de ditadura
aberta e a democracia bourbónica
que a sucedeu ainda inclinárom
mais a balança para o lado da te-

D

mida desapariçom do país. Nom
só se obstaculizava com todas as
manhas a auto-organizaçom militante -como sempre se figera.
Também se empregava toda a artilharia contra os próprios fundamentos da nossa existência étnica. O debalar do idioma, recentemente acelerado, nom é mais que
a condensaçom de muitas decadências combinadas, do território
à cultura popular.
Os nacionalistas e independentistas mais lúcidos entendêrom
sempre que nesta desproporçom
de forças cabia umha interven-
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Reaçom e compromisso
çom decidida. E que enquanto
nom se pudesse acumular umha
massa crítica suficiente para consumar a rutura, cabia erguer pequenos diques que assegurassem
a sobrevivência da Galiza e cedessem o testemunho a vindouras geraçons de galegos e galegas conscientes. desde os círculos eruditos mais restritos do século XiX até a açom mais determinada em favor da soberania,

e gustavo Luca, A terra treme: Daniel R.
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este foi o intuito que animou o
nosso movimento. E dessa soma
de pequenos diques provenhem
as dúzias de projetos organizativos que, mais um 25 de julho,
confluem nas manifestaçons da
nossa capital, num país sangrado
pola crise capitalista e de novo
em maos da direita extrema.
inúmeras polémicas que sacudírom e sacodem o soberanismo
sobre quais ham de ser os diques

prioritários e sobre quais as melhores maneiras para erguê-los.
seja como for, e por cima das controvérsias, reina um forte consenso: entramos em tempos de urgência que chamam pola ativaçom de todo o tecido organizativo
da comunidade nacional. Quantas mais cabeças e braços se envolvam na tarefa, com maiores
certezas poderemos enfrentar estes tempos de crise e reaçom.
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A política como cultura de vida
Alexandre Carrodéguas
os anos sessenta e quase ao
mesmo tempo, Pasolini e
lukács dérom-se conta de
que o capitalismo entrara numha
nova fase: já nom era meramente
um capitalismo de produçom, senom que se transformara em cultura de consumo e aniquilara as culturas autónomas pré-existentes.
Entrara na vida quotidiana. lukács
falava concreta-

N

mente de “capitalismo manipulatório". No caso galego, as culturas populares pré-existentes, nomeadamente a labrega, fôrom exterminadas. A subcultura operária tinha escassa tradiçom e por isso era sobre
os costumes comuns do campesinato, sobre essas culturas de vida,
onde a esquerda devia construir o
movimento nacional-popular. A
“cultura moral da multidom" de que
falava E. P. Thompson. Os escritos
de Pasolini ainda som fundamentais para enxergar esta revoluçom
antropológica. Ele foi o grande profeta desta catástrofe. Na Galiza,
Marcos lorenzo explicou a liquidaçom do rural, esse etnocídio, e a sua
substituiçom pola cultura de
"grande superfície" da periferia
das cidades. da esfera pública
desapareceu a cultura da solidariedade, da libertaçom
e da democracia
real. A lógica
cultural do individualismo
e do consum i s m o
converteu-

Festas populares
Maria Rosendo
omo é mester, a 29 de junho dérom começo as tam
ansiadas festas do bairro
de sam Pedro em Compostela.
Mais um ano, cumpre dar os parabéns a todas as companheiras e
companheiros da comissom de
festas que figérom um esforço
imenso e um trabalho a louvar para que a vizinhança pudesse desfrutar durante cinco jornadas de
um espaço lúdico-festivo onde
partilhar músicas, contos, sabere,
comidas, risos, magia, artesanato,
vinhos, olhares, passos de dança,
umha formosa romaria popular e,
em definitivo, umha cheia de
emoçons em arrencendos, sabores e cores bem diversas.
Algo que me fascina destas festas, e que fai com que me sinta
tam à vontade dentro delas, é o
grau de implicaçom que a comissom de festas adota para determinados aspetos da nossa sociedade e, portanto, do nosso quefazer
quotidiano. A postura mostrada

C

por parte da organizaçom em temas tam básicos mas também
tam necessários de reivindicar como podem ser a língua, a ecologia, a terra, o feminismo, o comércio local e sustentável, a soberania alimentar, o comunitarismo, a
cultura e o lazer tradicionais…
parece-me prova de um claro trabalho dignificador para com o
nosso país e a nossa cultura.
(...) Nom pode faltar a inclusom
de umha orquestra no programa
das festas: um elemento nacional
popular como é umha verbena
merece o seu espaço dentro de
umhas festas que se dim marcadamente populares. (...) Todo isto
poderia ser também umha escolha a louvar se nom fosse pola forte componente patriarcal deste tipo de orquestras. Refiro-me ao tipo de orquestras como as que fôrom “amenizar” este ano as festas
do bairro. E vaia por diante que
nom me vou pôr aqui a debater sobre o misógino, lesbófobo e homófobo das letras das orquestras,
porque entendo que entom entra-

se no imaginário do sistema.
Pasolini, seguindo o escritor renascentista Guicciardini, lembrava umha metáfora genial: a contraposiçom entre o palácio e a praça. Quando nom existe a mobilizaçom organizada que crie umha nova cultura, que construa novas
práticas, a esquerda alternativa
mal articula siglas sem conexom
com a praça. sem textura real organizada. Assim, torna-se ilusório
querer entrar no palácio sem movimento orgánico encarnado ao
qual poder representar. Hoje o palácio, como di Arcadi Oliveras, está habitado por delinqüentes. Ou,
como lamentava o nosso Pasolini,
por criminosos. Temos que nos
dar conta de até que ponto o poder homologador do palácio exerce através dos seus terminais mediáticos umha intensa campanha
de aculturaçom. de até que ponto
perdemos a autonomia. Por isso, o
central é a formaçom de um novo
sujeito constituinte, de umha esquerda consubstanciada nas assembleias dos centros de trabalho,
nas escolas, nos bairros... Um sujeito que nom tenha um programa
fechado que defender como fórmula alheia ao próprio movimento
real, senom que se vai construindo
através das necessidades quotidianas, vividas como necessárias.
Porque, como me contavam os velhos comunistas dos estaleiros de
Ferrol, já nom se fam bibliotecas

ríamos num outro debate muito
mais amplo (que ainda está por
travar) sobre os conteúdos de género nas letras destes conjuntos e,
claro, nom só dos conjuntos.
Mas nom quero deixar de pôr
em questom o trabalho, ao meu
ver ainda pendente, da inclusom
de umha perspetiva de género integradora na planificaçom e organizaçom das festas. Umhas festas
que advogam e luitam polo anticapitalismo, a soberania do povo,
o ecologismo, a defesa da terra e
da língua, o comunitarismo de base e o antipatriarcado, nom podem
permitir-se licenças neste sentido.
devem ser, polo contrário, firmes
na sua escolha e conseqüentes
com ela. Por isso, trazer para um
espaço que se pretende livre das
opressons machistas e imperialistas umha orquestra na qual se
pom em evidência a misoginia dos
seus membros, parece-me algo
que polo menos deve discutir-se.
sobretodo porque sempre existe
a opçom de nom a trazer.
Querendo fazer umha crítica
construtiva e nunca derrotista,
quereria aproveitar este espaço
para fazer-vos chegar o sentir de
muitas das mulheres que lá esta-

A lógica cultural
do individualismo
e do consumismo
converteu-se no
imaginário do sistema
nos cacifos dos obradoiros? Por
que ansiamos ir a Cancum em viagem de férias, igual que os nossos
patrons? Nom será que nós, o
mundo do trabalho, estamos colonizados polo imaginário do sistema? A nossa tarefa imediata primordial nom é a construçom de
umha sigla que funcione a modo
de ferramenta pontual, senom a
da constituiçom desse novo sujeito que dispute a hegemonia à direita. É a gente a que tem que se
organizar capilarmente (Gramsci)
como tecido social alternativo.
A esquerda sofreu umha grande derrota e nom vale a pena continuar a nos autoenganarmos. Estamos na travessia do deserto e
devemos ser conscientes de que a
nossa praça está atomizada, fragmentada. Temos os ingredentes,
mas nom coalham. Mas também
sabemos que está na nossa mao
fazê-lo e que nom há nengum determinismo que o impida. Há milhares de análises sobre a catástrofe do sistema: demasiado estado maior e pouca infantaria, demasiados analistas e pouca açom.

o que se pretende
livre das opressons
nom pode incluir
umha orquestra que
evidencie a misoginia
vamos na noite do sábado 2 de julho, e que nos sentimos violentadas diretamente por comentários
do vocalista da orquestra do tipo:
“o homem que nom se agache é
um covarde, a mulher que nom se
agache é umha insatisfeita”, ou
pola própia encenaçom da orquestra, na qual constantemente
fôrom dramatizadas cenas de violência sexual direta por parte dos
homens que havia no palco (chegárom a ser sete) contra a única
mulher que lá estava.
Poderia entender-se que se a comissom tivesse apostado num conjunto desconhecido, sendo esse o
resultado. Mas isto nom exime a
organizaçom da sua responsabilidade: as pessoas implicadas em levar para diante um projeto tam integrador como as festas do bairro
de sam Pedro devem ter conta todos os elementos que entram em

sabemos que a política é doxa
(opiniom) e nom episteme (ciência), e portanto tampouco a podemos deixar seqüestrada em maos
dos técnicos. Em todo o caso, estes participarám das nossas assembleias. sabemos ademais que
os partidos sistémicos formárom
umha espécie de cartel e que estám em crise profunda. Autonomizárom-se em relaçom ao eleitorado que dim representar porque
fôrom cooptados pola instituiçom
e passárom a ser comissários do
grande poder económico. Em Ferrol, ponhamos por caso, onde eu
militava no BNG quando iniciamos a luita contra a central de gás,
o aparato político do partido que
controla o partido obrigou a que
mudássemos de postura. Passouse da mobilizaçom à instituçom. E
ao entrarmos no palácio -nos paços do concelho-, foi abandonada
a praça, que ficou sozinha e caluniada. O BNG entrou numha deriva da qual ainda nom deu saído.
O objetivo é encarnar essa nova
democracia real, viva e popular
que reivindica o movimento do 15M, as praxes criadoras de umha
esquerda que seja de luita e de governo, que nom seja comissária do
poder económico usurpador, que
nom quebre o vínculo de fideicomisso entre representante e representado, que fomente umha nova
cultura democrática de vida, na
qual devem participar as maiorias
despossuídas e garantes da verdadeira democracia, como movimento e nom como procedimento. O
que dantes chamávamos povo.

jogo ao planificarem anualmente
este evento, e nom deixarem passar a avaliaçom das orquestras a
contratar, sobretodo quando todas
e todos sabemos o alto grau de machismo, homofobia, lesbofobia e
racismo que muitas delas exibem
(nom esqueçamos o terrível episódio da orquestra Olympus, denunciado há algo mais de um ano pola
redaçom deste jornal).
Nom obstante, nom quereria finalizar este artigo sem salientar
que tem tanta responsabilidade a
comissom do bairro no trabalho
de articular umhas festas livres de
machismo, como as pessoas que
delas participamos. E é essa a razom pola qual fago umha autocrítica extensível a todas as pessoas
que estávamos naquele espaço, já
que nós temos o direito e o dever
de nos posicionarmos perante estas atuaçons, quer seja virando as
costas a encenaçons patriarcais,
quer seja fazendo chegar as nossas sugestons a quem estimarmos
oportuno, e ainda ideando novas
propostas alternativas de lazer e
danças livres de machismo. O
bairro somos todos e todas, e juntos e juntas podemos libertá-lo!
vivam as festas do bairro!
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Galiza receberÁ menos de metade de fundos da ue
Conforme os últimos orçamentos avançados pola Comissom Europeia, Galiza passará de receber 5.000 milhons de euros a
2.000. Os fundos só poderám ser investidos em inovaçom, apoio às pequenas e
médias empresas e energias renováveis.

Junta desPede Pessoal de meteoGalicia
Os responsáveis por Meteogalicia decidírom despedir 20% dos seus empregados. A empresa Tragsatec, que fai as
contratas, foi a que assumiu o despedimento de cinco de 30 trabalhadores. O
pessoal teme um “desmantelamento”.

convocada Pola ciG desde 7 cidades

Multitudinária participaçom no
final da marcha polo emprego
NGZ / vários milhares de pessoas participárom a 3 de julho
em Compostela numha manifestaçom nacional em que a
Confederaçom intersindical
Galega anunciou que prepara
para outono umha “grande
mobilizaçom”, para a seguir
coordenar com outras organizaçons políticas e sociais umha nova greve geral. A manifestaçom foi ademais o encerramento da Marcha polo Emprego convocada pola central
sindical, na qual centenas de
pessoas desempregadas caminhárom os dias anteriores pa-

ra a capital do País partindo
de sete cidades e vilas.
suso seixo, secretário geral
da CiG, denunciou no ato de encerramento que as políticas dos
governos autonómico e estatal
"nom vam encaminhadas à criaçom de emprego senom a apoiarem o setor financeiro e a darem
mais lucro às bancas e às multinacionais". lembrou a existência na Galiza de 240.000 pessoas
desempregadas, das quais quase metade nom recebem nengumha prestaçom, e a necessidade de ativar a sociedade na
defesa dos direitos básicos.

‘bou eva’ e ‘casa dos caracóis’

Em liberdade com acusaçons
militantes do movimento animalista
NGZ / No dia 22 de junho, umha
operaçom policial efetuada pola
Guarda Civil contra o movimento de libertaçom animal detivo
onze pessoas e registou domicílios no sul do país, assim como
também nas Astúrias, País Basco
e na capital de Espanha. A operaçom foi coordenada a nível estatal polo Tribunal de instruçom
nº 2 de Compostela, dirigido por
vázquez Taín, que afirma que
“há indícios” para manter as imputaçons em relaçom com a solta de visons em viveiros de todo
o Estado ou ataques às indústrias
farmacêuticas.

Em chegando os ativistas aos tribunais compostelanos para declararem, várias pessoas partici-

pavam numha concentraçom solidária convocada por Abordagem. As organizaçons às quais
pertenciam algumhas das pessoas detidas, Equanimal e igualdade Animal, denunciárom a
“tentativa de criminalizar o movimento polos direitos dos animais”, e apontam os “lobbies da
exploraçom animal e as poderosas multinacionais” como fomentadoras da repressom.
Três das pessoas detidas nesta
operaçom dérom entrada na prisom de Teixeiro, para ser decretada a sua posta em libertaçom a
13 de julho pola Audiência Provincial da Corunha. As 12 ativistas encontram-se em liberdade
com acusaçons. No seio do movimento galego, Ceivar denuncia a
repressom a estes ativistas que

“contrasta com a indulgência dispensada a verdadeiros terroristas ambientais”. A AMi também
se solidarizou “com todas as pessoas processadas e criminalizadas, especialmente com os nossos quatro compatriotas Eládio,
Rafael, sara e Olaia”. verdegaia
denunciou “o espetáculo mediático e judicial”, assim como o
“processo de criminalizaçom e
perseguiçom crescente” dos movimentos sociais. Adega, se bem
que num primeiro momento se limitasse a qualificar as iniciativas
processadas como “atentados
ecológicos”, a sua postura passou a reclamar a liberdade das
pessoas que estivérom em prisom considerando “desproporcionadas” as detençons e processamentos levados a cabo.

Ministério do Meio Ambiente a
iniciar o expediente de caducidade da concessom da Ence
em Ponte Vedra.

17.06.2011 / Ministério do Fomento espanhol licita a construçom de dous novos contratos
do TAV entre Luviám e Porto.

20.06.2011 / Detenhem em Santiago de Compostela um homem procurado polo assassinato da sua moça na Venezuela.

23.06.2011 / Coletivos bercianos
denunciam coaçons aos pais e
maes da escola de Vila Franca
para que o alunado nom escolha a matéria desta língua.

15.06.2011 / Padre da Gudinha
Antonio Fernández Blanco renuncia como concelheiro do
PSOE após as pressons do
Bispado de Ourense.

18.06.2011 / Preso comunista
Paco Cela entra no módulo de
isolamento da prisom de Valhadolid por recitar um poema.

21.06.2011 / José Antonio Mosquera, de 53 anos, morre em
Frades por umha pancada de
umha escavadora.

19.06.2011 / Vários milhares de
pessoas manifestam-se em todas as cidades galegas convocadas polo movimento 15-M
contra o Pacto do Euro.

22.06.2011 / Quatro animalistas
detidos na Galiza e mais oito
no resto do Estado pola libertaçom massiva de visons em viveiros galegos.

Novos centros sociais abrem
portas em Vigo e Arçua
NGZ / vigo inaugurou no dia
17 de junho o sexto centro social desta cidade, denominado Bou Eva, que abriu as suas
portas na Rua Terço de Fora.
No ato de inauguraçom tivo
lugar a apresentaçom do livro
de Oriana Méndez “Cero”, escritora que estivo acompanhada por Carlos lema, Chus Pato e Gonzalo Hermo.
O concelho do Pino também
protagonizou a abertura de
um novo ponto para o mapa
da Galiza dissidente, neste caso pola mao de “dous caracóis
da terra de soneira e da terra

quatro ativistas da Galiza estÁm Processadas aPós oPeraçom Policial

de Celanova respetivamente
deslocados à terra de Arçua
por motivos laborais”. O objetivo da Casa dos Caracóis centrará-se em dar vida à casa
que ocupam e revitalizar o tecido social da zona, diminuído “polo êxodo populacional
à cidade”, com um formato
pouco freqüente nos centros
sociais do país. Na programaçom para este mês de julho,
publicada no seu blogue, contam com umha exposiçom de
fotografia permanente, projeçons ao ar livre e um obradoiro de cozinha solar.

Reaçons e solidariedade

cronoloGia
10.06.2011 / Perceveiro Adolfo
R.C. morre afogado em Meirás
(Valdovinho)
11.06.2011 / AMI celebra em Vigo o seu 15 aniversário.
12.06.2011 / BNG abre expediente aos concelheiros de Fene e Cúntis que permitírom a
eleiçom de alcaldes do PP.
14.06.2011 / Salvemos Pontevedra anuncia que a Audiência
Nacional espanhola condena o

16.06.2011 / Meia centena de
pessoas manifestam-se diante
do Parlamento galego contra a
'classe política'.

24.06.2011 / Máquinas das
obras do TAV som queimadas e
engenhos incendiários estouram na morada do construtor
Roberto Dieste em Boiro.
25.06.2011 / Unesco adverte da
pressom turística e urbanística
sobre a Torre de Hércules.
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atacam 30 camions de recolha do lixo na corunha

O número de vítimas mortais em acidentes de circulaçom incrementou-se em 21 por cento nos primeiros
dez dias de julho a nível estatal em relaçom aos dados
do mesmo período no ano passado. Este facto coincidiu com a volta da limitaçom da velocidade máxima
para os turismos a 120 qm/h.

Na manhá do 12 de julho 30 camions da empresa Cespa,
concessionária da recolha do lixo na Corunha, aparecêrom com as rodas furadas. Coincidiu com a segunda jornada de greve na estaçom de tratamento de resíduos de
Nostiám. Protestam polo incumprimento de um acordo
assinado e o despedimento de um representante sindical.

aPelo à mobilizaçom social Polo emPreGo
nacionalismo e indePendentismo Pretendem avanços qualitativos

Apontam o 25 de julho como ponto de
partida para um novo ciclo político
NGZ / A progressiva perda de
apoios do nacionalismo institucional representado polo BNG e
os novos passos empreendidos
polo soberanismo com o objetivo de ganhar referencialidade
perfilam umha necessidade
compartilhada por ambos os setores para somarem apoios e referendarem as suas apostas nesta nova convocatória do dia da
Pátria. Recuperar a ilusom e o
vigor do projeto nacionalista como alternativa e apresentar perante a sociedade o soberanismo
como umha aposta solvente e válida vam ser os eixos que centrem as suas respetivas apostas.

Nacionalismo como alternativa
O porta-voz do BNG, Guillerme
vázquez, fijo um chamamento a
“tomar civicamente as ruas” para
pôr de manifesto que “hai um povo que nom se resigna e que luita

polo seu futuro”. Manifesta o seu
convencimento em que “só o nacionalismo tem alternativas face
à falta de propostas dos partidos
estatais para resolver a crise”, e
considera que o 25 de julho é umha “excelente oportunidade para
demonstrá-lo”. O lema da manifestaçom será ‘Estamos por Galiza, a favor do povo. soberania,
democracia e trabalho’.

vas estratégias que superem as
fracassadas”. A plataforma fijo
um chamamento a participar por
quinto ano consecutivo numha
manifestaçom amparada pola
maior parte das forças independentistas com o lema ‘Por um novo ciclo no nacionalismo galego:
adiante o soberanismo!’.

Nós-UP também convoca

A entidade autodeterminista Causa Galiza defende a “necessidade
de reestruturar o mapa do nacionalismo” através da construçom
de um referente soberanista que
“ganhe centralidade política no
nacionalismo e a sociedade”. Julgam que a aposta estatutária é
“manifestamente insuficiente” no
momento atual, de maneira que
instam a “acumular forças” para
abrir “novos compromissos e no-

Por sua vez, a organizaçom independentista Nós-UP, convocou umha manifestaçom à margem da da Causa Galiza com o
objetivo de “recuperar sem maquilhagens umha mobilizaçom
nitidamente independentista e
anticapitalista” no atual contexto de crise socioeconómica e nacional. A faixa inicial levará a
palavra de ordem ‘independência para a nossa pátria, socialismo para a nossa classe, feminismo para o noso povo’.

concertado Santo Ángelo de
Ogrove, que havia sete meses
que nom pagava ao pessoal
empregado, e resitua os 24
idosos em Poio.

02.07.2011 / Conselho Nacional do BNG recusa acesso ao
censo de militantes solicitado
polo Encontro Irmandinho e
Máis Galiza.

30.06.2011 / Começa incêndio
em Cotobade que arrasará
mais de 170 hectares.

03.07.2011 / Chegam a Santiago
as marchas de desepregados
convocadas pola Confederaçom Intersindical Galega.

Causa Galiza por um “novo ciclo”

Denunciam reconversom
encoberta do setor naval
NGZ / No dia 11 de Julho, 136
empregados do estaleiro viguês
Barreras começavam um encerramento indefinido, demandando umha soluçom para a
empresa, da qual dependem
por volta de três mil empregos
em toda a ria de vigo, entre
contratas e subcontratas. O estaleiro começou gestons para
se acolher à lei Concursal, mas
o plantel completo já está afetado por um ERE. A empresa soma dívidas com as auxiliares
por até 60 milhons, e tem subscritas mais de 15 apólices de
crédito com a banca.
Além disto, acontece que as
contrataçons estám completamente bloqueadas desde que
Bruxelas, a partir de umha denúncia da Holanda, suspendeu
o Tax lease, um sistema de financiamento ao qual recorrem
a maior parte dos grandes estaleiros galegos. Mas, em qualquer caso, nom foi a suspensom

do Tax lease o que motivou o
encerramento de MCíes ou os
concursos de credores de industria Naval de Marim, industrias
vulcano e Barreras, senom a falta de visom empresarial e institucional, segundo assinalam os
sindicatos, que deixou esmorecer um setor de que dependem,
direta ou indiretamente, umhas
18 mil pessoas em toda a Galiza.
A CiG anunciou que vai reclamar ao Governo espanhol que
permita umha moratória que faga possível contratar ou finalizar projetos nas mesmas condiçons que até agora, enquanto a
Uniom Europeia nom adota
umha decisom definitiva sobre
a legalidade do Tax lease. Polo
seu lado, a CUT qualificou de
“necessidade urgente” a uniom
sindical para “aumentar a correlaçom de forças e assim organizar mobilizaçons na quais se
integrem diferentes e amplos
setores sociais de todo o País”.

cronoloGia
26.06.2011 / Morre de umha insolaçom um vizinho de Arçua
quando recolhia erva seca.
27.06.2011 / TSJG ordena repetir
eleiçons nos Brancos.
28.06.2011 / Milhares de professores manifestam-se em Compostela contra a ampliaçom do
horário letivo, convocados polos seis sindicatos do ensino.
29.06.2011 / Conselharia do
Trabalho fecha o geriátrico

01.07.2011 / Apresenta-se o projeto Sermos Galiza, que pretende impulsionar um diário digital e um semanário em papel
em galego.

04.07.2011 / Trabalhadores de
Albalda, a concessionária de
Nostián, acampam à porta da
fábrica para exigirem a read-

missom de um companheiro
despedido.
05.07.2011 / Descobre-se a desapariçom do Codex Calixtinus
do arquivo catedralício de
Compostela.
06.07.2011 / Resgatados cinco
marinheiros dos pesqueiros
Sardiñeiro e María Encarnita,
afundados na costa corunhesa.
07.07.2011 / Nupel apresenta
ERE para os seus 35 trabalha-

dores, que estavam sem receber os salários desde a detençom do gerente Jorge Dorribo.
08.07.2011 / Trabalhador da indústria madeireira morre em
Castro de Rei alcançado por
umha árvore.
09.07.2011 / Tribunal Supremo
confirma anulaçom do plano
de setorializaçom de Ferrol,
que promoveu a construçom
de vivendas sobre a fraga de
Menáncaro.
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bnG defende interesses da emPresa militar urovesa

Preso comunista GaleGo em reGime de isolamento
Paco Cela, preso galego do PCE(r), deu entrada no passado dia 18 de junho no regime de isolamento -e com telefonemas restritos- no cárcere de valhadolid por empregar o
telefone para recitar um poema. Aliás, há meses que nom
lhe entregam o NOvAs dA GAlizA “por segurança”, embora
conte com depósito legal.

O deputado do BNG Francisco Jorquera perguntou no
Congresso a 15 de junho pola adjudicaçom do blindado
8x8 que o Exército espanhol encomendou à empresa
Urovesa sediada em Compostela. Em 2005, Anxo Quintana pugera esta empresa como exemplo de que a Galiza
“tem o seu sítio no Estado e no mundo”.

carlos taibo, ativista GaleGo e Professor de ciência Política e da administração

“o movimento que nasce deve assumir uma
perspetiva de contestação clara do capitalismo”
C.B.G. / X.R.S. / O galego Carlos Taibo é professor de Ciência Política e da Administração
na Universidade Autónoma de Madrid. Tem publicado numerosos ensaios tanto em
galego como em espanhol sobre temáticas muito diversas. Solidário com a causa
soberanista e assinante do NOVAS DA GALIZA desde o seu primeiro número, nestes me-

Está preparada a esquerda para
responder à gravidade da crise
económica e de legitimidade do
sistema de partidos que vivemos?
Acho que não lhe faltam instrumentos teóricos de compreensão
da realidade, e isso que em muitos casos a síntese entre o discurso operário de sempre e os contributos dos movimentos sociais
novos não é convincente. Outra
cousa diferente são os 'vimes' organizativos. Mesmo assim, o
exemplo do que está a acontecer
nas últimas semanas ao abrigo de
um ativo movimento assemblear
e autogestionário, não sectário e
extremamente horizontal, é muito estimulante. Acarreta, claro,
uma crítica frontal da lógica partidária e sindical que até agora foi
dominante entre nós.
Nunca salientarei de maneira
suficiente que esse movimento
que nasce deve assumir uma perspetiva de contestação clara do capitalismo a partir da contestação
paralela do produtivismo e da sociedade patriarcal, e a partir da solidariedade internacionalista. A
minha impressão é que uma proposta como essa, que há pouco
provocava rejeições gerais, soergue agora apoios inimagináveis
antes do 15 de maio. Algo está a
mudar na cabeça de muita gente.
Participas no denominado 15-M.
Onde consideras que reside a
novidade e a sua capacidade
transformadora?
A inovaçom nasce de um cenário
geral especialíssimo -o capitalismo está a perder muitos dos mecanismos de freio que no passado
lhe permitiram sobreviver-, de vários elementos mais ou menos
conjuntarais -como é o caso da situação nas universidades, dos efeitos simbólicos da revolta árabe ou
do talento táctico de quem convocou as manifestações do 15 de
maio- e do trabalho desenvolvido
durante anos pelos movimentos

ses destacou-se por participar ativamente no chamado Movimento 15-M em Madrid e
também em Compostela, cidade à qual se chegou em várias ocasiões para participar
com os seus contributos. Falamos com ele para conhecermos as suas perspetivas
sobre estas mobilizações e também sobre os movimentos populares galegos.
em particular em dois âmbitos:
enquanto uma parte da esquerda
aceitou que as formas assembleares constituiam um espaço de trabalho muito interessante e muito
plural, com a presença de muita
gente, uma parte dos ‘jovens indignados’ deu-se conta de que a
bagagem teórica dos movimentos
sociais críticos era um instrumento importantíssimo e de que na
Galiza é impossível imaginar um
movimento de defesa dos direitos
populares que não se manifeste
em galego. Nada do que acabei de
dizer significa, claro, que todos os
problemas desaparecessem.

sociais críticos. No caso de Madrid
é evidente, neste último sentido, a
influência dos centros sociais autogestionados e okupados, do ecologismo, o feminismo e as redes
de solidariedade que não se integraram no sistema e, enfim, do
sindicalismo alternativo e resistente, fundamentalmente de natureza anarcosindicalista.
A capacidade transformadora
do movimento é difícil de avaliar
agora. Ainda que demonstrou habilidades inesperadas, depende em
boa medida da sua vontade de radicalizar discursos e de chegar a
outros âmbitos, e nomeadamente
o do trabalho. A greve geral que
com certeza se convocará no outono terá a este respeito uma grande
importância. O único que podemos
afirmar sem dúvidas é que o sistema que padecemos não vai introduzir nenhuma medida corretora
que permita dividir o movimento
que está a agromar. No mesmo
sentido, tem hoje pouco peso esse
argumento que tantas vezes se utilizou, e que lembrava que muitos
rapazes que se uniam esporadicamente à contestação imediatamente se esqueceriam desta uma vez
alcançado um posto de trabalho:
não há motivo nenhum para concluir que, nas condições atuais, vão
conseguir esse emprego.

“A esquerda social
galega é mais forte
que a política”
Observa-se uma certa dialética
entre uma praxe organizativa libertária e assemblear da qual se
projetam propostas reformistas.
Que a prática tem um caráter libertário é evidente. Não concordo, porém, com a afirmação de
que as propostas sejam reformistas. suspeito que a identificação
de determinadas propostas como
‘o programa’ do movimento tem
respondido a manipulações grosseiras dos meios de comunicação
do sistema. É verdade, mesmo assim, que a fórmula amiúde empregada nas assembleias -o consenso por unanimidade- pode
provocar acordos -a vontade, por
exemplo, de rejeitar a corrupçãoque têm um interesse menor. A
minha impressão, em qualquer
caso, é que a maioria das pessoas
que estão nas ruas são conscientes da necessidade de se superar
a simples contestação do mais
evidente para ir aos alicerces do
sistema que padecemos. O cartaz
que pendurava da catedral de
Compostela após a manifestação

do dia 19 de junho é retrato suficiente disto: ‘O capitalismo não
se reforma. destrói-se’.
O que acabei de dizer exige, porém, uma precisão. Até agora no
movimento houve duas almas: a
dos movimentos sociais que antes
mencionei e a dos ‘jovens indignados’. É verdade que com frequência o discurso destes últimos parece contentar-se com uma contestação da superfície do sistema. Tenho a certeza de que muitos destes jovens estão a radicalizar-se.
devo sublinhar, além do mais, que
essas duas almas precisam de viver juntas: o sucesso do movimento depende, pelo menos no curto
praço, de que o consigam.
Que fatores puderam ter influído
para que a esquerda galega não
participasse decididamente?
Não tenho uma resposta definitiva. suponho que boa parte da esquerda organizada na Galiza sentia receios do que significavam o
que antes chamei ‘jovens indignados’. Além disso, o facto de
muitos destes se expressarem em
espanhol não ajudava. Acho que
as duas partes teoricamente confrontadas -já sei que a minha clasificação simplifica uma realidade muito mais complexa- aproximaram posições. isto aconteceu

Como avalias o desenvolvimento do projeto soberanista galego
na última década?
Nos últimos dez anos o movimento soberanista cresceu espetacularmente no terreno da criação de
centros sociais e, embora com menor impulso, na geração de meios
de comunicação próprios. Nestes
dois âmbitos está claramente em
melhor posição que um nacionalismo autonomista em crise aberta.
O fenómeno suspeito que é geral:
também no conjunto do Estado espanhol a esquerda social é mais
forte do que a esquerda política.
Os progressos do soberanismo
no âmbito da articulação de um
projeto político próprio é evidente que foram muito menores. Em
relação com isto último acho que
é infelizmente importante o facto
de o movimento político mostrar
uma sobre-presença de organizações partidárias em detrimento da implicação e da atividade
de independentes. sabido é que,
além do mais, a ação das primeiras arrasta problemas graves em
matéria de confrontações históricas e setarismos. Haverá que ver
à lupa a derrota dos acontecimentos para avaliar que acontecerá com o nosso movimento soberanista neste novo cenário que
está a manifestar-se.
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sabotam ave em redondela e casa de costrutor

bascas e GaleGas Pola soberania nacional
Nos dias 22 e 23 terám lugar em Compostela as
Jornadas de debate de Mulheres Bascas e Galegas pola soberania Nacionial, que compartilharám experiências à volta da militância soberanista. Assinalam que “os feminismos tenhem muito
que expor na construçom nacional”.

Na madrugada de sam Joám várias máquinas que participavam nas obras do AvE em Redondela fôrom incendiadas e a casa do empresário titular da subcontrata em
Boiro –Excavaciones Roberto– foi atacada com engenhos incendiários. Fontes policiais apontam a possível
autoria da resistência galega.

Fomentam monocultivo
de coníferas para
favorecer madeireiras

APARTAMENTOS DE PROTEÇOM OFICIAL
em Eiris, na cidade da Corunha

A Junta abre caminho a especular
com as habitaçons protegidas
deixando nas maos dos concelhos a sua Gestom
NGZ / O governo eliminará a obrigaçom de reservar 40% do solo
das cidades para construir habitaçom acessível às rendas mais baixas. A Conselharia do Meio Ambiente, Território e infraestruturas, da qual é titular Agustín Hernández, apresentou a 4 de Julho
as linhas básicas do anteprojeto
da nova lei de Habitaçom, que em
vez de garantir umha taxa mínima
de apartamentos protegidos, deixa nas maos de cada concelho a
regulaçom deste aspeto dentro do
Plano Geral de Ordenaçom Municipal (PGOM), em funçom das
pessoas inscritas no Registo de
solicitantes de Habitaçom.
A nova lei, que entrará em vigor
em 2012, substituirá a aprovada
polo Bipartido em 2008, que reservava umha percentagem dos no-

vos prédios para lares com algum
grau de proteçom pública: 40% no
caso das cidades de mais de 20 mil
habitantes, e 30% para o resto.
Representantes da oposiçom
acusárom a Junta de ceder às pressons dos promotores, em prejuízo
dos interesses dos cidadaos e cidadás. O porta-voz do PsOE no Parlamento, Abel losada, qualificou a
medida de “desmantelamento da
linha que pretendia fazer da habitaçom umha política social”; e a
parlamentar do BNG e ex-conselheira da Habitaçom, Teresa Táboas, lamentou que o PP voltasse a
“favorecer a especulaçom”.
Por sua vez, o conselheiro Hernández argumentou que “de nada
serve estabelecer umha percentagem de 40 ou de 30% se a realidade é mui diferente”, já que, segun-

do dixo, nos últimos cinco anos a
percentagem de habitaçom protegida, em relaçom com o total da
terminada, foi “escassamente superior” a 10%.

Cinco desalojos por dia
durante o ano passado houvo cinco despejos por dia na Galiza, motivados, sobretodo, pola falta aos
compromissos hipotecários. vários coletivos, entre eles o chamado movimendo dos indignados, estám a desenvolver concentraçons
para impedirem que mais casas sejam despejadas à força. Ao mesmo
tempo, exigem a daçom em pagamento, isto é, a restituiçom do imóvel em pagamento da dívida hipotecária, e a suspensom temporária
da hipoteca às pessoas desempregadas ou com escassos recursos.

NGZ / No passado dia 28 de junho, a conselharia do Meio Rural
publicava no dOG a ordem para
o fomento de primeira florestaçom de terras nom agrícolas, na
qual se tiram as linhas básicas
para o fomento da monocultura
de coníferas. A ajuda contempla
o abandono das subvençons para todo o tipo de frondosas, exceto o castanheiro.
As plantaçons de pinheiro, árvore de rápido crescimento destinada exclusivamente à transformaçom industrial, som as
grandes aproveitadas desta nova ordem na qual as exigências
mínimas de agrupaçom de plantaçom som até 10 hectares inferiores que no caso do castanheiro para montes comunais de
menos de 50 hectares.
Por outro lado, as plataçons
de frondosas ficam relegadas às

margens de rios e regatos, como no caso das plantaçons de
castanheiro, árvore de lento
crescimento que conta com outro tipo de valores associados,
como o cultivo de cogumelos ou
a colheita das castanhas.
Outro dos impedimentos consiste em que a nova ordem obriga a apresentar um projeto técnico e mesmo nomear umha direçom de obra antes de saber se
a ajuda será adjudicada. A dimensom das exigências parece
mais acorde com um tipo de exploraçom industrial da terra,
sendo os pequenos produtores
cada vez mais afastados. No slG
denunciam que o propósitoé o
de converter a Galiza natural
num mapa dividido para os grandes interesses industriais, onde
cada dia é mais complexo desenvolver umha agricultura labrega.

Projetam 14 parques eólicos
em zonas protegidas
NGZ / A tramitaçom de novos
parques eólicos em zonas protegidas avança a umha velocidade
superior à da ampliaçom da Rede Natura. deste modo, 14 instalaçons de aerogeradores poderiam invadir áreas que, previsivelmente, entrariam depois nas
novas zonas de especial proteçom, quando avançar a sinalizaçom destas. isto é devido a que
as zonas onde está planeado
construir os parques eólicos
coincidem com áreas afetadas
polo rascunho da ampliaçom da
zona de proteçom ambiental que
elaborara do governo do biparti-

do. A mesma equipa que redigira
naquela altura a ampliaçom da
Rede Natura é a que agora está a
trabalhar num documento análogo para o Governo do PPdeG.
deste modo, os novos parques
estariam situados em lugares de
importáncia Comunitária (liC),
zonas de Reserva da Biosfera,
zonas húmidas catalogadas ou
áreas com presença de habitats
prioritários. Meio Rural, além
disto, vai permitir a instalaçom
de estaçons de piscicultura em
qualquer umha das três categorias de proteçom que estabelecerá a nova Rede Natura.

centros sociais
aguilhoar
S. Marinha · Ginzo de Límia

atreu!
S. José · Corunha

casa dos caracois
Avda. da Igreja, Arca · Pino

o fresco
Bº da Ponte · Ponte Areias

mádia leva
Amor Meilám · Lugo

a revira
Gonz. Gallas · Ponte Vedra

tarabela
Donramiro, 17 · Lalim

arredista
Costa do Vedor · Compostela

aturujo
Principal · Boiro

c.s.o. casa do vento
Figueirinhas · Compostela

a Ghavilla
Ponte da Raínha · Compostela

csa la madriguera del oso Pardo
R. México · Ponferrada

a revolta do berbés
Rua Real · Vigo

a tiradoura
Reboredo · Cangas

c.s. almuinha
Rosalia de Castro, 46 · Marim

a.c. bou eva!
Terço de Fora · Vigo

a cova dos ratos
Romil · Vigo

Gomes Gaioso
Monte Alto · Corunha

srcd Palestina
Rua do Ril · Burela

a revolta de trasancos
A Faísca · Narom

cs vagalume
R. das Nóreas, 5 · Lugo

artábria
Trav. Batalhons · Ferrol

a casa da estación
Ponte d’Eume

faísca
Calvário · Vigo

henriqueta outeiro
Quir. Palácios · Compostela

o Pichel
Sta. Clara · Compostela

csoa o salgueirón
Zona Massó · Cangas

csa xogo descuberto
R. Salvaterra, Coia · Vigo

a casa da triga
P. Maior · Ponte Areias

fervesteiro
Adám e Eva · Ferrol

c.s. lume!
Gregório Espino · Vigo

o Pinche
Galerias do Couto · Ourense

sem um cam
Rua do Vilar, 9 · Ourense

cs a zalenvá
R. Carris, Valençá · Barbadás
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contra o incremento da Jornada laboral

Professorado saiu à rua
contra a política educativa
NGZ / No dia 28 de junho milhares de professoras e professores
secundárom em Compostela a
manifestaçom convocada polas
centrais sindicais contra as políticas educativas que está a desenvolver a Junta. A principal medida frente às quais o professorado
decidiu erguer a sua voz foi a do
incremento da jornada laboral e
a obrigaçom a ter que empreender funçons de vigiláncia que
pouco tenhem que ver com a profissom de ensinantes. Entendem

que esta política deve ser enquadrada num contexto de diminuiçom da plantel docente.
As mobilizaçons do professorado continuarám quando começar de novo o ano escolar. Para
setembro encontram-se convocadas umha manifestaçom em
Compostela para o dia 9, umha
paralisaçom da atividade de meia
hora no dia 20. A medida mais
contundente, a greve no ensino
público nom universitário, será
nos dias 21 e 27 do dito mês.

rePressom contra federaçom de serviços

Solicitam penas de prisom
para sindicalistas da CIG
NGZ / O Ministério Fiscal pediu
vários anos de prissom para dous
militantes da Federaçom de serviços da CiG por participarem
em diversas luitas sindicais e solicitou mais de 40.000 euros em
sançons administrativas impostas a dúzias dos seus ativistas por
açons realizadas no último ano.
Em concreto, os pedidos de cadeia som para os sindicalistas
Marcos Cadórniga, para o qual
se pedem penas de 6 meses a 3
anos de prisom e outra de 10 meses e privaçom de liberdade, e
Adolfo Naia, quem enfrenta um-

ha petiçom de 4 anos de cadeia
por ter participado na greve das
instalaçons desportivas do ano
passado. O julgamento contra este último ativista terá lugar na
Corunha a 14 de julho.
CiG-serviços divulgou um
comunicado em que expressa
a sua “absoluta solidariedade”
com Adolfo Naia. No passado
dia 28 de junho, centenas de
trabalhadoras e trabalhadores
concentrárom-se diante da delegaçom do Governo da Corunha em apoio aos sindicalistas
processados.

cÁritas denuncia carências contra Pobreza

Junta desvia assistência
social para umha ONG
NGZ / A ONG Cáritas denúncia
que 77 por cento das pessoas
que procurárom ajuda nesta instituiçom na Galiza no último
ano, figérom-no enviados pola
Administraçom pública. sebastiám Mora, secretário-geral da
organizaçom, assinalava numha
conferência de imprensa no passado dia 11 de julho que eles
nom querem ver-se obrigados a
substituir os serviços sociais públicos, senom a “trabalhar com-

plementariamente com eles”.
Cáritas aponta o “complicado
momento” que se vive no campo
da assistência, num momento
em que crescem os “novos pobres”, diretamente afetados pola
crise, e em que a Administraçom
Feijóo reduz o gasto em projetos
sociais. É o caso do ii Plano Galego de inclusom social, dispensado no outono passado, ou a eliminaçom das ajudas a projetos
de açom humanitária.

baixam os orçamentos Para Políticas sociais e cresce externalizaçom

Privatizaçons e cortes marcam
a tendência do Governo Feijóo
NGZ / diferentes áreas de serviços
sociais fôrom alvo de reduçons orçamentárias e novas privatizaçons por parte do Executivo autonómico, o que provocou protestos
da Coordenadora Galega de
ONG’s pola perda em dous anos
de 40 por cento das ajudas que tenhem estado a receber. Assinalam
que a Junta “dinamita as políticas
de cooperaçom para o desenvolvimento” ao eliminar as ajudas de
emergência e açom humanitária
(300.000 euros) e deixar em metade os fundos destinados a projetos no exterior.
A Fundaçom Pré-Escolar na Casa, que atende crianças de até 3
anos no rural, ficou também com
metade do seu orçamento e está a
ver-se obrigada a empreender
umha regulaçom de emprego pola falta de fundos para umha entidade que trabalha anualmente
com umhas quatro mil famílias.
O dOG está a ser o meio através do qual as entidades afetadas

PRÉ-ESCOLAR NA CASA
prevê umha regulaçom
de emprego por falta de fundos

estám a receber as notícias, perante a falta de comunicaçom entre o ente autonómico e os agentes sociais. Foi também a via de
informaçom pola qual se conheceu que a Junta renunciava a
construir umha residência pública para a Universidade da Corunha –que ainda nom dispom de
umha instalaçom deste tipo. O novo alcalde Carlos Negreira apontava “umha alternativa” que seto-

res críticos interpretam como a
iniciativa privada.
Por sua vez, o BNG julga que a
lei da Companhia de Rádio e Televisom da Galiza nom garante que
estes meios mantenham o seu caráter público, abrindo desta maneira as portas a umha presumível privatizaçom progressiva, que já está
em andamento através da externalizaçom cada vez maior da produçom de conteúdos para o meio.

Valedor do Povo defende as privatizaçons
NGZ / O valedor do Povo, Benigno lópez, intervéu na polémica
sobre as privatizaçons numha entrevista concedida a Europa Press
em que assinala que nem o copagamento nem a cessom a empresas de serviços públicos “afetam

diretamente o Estado do bem-estar”. Considera que em “situaçom
de crise” se geram “circunstáncias mais restritas no gasto” que
poderiam levar a que mudasse o
sistema e a que “no dia em que se
sair dela nom se volte a umha si-

tuaçom anterior”. desta maneira
posiciona-se politicamente em
prol das saídas neoliberais frente
à crise, quando ocupa um cargo
que o deveria fazer manter-se
num papel neutral perante as polémicas partidárias.

carlos neGreira receberÁ 71.000 euros Por ano Polo seu carGo

Alcalde da Corunha eleva o salário
até igualar o do presidente da Junta
NGZ / Carlos Negreira, o alcalde
da Corunha polo Partido Popular desde as últimas eleiçons, aumentou o seu salário igualandoo com o do Presidente da Junta.
A nova equipa de governo do
concelho corunhês aprovou,
com a abstençom do PsOE e os
votos contra de BNG e iU, umha
subida nos salários dos representantes. No caso do alcalde
concretiza-se em 8.000 euros

anuais mais do que Javier losada recebia no ano como senador
-já que o anterior alcalde nom tinha salário como regedor- ficando o salário de Negreira em
71.000 euros anuais mais os
complementos respetivos.
Outros seis alcaldes e alcaldesas também adotárom como primeira decisom dos novos governos o aumento dos seus salários,
com acréscimos que vam desde

15 por cento até 33 por cento.
Trata-se de Nídica Arévalo, alcaldesa de Mós; Argimiro Marnote, regedor do Carvalhinho;
José Enrique sotelo, em Cangas;
Xosé dafonte, alcalde de Traço;
e Jose luis Fondo, alcalde de
Ponte Cesso. Todos eles eleitos
polo Partido Popular, aos quais
se soma a alcaldesa de Tominho
polo Bloque Nacionalista Galego, sandra González.
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CARREFOUR
é umha das empresas financiadas pola
Política Agrária Comum

Denunciam desvio de
subvençons da PAC para
financiar agronegócios

PESSOAS QUE VIVEM DE SUBSÍDIOS
som mais que as que trabalham na Galiza

crise estrutural imPede que cresça o número de Pessoas em ativo

13.000 pessoas mais que o ano
passado procuram emprego
NGZ / durante o mês de junho registárom-se na Galiza um total de
233.557 pessoas solicitantes de
emprego, um número que, se
comparado com o do mês de
maio deste mesmo ano, regista
umha descida de 6.457 pessoas.
Habitualmente, com a chegada dos meses de verao, o desemprego reduz-se devido em boa
medida à contrataçom que se
realiza só para esta estaçom do
ano, voltando a subir quando
começa o outono. se se confrontarem os dados deste ano em relaçom aos do mês de junho de
2010, observa-se no entanto que
se contabilizam umhas 13.732
pessoas mais à procura de emprego. Para o sindicato nacionalista CiG este “é o pior comportamento desde o início da crise
económica”. Ademais, segundo
informa esta central, a descida
estacional deste ano foi mais
moderada que em anos anteriores. se em 2010 foi de 3,8% neste 2011 é de 2,69%.
Por outro lado, essa descida no
desemprego de mais de 6.000
pessoas entra em colisom com as
cifras que o Ministério do Traba-

lho tornou públicas sobre o número de quotizantes na segurança social, onde apenas dérom alta umhas 874 pessoas neste mês
de junho. isto nom tem porque
significar necessariamente um
aumento nas contrataçons durante o passado senom que as
causas som múltiplas, tal como

foi apontou nalguns meios generalistas nas últimas semanas.
Assim, para dar com a chave
desse desfasamento de 5.583
pessoas existente entre novos
cotizantes e desaparecidos das
listas de solicitantes de emprego, deve ter-se a migraçom ou o
passo à economia submersa.

Galiza tem mais pessoas subsidiárias
que o total de trabalhadoras em ativo
NGZ / O declínio constante que
o nosso país está a padecer há
meses no que di respeito aos
dados de pessoas com trabalho já implicam que nas estatísticas oficiais da segurança
social a situaçom há mais pessoas que recebem algum subsídio que trabalhadores em ativo. segundo dados aparecidos
em La Voz de Galicia, na Galiza há 31.000 subsidiários mais
que quotizantes. Esta situaçom
dá-se depois de que nos últimos seis meses a desproporçom aumentasse até 154%.
Com os dados do mês de

maio que analisou o referido
jornal, acontece que as pessoas trabalhadoras do país
geram com as suas contas ao
redor de 5.000 milhons por
ano, enquanto que as subsidiárias precisariam de uns
7.000 milhons. A soluçom a
esta situaçom é bem dificil,
umha vez que as administraçons estám a cortar no orçamento dedicado às políticas
sociais. Por sua vez, a chamada 'clase empresarial' procura
quotizar cada vez menos e os
números do desemprego nom
parece que vaiam inverter-se.

NGZ / veterinários sem Fronteiras
apresentou recentemente o relatório “Umha injustiça chamada
PAC” em que denuncia o desvio
de subvençons europeias à agricultura para os grandes agronegócios, até o ponto que “75% do
montante fica em 16% das maos”.
O documento fornece dados tam
reveladores como o de que a principal recetora das ajudas da PAC
(Política Agrária Comum) no Estado espanhol, é a Azucarera del
Ebro da transnacional British sugar Company com 61 milhons de
euros, mais do que a Junta da Galiza. Aliás, empresas como a Mer-

cadona ou a Carrefour açambarcam 40% dos alimentos consumidos no Estado. denunciam
também o incremento das margens comerciais do agronegócio
em 21%, situando em 450% a diferença entre o que custa ao produtor e a quem paga, ficando as
transnacionais com a diferença.
O atual sistema de distribuiçom
de subsídios da PAC discrimina
as pequenas exploraçons e a soberania alimentar dos povos, tal
como o entendem coletivos como a Plataforma Rural ou a galega iniciativa pola soberania Alimentar dos Povos.

Coaçons contra o ensino
do galego no Berzo
NGZ / Fala Ceive está a recolher
no Berzo numerosas denúncias
de pais, maes e alunado da comarca sobre coaçons para que a
matéria de língua galega nom se
poda ministrar nas escolas secundárias. Xabier lago, vozeiro de
Fala Ceive, critica que “certos funcionários tentam desinformar e
confundir os possíveis solicitantes de galego”. denunciam também que em concelhos como a
veiga de valcarce o alunado nom
pode estudar a sua língua materna “por decisom da sua direçom”.
desta forma, Fala Ceive vai diri-

gir-se ao Procurador do Comum
de Castela-e-leom para que abra
expediente informativo sobre as
citadas denúncias nos centros da
veiga de valcarce e a escola secundária Padre sarmento de vila
Franca. O BNG também recolheu
a denúncia e formulará umha pergunta no Parlamento galego sobre as alegadas dificuldades postas na matriculaçom, já que, embora esta comarca oriental esteja
sob administraçom de Castela-eleom, a Junta da Galiza regula o
seu ensino através de um acordo
entre ambos os governos.
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Argumentam que é a soluçom para a
poluiçom causada pola agricultura

Carne ‘in vitro’ para consumo
humano, um novo chanço
para a indústria alimentar
é Possível fabricar Proteínas animais no laboratório

nova Política Pesqueira comum

Preocupaçom pola
marginalizaçom da
pesca artesanal na UE
A Uniom Europeia apresenta este mês o rascunho de
reforma da Política Pesqueira Comum (PPC), o quadro
que regulará a atividade
neste ámbito e que assenta
as bases do tipo de pesca,
marisqueio e aqüicultura
que quer Bruxelas para o futuro. Assim, a PPC marcará
decididamente como vai
evoluir a pesca galega, e daí
terem saltado há meses os
sinais de preocupaçom e
alarme entre as associaçons e coletivos de marinheiros, e ainda entre as entidades ambientalistas. O
motivo? Que no rascunho
da nova PPC se marginalize
a pesca artesanal, que na
Galiza abrange a costeira e
o marisqueio. Quer dizer,
milhares de empregos na
costa do país e aproximadamente 5.000 embarcaçons.
A.D. / Coletivos como Asoar-Armega (de armadores de pesca
costeira) figérom frente comum
com organizaçons como a
Greenpeace para levarem a Bruxelas a necessidade de a PPC incluir de forma clara a pesca artesanal, dotando-a de um regime próprio. “Temos a necessidade imperiosa de que se diferencie a pesca artesanal de
outras atividades, como a pesca
industrial ou semi-industrial”,
indicam as asociaçons de pesca
litoral. “somos algo totalmente
diferente, nom só quanto à atividade em si mesma, senom quanto ao facto de que, em torno da
pesca artesanal, gira todo um
modelo social, económico e de
desenvolvimento antagónico ao
que acarreta a pesca industrial”.

Neste sentido, Asoar-Armega
lembra que a pesca artesanal
tem sido prejudicada nos últimos anos polas políticas ditadas
por Bruxelas e Madrid, tanto na
incentivaçom dos desmanches
de barcos e abandono desta atividade (políticas às quais se destinam dúzias de milhons de euros por ano), como em matéria
de cotas e de gestom de recursos. “Nós pagamos os 'pratos rotos' da sobre-exploraçom protagonizada pola pesca industrial”.

Reconhecer a pesca artesanal
Por isso, o tecido marinheiro da
Galiza exige, através de diferentes agentes, que a nova PPC
contemple de forma clara a pesca artesanal, recolhendo o que
é e o que significa, assim como
a sua importáncia para os países onde esta existe, nom só ao
nível dos postos de trabalho, senom também no que di respeito
à harmonia em que convive no
seu ámbito, implicando um desenvolvimento sustentável e
nom agressivo, para além de ser
umha atividade que gerou e gera toda umha identidade e cultura. Este reclamaçom mesmo
foi exposta em Bruxelas perante a Comissária Europeia de
Pesca através de representantes
de coletivos marinheiros.
O temor da pesca artesanal
galega é, com a experiência que
dam 25 anos na UE, que a reformulada PPC siga o caminho de
anteriores Políticas Pesqueiras
Comuns, primando a pesca industrial e semi-industrial, assim
como atividades como a piscicultura intensiva, voltando a
deixar à margem de qualquer tipo de proteçom e apoio o setor
costeiro galego.

Foi a NASA, em meados dos
anos noventa do passado século, que deu os primeiros passos
na produçom de alimentos artificiais com o fim de aprovisionar os astronautas para eventuais longos períodos de estadia no espaço. O que à data figurou como mais umha moda
fantasiosa, acabou por ocupar
o seu espaço nos meios de comunicaçom por mor dos avanços de um grupo de científicos
do Reino Unido, que afirmam ter
descoberto a tecnologia experimental para levarem a cabo a
produçom de carne a nível artificial para consumo humano
com grandes vantagens para o
meio ambiente.
P.V. / Um grupo de investigaçom
da universidade de Oxford liderado pola científica Hanna Tuomisto, acabou de publicar as conclusons de um estudo no qual se analisam as vantagens do cultivo de
carne para alimentaçom proteica
humana, em comparaçom com a
procriaçom tradicional de animais. A técnica sustentada nos
avanços em engenharia de tecidos e genética, prevê a reproduçom em grande escala dos tecidos
extraídos de animais convencionais mediante o emprego de cianobactérias como alimento. Os
dados revelados polo estudo contemplam umha reduçom no consumo de energia de até 45%, de
gases com efeito estufa e auga de
até 96% e de recursos fundiários
de 99%, em relaçom à pecuária
convencional durante o processo
de produçom de proteínas animais.

Argumentos a favor
Há, segundo a comunidade científica e ambientalista, argumentos
de peso para a defesa deste modelo de produçom. Em primeiro
lugar, a condiçom artificial deste
tipo de carne evitaria o sofrimento dos animais, polo qual a populaçom vegetariana poderia ter
acesso a este tipo de alimentos.
No ano 2009, o coletivo “People
for ethical treatment of animals”
oferecia umha doaçom de 1 milhom de dólares para projetos de
investigaçom vinculados com o
cultivo artificial de carne, conven-

Dim que gases com
efeito de estufa se
reduziriam em 96%
A alternativa esquece
os métodos de
criaçom ecológicos
cidos de que ajudariam a eliminar
o sofrimento dos animais nos viveiros industriais. Em segundo lugar, as emisons de gases com efeito de estufa veriam-se reduzidas,
à mesmo tempo que seria possível fornecer de alimentos a populaçom mundial, cada vez mais numerosa. Esta técnica também limitaria, segundo os seus defensores, as atuais novas manifestaçons de colonialismo agrícola,
nomeadamente as intromissons
na África por parte de potências
mundiais coma a China.

Pontos fracos da iniciativa
Alinhados na defesa do meio natural, este grupo de científicos que
defendem o cultivo artificial de
proteínas animais, fica instalado
na irrenunciável via do desenvolvimentismo capitalista, embarcados numa fugida para diante sem
questionar em nengum momento
a possibilidade de umha mudança
de paradigma na produçom. Perante a euforia que estám a susci-

tar os novos descobrimentos em
biotecnologia, umha outra parte
da comunidade científica mostra
certo ceticismo. Em especial,
acerca das implicaçons sanitárias
que pode ter um mecanismo de
produçom dependente de antibióticos e outro tipo de fármacos, dos
quais se desconhecem ainda os
efeitos, ao nom terem sido consumidos nunca antes por humanos.
Além dos riscos associados com a
saúde, a técnica em questom já
possui na atualidade umha patente proprietária. Caso esta tecnologia fosse exitosa, passará a formar parte do entramado de lucro
do setor da produçom concentrado num número reduzido de
maos, limitando cada vez mais a
soberania alimentar dos povos.

Criaçom natural: vantagens
Nas antípodas do cultivo artificial
e intensivo convencional, encontram-se as formas de criaçom de
gado para consumo humano ligadas à terra e de caráter extensivo.
Estas formas reduzidas à minima
expressom polo auge da industrializaçom tenhem demonstrado
umha sustentabilidade excecional no passado que também ficou
contrastada por recentes avaliaçons científicas. Estas últimas
destacam os aspetos benéficos integrais que repercutem sobre o
terreno, em nível de fertilidade,
biodiversidade e reduçom de
emissons. Ainda, salienta-se o
bem-estar animal.
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Propostas regressivas rejeitadas polo governo poderiam
entrar no texto da reforma da negociaçom coletiva

oPiniom

O Pacto do Euro,
ou propor que
a terra é plana
Álvaro Rodríguez
onhecemos como Pacto
do Euro um documento
subscrito polos membros
da zona euro, e mais seis países
associados (Bulgária, dinamarca, letónia, lituánia, Polónia e
Roménia), concebido para tratar
de frear a crise e o seu maior problema, a dívida pública e privada, criada pola especulaçom financeira dos grandes bancos e
fundos de investimento internacionais, os autênticos causadores
desta grande recessom.

C

No entanto, o Pacto do Euro
nom propom soluçons na linha de que a crise seja paga
polos que a provocárom. Nom.
O que propom é a necessidade
da reduçom de gasto para aumentar a produtividade da
economia europeia. Quer dizer, pretende-se que as empresas europeias tenham mais
presença no mercado mundial, mas nom a vender produtos de alto valor acrescentado,
senom mais baratos. Para isso, os assinantes deste pacto
entendem que há que baixar
os salários. Em conseqüência,
pretende-se dar cabo da negociaçom coletiva, baixar a salário dos empregados públicos,
reduzir as cotizaçons sociais
que pagam as empresas à Fazenda e ao sistema de pensons
nacional, privatizar empresas
públicas, subir a idade de reforma, mesmo aos 70 anos,
bancarizar as caixas de aforro
e, em geral, reduzir custos polo lado das classes populares.
Mas estas medidas som contraproducentes. Em primeiro
lugar, porque umha reduçom

Pretendem salvar-nos
da crise com as
mesmas receitas que
criárom o desastre
dos salários e das cotizaçons
sociais tam só acarretará descidas do consumo e portanto
umha diminuiçom da atividade das empresas europeias
médias e pequenas, que som a
maioria e para as quais a
Uniom Europeia é o seu único
mercado. Em segundo lugar, a
privatizaçom de serviços públicos só criará umha
economia de portagem
em que os trabalhadores terám que pagar mais por menos,
entrando numha espiral de aforro e reduçom de despesas
que nom é boa para a
economia, de maneira que
estas medidas só servirám para
enquistar a crise.
Mas porque tomam estas
medidas contraproducentes os
assinantes do Pacto do Euro?
Em grande parte, porque estám guiados por umha teoria
económica liberal hoje ainda
hegemónica, que pretende tirar-nos da crise aplicando as
mesmas receitas que provocárom este desastre. de certo
modo, pensam que a terra é
plana, quando todos sabemos
que é redonda. E continuam a
insistir com teorias económicas que nom tenhem base
científica, mas servem para
justificar o projeto sociopolítico neoliberal que está por detrás: a escravizaçom de países
e economias a umha dívida governada por umha pequena
classe de rentistas, especuladores e grandes capitais. Teoria conspiranoica? só temos
que ver o que está a acontecer
na Grécia. Nom se pode estar
sempre a dizer que a terra é
plana, porque afinal alguém se
vai dar conta de que mentes.
Álvaro Rodríguez é membro de ATTAC

Empresariado quer dar às mútuas
mais controlo sobre o pessoal
neoliberais querem que tenham comPetência nas baixas
Quando o Governo espanhol
aprovou no mês de junho a
polémica reforma da negociaçom coletiva, algumhas
das propostas que saíram do
diálogo entre os sindicatos
espanhóis e o patronato nom
fôrom incluídas no texto que
saiu do Executivo. Um dos
temas acordados por estas
partes referia-se às mútuas
de seguros, onde se apostava em que nestas recaísse
um maior controlo sobre as
incapacidades temporais
das trabalhadoras e trabalhadoras. Se bem que o Conselho de Ministros nom se
atrevesse a introduzir este
assunto no corpo do seu decreto, o processo que se
abre de apresentaçom de
emendas permitiria aos setores mais conservadores do
Congreso espanhol dos Deputados impulsionarem umha mudança destas caraterísticas nesse texto.
A.L. / As mútuas de seguros contam com umha grande releváncia na vida laboral. Financiadas
com contributos empresariais,
estas organizaçons som as encarregadas de controlar as licenças
por acidentes laborais que padecem as trabalhadoras e trabalhadores do nosso país. segundo explicam fontes sindicais, realmente o seu labor consiste em redu-

As mútuas costumam
minimizar os dados de
sinistralidade laboral
o tribunal de Contas
alude à existência de
“práticas ilegítimas”

qual tem competência a segurança social. As forças mais conservadoras do Congreso dos deputados, nomeadamante PP e
CiU, poderiam recuperar esta
proposta para o prazo de apresentaçom de emendas sobre o
texto do decreto para a reforma
da negociaçom coletiva, tal como assinalárom ao NOvAs dA GAlizA fontes sindicais.

Práticas ilegítimas
zir quanto possível o absentismo
laboral e minimizar as estatísticas de sinistralidade laboral da
empresa a que prestam serviço,
para que a companhia veja também minguadas as penalizaçons
que lhe corresponderiam. Assim,
as mútuas realizam um importante labor de salvaguarda do lucro dos empresários, enquanto
especula com a saúde das pessoas trabalhadoras.
se bem que atualmente estas
organizaçons só tenham capacidade de decisom sobre as licenças relacionadas com acidentes
laborais, no acordo prévio à rutura das conversas entre CCOO,
UGT e o patronato assinalava-se
a possibilidade de que as mútuas
ampliassem o seu controlo sobre
o chamado “absentismo laboral”.
Para tal caso, as mútuas teriam
que ser competentes também para administrar os casos de incapacidade temporária propiciados por doenças, campo sobre o

As práticas ilegítimas que realizam as mútuas de seguros fôrom
em parte expostas num relatório
do Tribunal de Contas do Estado
espanhol de 2009, documento no
qual este organismo fiscalizava o
labor destas entidades. O próprio
Tribunal reconhece que durante
elaboraçom deste documento encontrárom-se com várias dificuldades e mesmo com a falha de informaçom por parte de algumhas
das mútuas consultadas.
Entre as irregularidades que
detetou o escrito do Tribunal,
que contou com umha escassa
repercussom na imprensa convencional, enumeram-se a falha
de transparência e objetividade
nos seus procedimentos de contrataçom, a possível existência
de umha trama societária entre
as mútuas e entidades ou pessoas vinculadas a estas e pagamentos indevidos com cargo ao
património da segurança social
de quase 15 milhons de euros.
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a terra treme

Diversos Estados reconhecêrom abertamente a possibilidade
de um ataque militar contra os civis da frota da Liberdade

o Governo GreGo, controlado Polo fmi, Permitiu a realizaçom de vÁrias sabotaGens contra os barcos

Europa esconde a cabeça perante Israel
DANIEL R. CAO / A polémica que
envolve a Frota da Liberdade,
com o impedimento de partir
para o Oriente Médio, revela a
influência que os interesses
hebreus tenhem na Uniom
Europeia, bem como a escassa oposiçom desta aos comportamentos de Israel.

A Flotilha da liberdade, iniciativa solidária que com a legenda
'Rumo a Gaza' tenta levar ajuda
humanitária a este território palestiniano, está conformada por
ativistas de vários países, entre
eles a Galiza, sem ter recebido
nengum deles o mínimo apoio diplomático por parte dos seus países. Um dado a salientar transpareceu nos discursos diplomáticos:
diversos Estados reconhecêrom
abertamente a possibilidade de
um ataque militar contra os civis,
desde a Ministra espanhola Trinidad Jiménez, que afirmou que o

seu governo nom ia ser capaz de
“garantir a segurança” das pessoas embarcadas, ao governo
francês, que mediante um comunicado “desaconselha formalmente” apoiar a iniciativa pola
sua perigosidade. Os países mencionados, para além da Grécia,
pugérom todo da sua parte para
que esta iniciativa nom fosse para
diante. O governo grego, controlado polo FMi, permitiu a realizaçom de várias sabotagens contra
os barcos da frota humanitária e
alguns deles só podiam ter sido
levados a cabo por mergulhadores profisionais, segundo declarárom alguns ativistas. A estes entraves, somou-se o bloqueio físico
das embarcaçons por parte de
guarda-costas gregos.

Acordo de colaboraçom
O total entendimento com as autoridades israelitas nom se fica só
nestas açons preventivas de even-

Egito e tunísia
avaliam bloquear
acordos com Israel

BENJAMIN NETANYAHU,
segundo pola direita, num encontro
com representantes da Uniom Europeia

tos que pudessem danar a sua
imagem. A 15 de abril deste ano,
o Parlamento espanhol aprovava
o convénio 110/000262 denominado de “proteçom de informa-

çom classificada”, mediante o que
se passa a considerar como delito
a difusom de informaçom sobre
operaçons militares do Estado judeu. Também foi aprovada a am-

pliaçom de todo o tipo de convénios militares com este país, como a cessom de infraestruturas
ou a venda de armas, o que implica um grave perigo para os refugiados políticos no Estado espanhol, dado que os serviços secretos israelitas podem atuar com total normalidade no território.
Em contraposiçom a isto, os governos democráticos surgidos da
denominada primavera árabe, caminham para umha posiçom contrária, e tanto a Tunísia como o
Egito estám a avaliar a introduçom
nas suas novas constituiçons de
cláusulas de bloqueio a qualquer
acordo com israel enquanto continuar a ocupaçom da Palestina.

Dificuldades para a esquerda latino-americana
O grupo de governos progressistas surgidos da oposiçom ao neoliberalismo durante o final dos anos
noventa e princípios deste século
está a viver umha difícil cojuntura,
desta vez nom provocada por
agressons externas. O caso mais
evidente é o da venezuela, onde
nas passadas eleiçons desceu o
apoio ao governo. Ademais, os
partidos e organizaçons sociais e
políticas que sustentam o governo
legítimo e o PsUv encontram-se
progressivamente mais divididos.
A isto soma-se um facto denunciado publicamente por organizaçons
defensoras dos direitos humanos,
como é a extradiçom para a Colômbia de ativistas políticos perseguidos polo governo de santos,
motivada polos formalismos diplomáticos e estatais dos quais anteriormente fugia o presidente Hugo

Questons internas
som causantes
de instabilidades
Chávez, que assinou convénios
nesta matéria com o país vizinho.
Umha outra preocupaçom que
percorre a política venezuelana
som as dúvidas sobre o estado de
saúde do presidente. O secretismo
com que decidiu enfrentar a doença foi tal que as informaçons só
podiam ser obtidas através da imprensa comercial, dada às manipulaçons no tocante a estes temas.

Corrupçom e viragens
O caso brasileiro é bem diferente. Neste país, um alto cargo, António Palocci, homem de con-

fiança tanto de lula como da
atual presidenta dilma Roussef,
viu-se obrigado a demitir ao des-

cubrir-se que após ser nomeado
chefe do gabinete ministerial aumentara consideravelmente seu

património pessoal. Por sua vez,
o governo de Evo Morales decretou a começos de ano o aumento
de preço dos carburantes, o chamado gasolinazo. se bem que
fosse retirado antes quase de
pôr-se em prática, provocou umha desconfiança geral no país. À
medida, que fora justificada pola
escassa liquidez de que dispom o
Estado, juntavam-se umha série
de cortes sociais levados a cabo
polo ‘Movimiento Al socialismo’
e que deixárom as escolas vazias
este mês devido a umha greve de
funcionários.
Apesar das dificuldades, nom
parece fácil que surja umha alternativa polo menos a curto prazo, dado que apesar das habituais controvérsias, o apoio a estes governos continua a ser
maioritário.
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Com a chantagem económica dos usurários internacionais,
aumentam os ataques ao Estado social português

liGação ferroviÁria entre as PrinciPais cidades do eixo atlÁntico conseGue manter-se

Porto-vigo: cronologia de uma vitória
NUNO GOMES LOPES / O dia 9 de

julho foi o culminar (feliz) de
uma semana trágica para a ferrovia portuguesa. O primeiroministro cessante, José Sócrates, fechara mais de 300 km de
caminhos-de-ferro, e deixou
preparado um plano (secreto
até há pouco tempo) de encerrar cerca de 800 km mais. Com
o país mais inclinado para a
discussão das gorduras (reais
ou não) do Estado por imposição do triunvirato (BEI, UE,
FMI), o estado deficitário das
ferrovias portuguesas tornouse conversa de café por todo o
país. Com a chantagem económica causada pelos usurários
internacionais, parte dos pressupostos em que assenta o
Estado Social português passaram a ser alvo do ataque de
todo o tipo de opinadores da
praça mediática portuguesa.
Por todas estas vicissitudes, temse exigido ao caminho-de-ferro,
parente pobre da rede de transportes do país, o mesmo que se
exige a uma qualquer empresa
privada: viabilidade económica.
Ora nem em países com redes de
transportes evoluídas (e mais
cultura de utilização de transportes públicos) isso acontece, por
que razão se devia exigi-lo aos
comboios em Portugal (um ser-

Povos

trata-se da terceira
guerra contra os
comboios lusos

Mais manipulações

Manipulação e
mentiras afetaram
todo o processo
JOSÉ PINTO,
da Comissão Diretiva da Comboios XXI

Comboios XXI
A Comboios XXi é uma associação de utentes dos caminhos-de-ferro que foi criada em
2008 com o objetivo de promover a melhoria do serviço público de transporte ferroviário
em Portugal. A associação foi
fundada por iniciativa da Comissão de Utentes da linha
Braga-Porto, (que conseguiu
melhorias substanciais através

viço público, da mesma maneira
que um hospital é um serviço público)? A rede de transportes públicos geridas pelo Estado tem
de providenciar o melhor serviço, reduzindo ao mínimo o prejuízo. se der lucro, melhor. Mas
não é essa a sua função.

de uma petição com mais de
7.000 assinaturas), e por isso
os primeiros anos de atividade
centraram-se no litoral norte
(linhas do Grande Porto e Minho). No entanto, a associação
tem âmbito nacional e o seu
campo de ação tem sido alargado, estando em curso a aproximação aos utentes das linhas
do douro, Oeste e Alentejo.

Guerra contra o comboio
O primeiro ataque da terceira
guerra ao caminho-de-ferro português (contando com o genocídio ferroviário dos governos de
Cavaco silva) foi o anúncio, numa
subpágina da CP na internet, do
fecho da ligação ferroviária entre

o Porto e vigo. sem comunicado
de imprensa, sem contraditório,
sem razão. A Comboios XXi, uma
associação que defende os utentes da ferrovia portuguesa, decidiu agir quanto antes. Na internet
e nos principais meios de comunicação, a Comissão diretiva da
CXXi expressou todo o seu espanto pela interrupção do serviço. Ao
investigarem, perceberam que a
razão apontada pelos serviços de
atendimento ao cliente da CP para o iminente fecho da linha era
afinal motivada por obras; entretanto a CP anunciou que os comboios vindos do Porto teriam como término valença; de seguida
prometeu-se um inacreditável término em Tui, justificado pela possibilidade de os utentes poderem
aí aceder a transbordo com os
comboios da Renfe, quando é na
estação de Guilharei e não da de
Tui que é possível fazê-lo; alguns
dias depois surgiu a justificação

durante todo este processo se iam
descobrindo os podres da argumentação da CP, que dizia não poder continuar a acarretar prejuízo
de um comboio seu "em território
espanhol" (!). Enquanto que o prejuízo (estimado) do Porto-vigo era
de 235.000 euros anuais, as luxuosas ligações de lisboa a Madrid
(lusitânia Comboio Hotel) e a
irún (sud Expresso), com modernos comboios Talgo alugados à
Renfe, custavam, respetivamente,
2 milhões e 7 milhões de euros por
ano. E a humilhação da eurorregião continuou quando a CP revelou que apenas 11 passageiros viajavam entre o Porto e vigo em cada comboio. Um delírio da transportadora portuguesa, quando
apenas em Campanhã (Porto) era
possível comprar bilhetes únicos
para vigo, e sabendo que raramente existia revisor no troço Tuivigo, a maior parte dos viajantes
viajava sem pagar.
A manipulação de dados e o
chorrilho de mentiras da CP
acabou dia 8 de julho quando se
anunciou a continuidade da ligação. Até setembro sobrevive
o comboio.

um Estado com a cultura centralista da frança viu-se obrigado a reconhecer os
direitos de umha naçom minorizada no seu próprio território e a desenvolvê-los

Kanaki, contra a discriminaçom
JOSÉ ANTOM ‘MUROS’ / No Pacífico sul, perto da ilha-continente da
Austrália, há umhas ilhas de tradiçom cultural melanésia e colonizaçom francesa. Estas ilhas som conhecidas no seu nome indígena como Kanaki, que assumimos plenamente neste artigo nom utilizando
para nada o nome do colonizador.
dentro da República Francesa,
este território tem um status sui geniris diferente de outras categorias
do ultramar francesas (departamento, coletividade...). isto deve-se
a que está vinculado a uns acordos
conhecidos como Acordo de Naumea (1998); neles, há um compromisso resultante do confronto entre o Estado francês e os nacionalistas kanacos. No texto, há umha

de que afinal toda esta indefinição
vinha da falta de acordo com a
Renfe pela divisão dos custos em
território galego.

série de pontos salientáveis: transferência de todos os poderes às
ilhas, exceto a defesa, a segurança,
a justiça e a moeda; fim da discriminaçom contra a populaçom Ka-

naka (indígena) e distribuiçom equitativa e
obrigatória do poder
com esta por parte do
outro setor destacado
da populaçom, a caldoche (franceses ou
afrancesados com várias geraçons na ilha),
e ainda a vertebraçom de Kanaki em
três regions (Território Norte, Naumea e
ilhas da lealdade).
Como se pode ver, há
fatores que convertem este lugar
numha irlanda do Norte tropical.
derivado da equiparaçom entre
comunidades, fôrom reconhecidos
os idiomas indígenas e a bandeira

do movimento kanaco, junto com a
francesa, como oficiais das ilhas.
Estes reconhecimentos som sistematicamente boicotados pola populaçom caldoche e os seus reprentantes políticos, sendo esta prática
mais sistemática na direita caldoche-unionista e a sua oligarquia.
Na seqüência destes acordos,
também se promulgárom leis criticadas pola direita, como a que
indica que só os cidadaos enraizados (com mais de 30 anos de residência, casados com naturais ou
com umha geraçom ou mais residindo nas ilhas) podam votar nas
eleiçons locais. O último parágrafo do Acordo de Naumea fala da
realizaçom, a partir de 2014, de
um referendo sobre a indepen-

dência das ilhas.
Já vemos como, com todas as
suas incertezas, as luitas dos povos
atingem resultados. Um Estado
com a cultura centralista da França viu-se obrigado a reconhecer os
direitos de umha naçom minorizada no seu próprio território e a desenvolvê-los. Esperemos que depois destes anos convulsos, Kanaki, da mesma maneira que aconteceu em Timor lorosae ou no sudám do sul, poda adquirir a sua
independência, integrando de forma harmoniosa os novos elementos culturais que a história lhe deu
com o elemento indígena, eixo vertebrador e identitário deste território e deste povo anterior à colonizaçom francesa. E onde o ensino
poda ser realizado nas línguas territoriais e a Administraçom e os
seus funcionários falem nesta língua em igualdade com a francesa.
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trabalham pola integraçom das pessoas doentes
e a visibilizaçom dum conflito que continua a ser tabu

iniciativas que Partem da vontade de esPecialistas Procuram alternativas à mecÁnica sanitÁria

Tentam suprir o vazio dos serviços públicos
nos tratamentos de doenças mentais
“A instituiçom manicomial priva os internados do direitos mais
elementares, ao mesmo tempo que encobre as contradiçons
sociais implícitas na enfermidade”. Esta frase dum escrito tirado
por vários trabalhadores do Hospital de Conxo na década de 70
sintetiza os princípios das diversas iniciativas surgidas nas últimas décadas na Galiza que tentam abordar a doença mental
como um conflito social, e propor soluçons nesse sentido.
O.R. / O caminho nom é fácil: trata-se de luitar contra um Goliás
que recebeu a encomenda de definir o que é a “normalidade” e
anular a todo aquilo que nom entra nos seus parámetros. Mas a
tarefa é ainda mais árdua se se
observa o estado atual da psiquiatria na Galiza: somos o único país que continua a ter vários
centros de reclusom para doentes mentais, regidos por um sistema carcerário e aplicando técnicas que já fôrom descartadas
noutros lugares como o eletrochoque. Os tépidos avanços que
o bipartido pretendeu empreender com o Plano de saúde Mental fôrom truncados polo governo de Feijóo, que prorrogou o
plano anterior baseado em princípios reacionários.

Um referente histórico: a Gaiola
A associaçom Gaiola e a sua revista, Gaiola Aberta, constituírom
um referente crucial tanto para a
luita anti-psiquiátrica, como para
a procura de métodos alternativos para abordar a enfermidade
mental. Presidida polo galeguista
Antom Moreda, nasceu em 1992
dirigida por um grupo de pessoas
dos quatro hospitais da Galiza.
A ideia de criar um lugar de encontro e de comunicaçom entre
doentes psíquicos com umha finalidade reabilitiva, alternativa
aos alienantes sistemas de reabilitaçom manicomial, nascera em
1987 no manicómio de Conxo,
quando o psiquiatra Ramom
Muntxaraz habilitou um espaço
da Unidade semifechada para o
lazer das pessoas internadas, chamado “gaiola aberta”. Esta experiência, ainda que curta, tivo continuidade noutras como a “Comunidade Terapêutica 6 de maio no
hospital do Rebulhom” e a sua revista Maxi, ou a revista Falemos
promovida por Moreda. A Gaiola
Aberta editou cinco números em
duas etapas bem diferenciadas;
na atualidade já nom existe, “em
boa medida porque um projeto
assim era possível pola presença
de Muntxaraz”, recorda Foz, um

dos componentes da pioneira iniciativa. Como afirma Pilar Martínez, outra das implicadas, os
meios eram mui escasos: “nunca
recebemos um peso, o nosso trabalho nom estava bem visto”.
Tanto foi assim que muitos doentes tivérom problemas por assistir às reunions da Gaiola, chegando-se a tomar represálias contra
eles nos centros hospitalares em
que estavam ingressados.

Iniciativas em andamento
som muitas e mui heterogéneas
as propostas que na atualidade
tentam suprir as carências absolutas do sistema psquiátrico, trabalhando pola integraçom das
pessoas doentes e a visibilizaçom

dum conflito que continua a ser
tabu. Umha delas é Andaina, criada em 2010 para atender a comarca de Compostela sobretodo no
ámbito rural, completamente desatendido quanto a estes serviços.
Os princípios que regem a sua atividade som a pessoa como eixo
da terapia e a sua inserçom social
e laboral, para o qual disponibilizam obradoiros desportivos e de

A gaiola foi referente
para os projetos que
buscam fugir da
psiquiatria manicomial
tempo livre. Pretendem educar a
pessoa doente para a autonomia,
face à dependência dos fármacos

proposta pola psiquiatria convencional. Também interessante é o
trabalho do Centro de Reabilitaçom lenda, em Redondela, gerido por familiares de pacientes e
com muitos problemas económicos pola falta de ajudas. seguindo o exemplo da Gaiola Aberta,
começárom há anos com a publicaçom dumha revista.
O debate principal entre estes
projetos situa-se no uso ou nom
de fármacos no tratamento da
doença, umha questom mui controvertida, entre outras cousas
porque os estudos sobre a sua
eficácia estám amiúde assinados
polas farmacêuticas. “Mesmo
em centros alternativos, a gente
está drogada todo o dia”, adverte Pilar Martínez. Amalia Gómez, da Creba, opina pola contrário que “na sociedade atual,
tal e como estám as cousas, é imprescindível botar mao da medicaçom para mitigar estas doenças, ainda que o grosso do trabalho seja de tipo social”.

amalia Gómez, diretora do centro de reabilitaçom Psicosocial a creba (noia)

“Confundem-se os traços da enfermidade com
a própria personalidade, dificultando a terapia”
Como nasce a ideia de criardes a Creba e
que atividades levades a cabo?
A Creba nasceu em 1994 para preencher um
vazio existencial em relaçom ao ámbito da
saúde mental, que deveria estar garantido
polos organismos públicos mas que sempre
ficou desatendido. As pessoas doentes com
diagnóstico grave nom tinham mais alternativas para além da medicaçom, assim como
tampouco os seus familiares. desde o ano 95
contamos com um Centro de Reabilitaçom
Psicosocial com atividades diárias com os
pacientes. Aliás, temos umha Escola para as
Famílias, onde partilham experiências e falam dos problemas derivados da enfermidade mental, um Programa de Atendimento ao
domicílio, e vários prédios para os pacientes
que nom tenhem residência. Também participamos em eventos concretos como a Feira
Medieval de Noia com os produtos que elaboramos nas atividades do Centro.
Qual é a percepçom social que se tem a dia
de hoje da doença mental?
Em primeiro lugar, nom se tem consciência
de que seja umha doença. Há um grandíssi-

confundindo os traços da enfermidade com
a própria personalidade, e dificultando muito a terapia. Em geral, há umha barreira social enorme, constituindo o maior impedimento para o tratamento destes casos.
Daquela, concordades com a anti-psiquiatria ao verdes na doença mental umha forte componente social?
Certamente. Estes casos aparecem sobretodo em pessoas que sofrem stress ou vidas
mui complicadas, em parte fruito da sociedade em que vivemos, que nos obriga a levarmos uns ritmos frenéticos. Ainda que nós
nom percebamos um aumento direto, a verdade é que com a crise económica os casos
de doença mental tenhem vindo a aumentar
em toda a parte.
mo desconhecimento favorecido polas instituiçons e os meios, que difundem umha imagem do doente falseada. Onde se percebe
bem a invisibilidade deste tipo de conflitos é
na reaçom das famílias: muitas, ante um
diagnóstico deste tipo, agocham totalmente
a realidade e negam-se a procurar soluçons,

Que pensades da psiquiatria convencional?
Como incompleta e agressiva. À diferença
doutros grupos mais críticos, nós consideramos que a medicaçom é necessária para tratar umha enfermidade psíquica, mas o realmente importante para alcançar umha estabilidade é a reabilitaçom.
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o 15-M na galiza apareceu sem que o
pensamento crítico nacional pudesse identificá-lo

O movimento 15-M e mais nós
reflexons sobre o contexto da emerGência e desenvolvimento dos acamPamentos
o 15-M nom precisou
nutrir-se de experiências
anteriores para existir
Está aqui e véu a
inaugurar mais um
novo movimento
KAIBBUR_NIGROMANTE / FLICKR

ROI RIBEIRA / Amador Fernández-savater inscreve o, denominado polos média, Movimento
15M dentro do processo de descompossiçom da "Cultura da
Transiçom" (CT), termo elaborado por Guillem Martínez para se
referir à cultura hegemónica no
Estado espanhol nos últimos 30
anos. Esta cultura nasceria com
os Pactos da Moncloa e a derrota dos movimentos radicais dos
anos 70, "umha cultura essencialmente consensual, mas nom
no sentido de que chegue a acordos mediante o diálogo dos desacordos, mas no sentido de que
impom já desde logo os limites
do possível: sistema de partidos
e capitalismo é todo o que há e
pode haver. Ponto final". segundo Amador há um momento excepcional que funciona como revelador do processo que começa
a marcar o fim da hegemonia da
CT: o 11-M de 2004. Após os
atentados "a CT tensou-se como
nunca para administrar o medo
e manter todo sob controlo, mas
foi transbordada na rua e na Rede por gente qualquer, polas
suas perguntas, o seu protesto e
o seu desejo de exprimir o dó
sem sentir instrumentalizada cada bágua" (15-M: “El poder de
indefinir”. Entrevista de Guillermo zapata a Amador Fernández-savater).
Gostaria de aprofundar nesta

análise dumha perspectiva galega dado que, se bem a Galiza está integrada na realidade política
do Estado, mantém umhas particularidades que fam que o processo de descompossiçom da CT
vá uns passos por detrás do da
"metrópole". dito doutro jeito, a
configuraçom do espaço da CT
(o seu monopólio do sentido, o vigor e a legitimidade das suas regras de jogo, a sua capacidade
para desproblematizar e apagar
perguntas e a sua autoridade para traçar fronteiras e atribuir lugares) chocava com umha força
político-social que, se bem nom
habitava totalmente nas suas
margens, sim que "jogava" a es-

15

tar dentro de fora: o BNG entendido como movimento, com toda
a sua constelaçom de organizaçons sociais e com umha parte da
sua base social que claramente
se situava à margem dos consensos da Transiçom. Evidentemente a descomposiçom da CT é um
processo complexo que haverá
que analisar com mais calma,
mas o paradoxo na Galiza é que
mentres essas correntes subterráneas começavam a distanciar
sectores sociais de determinados
consensos da transiçom, a força
político-social que num início
agia dentro e fora destes alcançava a plena integraçom na CT. E
com ela entravam sectores im-

portantes da sua base social que
abraçárom um nível de vida e uns
valores próprios das classes médias europeias. O famoso "aggiornamento" vai coincidindo com a
denominada "crise da representaçom". Em paralelo, desde finais
dos anos 90 até inícios dos 2000
as mobilizaçons sociais som
grandes (várias greves gerais,
Nunca Mais...), mas enormemente mediadas ainda polo modelo
plataformista, condicionado polas direçons da CiG e o BNG, entidades que, logicamente, nom tinham interesse na constituiçom
de movimentos sociais autónomos, nem em ultrapassarem os
limites da representaçom (constitutiva também da CT) e, cousa
importante, a maior parte da sua
base social tampouco. do mesmo
modo, o independentismo, situado à esquerda do nacionalismo
institucional, confia em nutrir-se
com aqueles sectores aos quais o
Bloco deixa sem representaçom

mantendo umha visom clássica
do político que outorga um papel
prioritário ao representativo
frente a aqueles projetos que ponhem ênfase na articulaçom de
projetos sociais que defendem o
mundo comunitário que existe
contra aquilo que o estraga.
O 15-M na Galiza apareceu
com este contexto já mui avançado, sem que o pensamento crítico
nacional pudesse identificá-lo,
sem quase ativistas do social dispostos a pôr os seus saberes ao
seu serviço e com as bases sociais
do nacionalismo maioritário em
refluxo. Porém, o 15-M nom necessitou nutrir-se dessa experiência anterior para existir, está aqui
e véu a inaugurar um novo movimento na Galiza. volto a Amador
Fernández savater que analisava
este tipo de movimentos da seguinte forma: "Nom anunciam
outro mundo possível, senão que
se ativam para que nom se desfaga o único mundo que há. som
deslocamentos que potenciam o
social e transformam o possível,
mas nom buscam necessariamente destruir o sistema, construir um pólo político visível ou
fugir cara um afora utópico (...)
define isto umha posiçom puramente defensiva ou conservadora? de nengum jeito, porque luitar para que nom se desfaga o
mundo implica hoje recriar o comum, recriar o nosso vínculo
com a realidade, ainda que já
nom seja sob o horizonte doutro
mundo possível, nem dumha alternativa global de sociedade" (El
arte de esfumarse. El estado
mental, Fevereiro de 2011, nº 1).

Ultraliberais tentam controlar assembleias galegas
RAMOM CAMPOS / Umha das batalhas que tivo que dar o movimento do 15-M foi a da neutralizar vários militantes ultraliberais
e/ou espanholistas que se introduzírom nas assembleias sob o
disfarce de “apolíticos”, para tentarem controlar o movimento, especialmente a fulcral comissom
de comunicaçons. A nível estatal
foi conhecido o caso de Tomasz
szabelewski, que exerceu no
acampamento de Madrid como
por-tavoz do movimento perante
os meios de comunicaçom, ao
mesmo tempo que é consultor da
Business Consultant num dos
think tanks neoliberais espanhóis mais influentes, a Fundación Everis. Comentamos aqui
dous casos ocorridos na Galiza,
correspondentes com duas das
poucas pessoas que rachárom a
vontade do 15-M de fugir de líderes para aparecerem perante os
meios como “porta-vozes”.

CARLOS A. BALBOA

Xabier Cereixo, admirador de
Losantos e porta-voz do 15-M
Na Assembleia de vigo aginha se
integrou na comissom de comunicaçom Xabier Cereixo, exercendo
perante a imprensa como portavoz (Faro de Vigo e Atlántico Diario). Participantes da mesma referem que Cereixo tentava, enquanto por-tavoz, “destacar aquelas decisons que mais lhes interessavam
e obviando as propostas anti-capitalistas”. Cereixo defendeu nas as-

XABIER CEREIXO

sembleias que “isto nom se torne
um aquelarre esquerdista”, mesmo propondo a necessidade de
convidar empresários às reunions.
Mas quem é este portavoz? Xabier Cereixo iniciou-se na política
na ERGA nos anos 80, época de
que provavelmente provém a galeguizaçom do seu nome. desconhecemos a sua evoluçom, até que
em 2004 aparece na lista ultraliberal de “Coalición Europea” para as
eleiçons comunitárias, agrupaçom

que advoga “umha desregulaçom
controlada dos mercados e em potenciar a flexibilidade do mercado
laboral” para “combater o desemprego”. É assinante do manifesto
“Polos Estados Unidos da Europa
e América” das Juventudes liberais, que reivindica a uniom da UE
aos EUA. Mais recentemente limita o ativismo a blogues pessoais
em que se declara admirador de
Jiménez losantos, de quem imita
o estilo. A nível profissional exerce
como jornalista em Pesca Internacional, onde mesmo assina artigos
com a ex-conselheira das Pescas
do PsOE María Carmen Gallego.

Nacionalista espanhol de
“porta-voz” na Corunha
Pola sua parte, no acampamento
da Corunha aparecia como portavoz perante meios como La Voz
de Galicia ou Ser-Coruña, Carlos
Alberto Balboa Castelo, conhecido militante da UCE (Unificación

Comunista de España), organizaçom qualificada de seita por diversas entidades. Em Compostela
era conhecido por vender os jornais da UCE, ajudar nas campanhas de UPyd ou montar um estranho centro social no endereço
em que está registado o partido
“Organización Proletaria Revolucionaria”, de idêntica ideologia à
UCE: fraseologia marxista e espanholismo visceral para envolver
práticas próprias de seitas. Após
ter andado por vários acampamentos como a de santiago, e até
de fora do País, tentou estabelecer-se na comissom de comunicaçom na Corunha. Ali logo foi detectado o seu afám de controlo,
chegando, segundo fontes da
acampada, até falar com os jornalistas para indicar que ele era “o
único porta-voz”. Conseguiu,
igualmente, o telemóvel da organizaçom, monopolizando as comunicaçons com a imprensa.
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A Junta procura legitimar a operaçom com
a publicitaçom dumha ‘galeguidade’ simbólica

novacaixaGalicia PoderÁ ser comPrada ao 30% do seu valor Por dinheiro Procedente de Wall street

Ex-dirigente da Inditex pode liderar a venda
da nova caixa a fundos norte-americanos
A privatizaçom das Caixas de Aforros galegas já é um facto com o atual processo
de bancarizaçom que está a padecer a Novacaixagalicia. Embora a Junta da Galiza pretenda convencer a sociedade do nosso País que este projeto reveste um alto nível de “galeguidade”, a realidade indica que o resultado de todo este episóA.L. / A encenaçom realizada por
parte da Junta da Galiza para despedir as Caixas de Aforro galegas
baseou-se na gabança dos dotes
empresariais do novo presidente
do NCG Banco, José Maria Castellano, antigo homem de confiança
de Amancio Ortega durante muitos anos na empresa têxtil inditex.
E, sobretodo, salientava-se o facto
de ser um galego quem se situa à
cabeça desta nova entidade financeira, quase a jeito de excusatio
non petita. Como já tencionou há
meses, o Executivo galego procurava convencer a sociedade de que
a nova entidade ia enfeitar-se com
umha “galeguidade” de que mesmo as antigas Caixas de Aforros
do nosso País já careciam, tal como se depreende dos interesses urbanísticos que estas tinham alhures no Estado espanhol.
No entanto, o secretário nacional da CiG-Banca, Clodomiro
Montero, nom duvida em afirmar
que o papel que está a desempenhar a Junta consiste em “encobrir que a Caixa de Aforros desaparece” e assinala que a estratégia, da qual Castellano é a cabeça
visível, consiste em entregar as
Caixas “aos grandes fundos financeiros da Wall street”, ou, o que é
o mesmo, aos responsáveis da crise. Para o presidente do Executivo
galego, Alberto Núñez Feijóo, “isto
é o que a Galiza procurava e queria”, tal como dixo no momento de
expor diante dos meios a figura do
novo presidente do NCG Banco.
segundo informam várias publicaçons da imprensa económica, o investimento que o novo presidente de NCG Banco conseguirá através, em boa medida, dos
grandes fundos norte-americanos
oscilaria entre os 300 e os 600 mi-

dio já foi ditado desde há anos por superestruturas ao serviço do grande capital
como o FMI ou a UE. Sob a direçom do novo presidente do que será o novo NCG
Banco, José María Castellano, prepara-se a entrega das antigas Caixas de Aforros galegas aos grandes fundos de investimento da Wall Street.

lhons de euros. segundo Clodomiro Montero, a presença que poidam ter nesse capital as grandes
fortunas galegas ficará relegado a
um valor “simbólico” e manifestase convencido de que as encarregadas de efetuar a re-estruturaçom das Caixas galegas serám as
sociedades de capital risco estadounidense, as quais se apoderariam a nova entidade financeira
galega “a preço de saldo”.

que possuía, Castellano foi tomando posiçons noutras empresas como a Fadesa. desse modo, este homem de negócios tem duas sociedades de investimento de Capital
variável (siCAv's) em que, segundo os últimos relatórios que tornou
públicos a Comissom Nacional do
Mercado de valores (CNMv), se
regista no total um património de
cerca de 12 milhons de euros.

Recortes no quadro de pessoal
Agências de qualificaçom
O secretário nacional da CiG-Banca prevê que o Fundo de Reestruturaçom Ordenada da Banca
(FROB) irá pôr um preço à Caixa a
30% do seu valor real em livros,
sendo esse montante cujo pagamento permitiria tomar o controlo
do novo banco. Neste sentido, o
sindicalista destaca o papel a desempenhar por parte das agências
de qualificaçom internacionais, as
quais diminuírom o valor dos bonos da Novacaixagalicia aos níveis
mais baixos. Há que ter em conta a
fraude que representa este tipo de
companhias, pois como explica
Montero “procuram abaratar o
preço para os seus acionistas”, entre os que se contam entidades tais
como o BBvA, o Banco santander
ou os grandes fundos de investimento. As agências rebaixam os
custos e logo som as entidades que
participam nelas as que fam a compra, depois de se marcar um preço
acorde com os seus interesses.
E de novo Montero chama a
atençom para outro dado, que é
representativo de até que ponto a
fonte de todos os movimentos de
capital se encontra na Wall street.
segundo expom, o processo de
privatizaçom das Caixas de Aforro no conjunto do Estado espa-

NÚÑEZ FEIJÓO
com a Conselheira de Economia
e os líderes do novo banco

A desapariçom das
caixas obedece aos
ditados do fMI e a uE
nhol acelerou-se após umha reuniom entre o presidente do Governo espanhol, Jose luis Rodriguez
zapatero, e os grandes fundos de
investimento norte-americanos
em setembro de 2010. Montero
suspeita que na tal reuniom poderia ter-se chegado a acordos para
que por parte das grandes entidades financeiras “cessassem os ataques à dívida espanhola em troca
da venda das Caixas”.

Fortunas de Castellano e Inditex
Por outro lado, com a ascensom à
presidência de José María Castellano, umha das grandes fortunas
da Galiza e um profissional da especulaçom e dos recortes laborais, será ele o encarregado de liderar a privatizaçom da Novacaixagalicia. Este empresário estivo
ligado estreitamente a Amancio

Ortega, sendo vice-presidente da
inditex ate o ano 2005, quando a
sua relaçom salta polos ares por
desacordos durante a tentativa de
compra de 22% da Fenosa por parte de Ortega, Jacinto Rey e Julio
Fernández Gayoso.
segundo informa o jornalista Julián Rodríguez no seu livro señores de Galicia, a inditex deve a José
María Castellano a rede de refúgios
fiscais de que dispunha esta empresa, como por exemplo a constituiçom de várias sociedades estabelecidas nos Países Baixos. Assim,
umha das máximas do novo presidente do NCG Banco era que “a
contabilidade criativa nom é o mesmo que a criatividade ilegal”.
Para mais, a fortuna com a que
conta Castellano deve-a em boa
medida à firma têxtil a que estivera ligado durante tantos anos. Pouco antes de a inditex dar o seu salto à Bolsa, alá polo ano 2001,
Amancio Ortega vendeu-lhe, entre
outros muitos colaboradores,
açons da empresa têxtil cujo valor
subiu como a escuma com o salto
bursátil. Com a venda dos títulos

A lista de projetos empresariais
com que se relaciona o nome de
José Maria Castellano apresentase longa: Adolfo domínguez, a
fundaçom Bankinter, o Grupo
voz, a banca Rotschild... Em novembro de 2008 passou a ser o
presidente da operadora ONO,
que tinha umha dívida de 3.800
milhons. A soluçom imposta por
Castellano foi de manual neo-liberal: recortes e um Expediente
de Regulaçom de Emprego (ERE)
que afetou quase 1.000 pessoas
assalariadas dessa empresa.
No ámbito laboral no NCG Banco as conseqüências que a privatizaçom terá no quadro de pessoal
dessa financeira apresentam-se
também difíceis para o pessoal.
Clodomiro Montero refere que
com a desculpa da “eficiência” irá
levar-se a cabo umha re-estruturaçom que implicará, entre outras
cousas, fechar várias agências do
rural ou mesmo o início de processos de subcontrataçom que
promovam umha maior precariedade laboral. Até agora, houvo um
ERE, que afetou cerca de 1.230
pessoas, 900 das quais propriamente na Galiza. O atual processo
de bancarizaçom mostra sombras
que permitiriam realizar novos
ajustes de pessoal.
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A Junta anunciou a contruçom de 352 novos
quilómetros de grandes estradas até o ano 2015

Prevém financiar vinte autovias com portagens
encobertas que comprometerám o gasto público
as estradas serÁm PaGas inicialmente Polas emPresas concessionÁrias, que cobrarÁm Por décadas
A Conselharia do Território e Infraestruturas prevê utilizar o sistema de portagens encobertas
para financiar as grandes infraestruturas viárias por estradas
no seu plano 2009-2015, em que
planifica construir 352 novos
quilómetros de autovias. Através deste método de financiamento as empresas assumem a
construçom e exploraçom das
rodovias, enquanto a Junta se
compromete a pagar portagens
por cada um dos veículos que
circulem por elas ao longo de
várias décadas para assumir
desta maneira um pagamento
adiado. Desta maneira, o Governo Feijóo poderá inaugurar
grandes estradas que pagarám
futuros Executivos, hipotecando as despesas correntes da administraçom autonómica até
mais alá do ano 2035.
H.C. / A Conselharia que dirige
Agustín Hernández Fernández de
Rojas planifica a construçom imediata de por volta de vinte novas
autovias e rodovias de alta capacidade através do sistema de financiamento das chamadas ‘portagens na sombra’, polas quais o dinheiro público passa a assumir o
pagamento de portagens por viatura, tal e como acontece com as
auto-estradas, mas em lugar de
que cada carro pague por circular,
é o dinheiro de todos e todas o que
assume estes custos. Este mecanismo, estreado na Galiza pola
anterior conselheira da Política
Territorial de Pérez Tourinho,
María José Caride, substitui as
anteriores fórmulas polas quais a
Administraçom assumia dívida
pública e parte dos orçamentos
para a implantaçom das infraestruturas viárias, ficando na sua
plena titularidade trás pagar às
empresas o comprometido nos
concursos públicos.
A falta de liquidez da Junta e os
reiterados chamamentos de Núñez Feijóo à austeridade nom impedem que o seu Executivo acometa umha planificaçom de infraestruturas rodoviárias equiparável
à de um Estado com excedentes
financeiros que dependesse fundamentalmente do transporte por
estrada para o seu desenvolvimento. Mas esta aposta é só possível
transferindo o pagamento para as
próximas décadas, sendo a maior

A Junta pagou no ano passado
cerca de vinte e seis milhons de
euros por estas quatro estradas de
alta capacidade (conforme aos dados oficiais), montante a que há
que somar os 3,5 milhons que recebe a empresa concessionária da
auto-estrada AP-9 pola eliminaçom das portagens individuais entre o Morraço e vigo, assim como
a ligaçom da Barcala na área metropolitana da Corunha.

CORREDOR DO MORRAÇO
A polémica obra será desdobrada em autovia
através da fórmula das portagens encobertas

Perigos evidentes

parte das concessons aprovadas e
previstas por um prazo de entre
vinte e cinco e trinta anos.

352 novos qms. de autovias
A Conselharia do Meio Ambiente,
Território e infraestruturas prevê
licitar até 2015 352 novos qms. de
autovias, das quais serám pioneiras as do Morraço –sobre o mesmo
traçado da controvertida ‘via rápida’– e a da Costa da Morte. Os Orçamentos deste ano incorporam
umha previsom de investimento
por parte das adjudicatárias das
novas autovias de 128 milhons,
acompanhados por outros 120 milhons procedentes da sociedade
Pública de investimentos. isto é,
um total de 248 milhons extra-orçamentários face aos 130,8 gastos
para tal fim no ano passado. Qua-

Quase metade do
investido em obras vem
do capital privado
se metade do investimento da
Conselharia procederá do capital
privado, evitando afrontar com dinheiro público a curto prazo as
grandes obras infraestruturais.
Às estradas já mencionadas
irám acrescentar-se o desdobramento para converter em autovia o
corredor Briom-Noia, a ligaçom
entre Nadela e sárria e a rodovia
entre Ourense e Cela Nova, atualmente em execuçom, entre outras.
O Ministério do Fomento, que
demorou mais que as autonomias
em utilizar portagens encobertas,

adere agora a esta modalidade para construir a futura autovia que
ligará Ponferrada a Ourense.

Portagens encobertas em vigor
O sistema de portagens na sombra foi utilizado pola primeira vez
com o bipartido, que outorgou
concessons para as estradas doçom-Ourense, santiago-Briom, a
do Barbança e a do salnês. As três
últimas estám geridas por empresas que cobram portagens por 30
anos, enquanto a que liga o deça
com Ourense está cedida por 50
anos, um prazo que ultrapassa o
limite que a legislaçom em vigor
permite para concessons públicoprivadas (40 anos), se bem foi licitada antes de que a lei Reguladora do Contrato de Concessom de
Obras Públicas fosse aprovada.

OPINIOM

Negócio para bancos e empresas,
hipoteca para o futuro do País
H.C. / A rede que Feijóo e os seus estám a construir desde o poder autonómico situam o sistema
público galego em perigo de morte. O pam para
hoje que lhe permitirá inaugurar hospitais e grandes estradas é a fame para amanhá, por que outros terám que dar a cara e que sofreremos os de
sempre: os que provavelmente haveremos de ter
que pagar por ir ao médico ou por educarmos os
nossos filhos e filhas, para nom falarmos da agonia duns serviços sociais imprescindíveis num
País envelhecido e de populaçom dispersa como
o nosso. Contentes ficarám também os de sempre: os amigos de Fernández de Rojas das grandes empresas da construçom e infraestruturas, os
de Romay Beccaria no ámbito da saúde privada, e

os amigos doutros poucos gestores do público,
tam esforçados em fazer mais ricos os ricos. E,
decerto, a banca, imprescindível para injetar o dinheiro preciso para as obras. Os lucros que lhes
asseguram por décadas som as carências a que
nos condenam para o futuro. Para quando for
‘inevitável’ privatizar o mais básico e se agudizar
o colapso do modelo sócio-político que já hoje se
deteta. A Junta de hoje nom está a decidir polos
quatro anos de governo que lhe tocam: está a marcar as pautas de desenvolvimento e de gasto da
primeira metade deste século. E depois de Feijóo,
nom haverá alternativa de governo capaz de revirar o que está imposto e assinado. A resposta é
necessária e nom pode demorar mais.

Entre as dificuldades que apresenta esta modalidade estám as
próprias resistências da banca para conceder créditos às empresas
que assumem as despesas de
construçom e exploraçom das infraestruturas, que pugérom em
perigo já o início obras para a autovia Carvalho-Berdoias e acabárom por fazer que esta infraestrutura, que custava 208 milhons
passasse a envolver despesas de
dinheiro público no valor de 748
milhons, após vários meses de negociaçons e de procura de alternativas para a sua realizaçom.
No entanto, o principal problema que apresenta está em que o
adiamento e o conseguinte aumento dos seus custos acaba por pôr
em perigo a capacidade financeira
das administraçons públicas ao
longo de décadas, perigo que se incrementa se cresce também o número de veículos que transitam por
estas vias de alta capacidade.
Os engenheiros de caminhos
José Manuel vassalo e Pablo Pérez de villar assinalavam no artigo ‘dez anos de Portagem sombra na Espanha’ que esta fórmula
“pode levar à administraçom a
umha menor flexibilidade de gestom para satisfazer o interesse geral perante situaçons imprevistas
e implica maiores custos financeiros que a emissom de dívida pública utilizada no modelo tradicional”. isto é, corre-se o perigo de
investir por cima das necessidades e capacidades reais da Junta,
o que, acrescido ao modelo semelhante que o Governo Feijóo está
a utilizar para as infraestruturas
sanitárias ou a planificaçom de resíduos, situa os futuros gestores
de sam Caetano numha difícil situaçom para entrentarem novos
Orçamentos e dispor de financiamento suficiente para as despesas
correntes nas próximas décadas.
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A polémica Lei de Águas suscitou um debate entre setores ecologistas
e labregos para cuja síntese pretendem contribuir estas reflexons

Por umha taxa sobre Parar a privatizaçom
o consumo da água da água é prioritário
Xan Duro
s atividades humanas destinadas
a satisfazer necessidades, a maior
parte delas inseridas nas atividades produtivas de bens e serviços, tenhem
impacto ambiental. Este impacto entendemo-lo como afecçom sobre o meio que diminui a sua qualidade, portanto tem incidência sobre o “coletivo”, que compartilhamos todos os seres vivos.
A água é um elemento básico para a vida, nom só a humana; mas também é um
recurso limitado. A contrastável incidência da alteraçom climática sobre o ciclo da
água, que será proporcionalmente maior
quanto menos formos capazes de reduzir
as emissons de gases de efeito estufa, continuará a diminuir as disponibilidades de
água, tornando-a um recurso progressivamente mais escasso.
Cumpre focar o problema do seu consumo com umha visom holística e nom exclusivamente antropocêntrica. Esta visom fai
que entendamos que tomar água do meio e
levá-la aos lugares de consumo implica despesas na criaçom e na manutençom da infraestrutura, certo, mas também um custo
adicional: o cessamento da funçom ambiental que a água realiza por eliminá-la do seu
lugar e processos naturais. do mesmo modo, depurar e verter águas residuais implica
um custo pola criaçom e manutençom das
infraestruturas necessárias, mas também o
custo adicional ocasionado pola perda de
aptidom do ecossistema receptor. No uso
da água atual só están contabilizados os
custos de potabilizaçom e de depuraçom. O
resto dos impactos, enormemente importantes, som considerados “externalidades”
nom sujeitas a quantificaçom económica.
O consumo de água está incrementandose sem freio para usos domésticos, urbanos, agrícolas e industriais. O preço da
água é umha ferramenta imprescindível
para evitar o sobreconsumo. Este deve refletir o custo das infraestruturas e processos mas também incorporar as externalidades mencionadas. As iniciativas fiscais e
de tarificaçom devem onerar o consumo
excessivo e “premiar” o aforro, mantendo o
carácter público do recurso. A finalidade
desta tarificaçom nom deve ser meramente

A

Manuel Docampo Paradelo

Deve-se punir o consumo
excessivo e manter a
água como bem público
arrecadatória, mas também deve contribuir para manter e melhorar os processos
de potabilizaçom e depuraçom e para prevenir a poluiçom e a sobreexploraçom, recuperar os ríos e aquíferos, e promover a
educaçom ambiental, para promover o
aforro, a eficiência e a corresponsabilidade.
A lei de Águas da Galiza prevê a imposiçom dumha taxa geral para todos os usos
da água, recolhendo o mandato da diretiva-Quadro da Água promulgada pola UE.
O problema é a má formulaçom desta figura pola sua forte componente arrecadatória e nengumha progressividade. A taxa
em si é umha figura recomendável se contribui para racionalizar o consumo. Especialistas sobre fiscalidade verde falam positivamente sobre ela, desde que a sua aplicaçom implique garantir um consumo mínimo coberto pola referida taxa (o que nom
é o caso nesta lei). Mesmo umha "renda
água cidadá básica", para estabelecer um
símil, isenta de tributo da ordem de 50 l
pessoa/dia, e umha taxa e tarificaçom progressiva e bem estruturada para que seja
exponencialmente mais oneroso quanto
mais se consumir e, por sua vez adaptada,
às realidades urbanas, agrícolas e industriais seriam alternativas melhores a esta
lei, mas nunca a gratuidade do recurso.
Pagar nom garante automaticamente
um bom uso da água, o quid está na progressividade e exponencialidade da cobrança. Mas, decerto, o uso gratuito da
mesma, mais aló das necessidades vitais
mínimas, abrirá as portas a um uso abusivo, o que na realidade é umha forma de
apropriaçom/privatizaçom: como é gratuita, aproprio-me para o meu uso e benefício privado dumha parte substancial e
excessiva dum recurso comum, coletivo,
escasso e vital.
Xan Duro é Coordenador Geral de verdegaia

campanha que está a levar a cabo
o sindicato labrego Galego, juntamente com outras organizaçons
sociais e cidadás, tem por finalidade nom
permitir a privatizaçom da água, neste
sentido é fundamental a derrogaçom da
lei de Águas da Galiza.
A água está-se a converter no negócio
mais importante do mundo, também na
Europa o Fundo Monetário internacional
propujo à Grécia privatizar as águas, como medida para dar confiança aos mercados. Temos que impedir que se especule com a água, como fijo a maioria do povo italiano ao votar em referendo contra
a privatizaçom.
Por meio da lei de Águas da Galiza e
dos regulamentos de desenvolvimento, a
água fica excluída do controlo parlamentar ficando só sujeita a sua atuaçom ao
controlo da Comissom de Contas e do
Conselho da Junta. Permite à Águas de
Galicia a constituiçom de sociedades
mercantis ou a participaçom nestas, assinar convénios com empresas privadas e
funcionar nas suas relaçons para com os
consumidores, usuárias e concessionárias segundo as leis do mercado. Estamos
a falar de privatizaçom e de abrir as portas a fenómenos especulativos sobre um
bem fundamental e básico para a vida das
pessoas, dos animais, dos ecossistemas e
para a produçom de alimentos.
A lei de Águas da Galiza além de acarretar a privatizaçom de todas as águas da
Galiza, pôr preço ao bem água e privatizar umha competência autonómica; limita a autonomia municipal, obrigando os
Concelhos a atuarem ao serviço da empresa Águas de Galicia. Naqueles núcleos com abastecimento público ou privatizado, obriga os Concelhos ou as entidades fornecedoras à cobrança da taxa
da água e do coeficiente de vertedura, fazendo aos concelhos ou entidades proprietárias das instalaçons como responsáveis subsidiárias.
A água passa de ser um bem público,
um direito universal e um bem social, a
ser considerada como umha mercadoria
com preço que se concretiza numha taxa

A

Limitará-se o acesso
a água às pessoas
com rendas baixas
Águas da galiza vai
operar como empresa,
baixo as leis do mercado
que se estabelece polo uso e consumo de
água independentemente de que proceda
de terreno público ou privado, que se
ache superficial ou soterrada, mesmo a
da chuva ou a do mar. Esta taxa deverá
ser paga a maiores do que se paga polo
fornecimento ou pola depuraçom.
O facto de se pagar pola água nom implica o aforro, mas que consumirám sem
medida as pessoas com rendas altas e limitará o acesso a água às pessoas com
rendas baixas. A taxa sobre a água, como
alimento fundamental e básico, torna-se
um factor de discriminaçom social.
A diretiva 2000/60/CE obriga os governos a velarem pola qualidade e quantidade de água, mas nom obriga a pagar por
ela. A Junta com a privatizaçom contradi
esta diretiva, que inicia o seu primeiro
parágrafo dizendo: “A água nom é um
produto comercial como outro qualquer,
mas um património que deve ser protegido, defendido e tratado como tal”.
Entre todos e todas temos que ser capazes de conseguir a derrogaçom da lei
de Águas de Galiza e de forçarmos a
Junta a iniciar um processo aberto,
transparente e de democracia participativa na procura dumha lei de Águas que
respeite a nossa cultura da água, a consideraçom como bem social, público e
direito universal, ao mesmo tempo que
dote da máxima proteçom a este recurso natural como bem ambiental de primeira ordem.
Manuel Docampo Paradelo é membro
da Executiva Nacional do slG
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Contabilizam em cinqüenta as e os jornalistas de meios
em galego que perdêrom o seu posto de trabalho no último ano

os resPonsÁveis do único diÁrio em GaleGo carreGam tintas contra a Junta

notas de rodaPé

‘Galicia Hoxe’ fecha deixando umha Unanimidade
vintena de pessoas sem trabalho na hipocrisia
X.R.S. / No passado dia 28 de Junho
saía à rua a derradeira ediçom do jornal ‘Galicia Hoxe’, o único existente
com os seus contidos redigidos na
íntegra em galego. O projeto levava
na rua desde maio de 2003, mas desde havia um ano estava submetido a
um ERE parcial, polo que os trabalhadores e trabalhadoras do jornal
passariam umha quarta parte do ano
sem trabalharem. Finalmente, 19
profissionais ficam na rua, a totalidade da redaçom, fora o diretor e o
sub-diretor, ao mesmo tempo que diversos agentes sociais denunciam
este derradeiro capítulo na desapariçom dos meios em galego.

A Editorial Compostela, responsável polo Grupo Correo Gallego, fechou nos finais do mês passado Galicia Hoxe, único
diário em galego. Fijo-o com um número
especial em que a tónica geral foi a de
culpar o governo que preside Alberto Núñez Feijóo, com artigos dos responsáveis
pola ediçom do jornal mui agressivos
com o atual governo neoliberal da Junta
da Galiza. Caetano díaz, diretor do meio,
mostrava-se mui contundente numha entrevista para Xornal de Galicia: “houvo
quem nos quijo assassinar a sangue frio
e essa pessoa tem nome e apelidos e chama-se Alberto Núñez Feijóo”. No seu artigo de despedida, titulado precisamente
'A sangue frio', díaz dirigia-se também
ao presidente da Junta. “Galicia Hoxe desaparece porque vostede camiña diante
pola corredoira do autoodio, Galicia Hoxe desaparece porque o seu Goberno lle
pechou con estrondosa hostilidade as
axudas que alegremente reparte noutras
leiras mediáticas”.

Despedimentos logo dum ERE parcial
Mas indo para além do simbólico de desaparecer um outro meio impresso em
galego, o fechamento de Galicia Hoxe
acarreta a perda do posto de trabalho para dezanove trabalhadoras e trabalhadores do jornal, entre jornalistas e lingüistas. Todas as pessoas que trabalhavam no
meio, agás diretor e sub-diretor. O sindicato de Jornalistas salienta o paradoxo de
que “se forem certos os motivos económicos para os despedimentos, só conservarán o posto os profesionais con máis responsabilidade na marcha do jornal”.
Amais, a primeiros deste ano todo o
quadro de pessoal do Galicia Hoxe, como os do resto de empresas da Editorial
Compostela, viu-se obrigado a aceitar um
ERE parcial polo que suportavam maior
carga de trabalho enquanto lhes era reduzida numha quarta parte o salário e
mais a jornada laboral.
O sindicato fazia também repasso nes-

REDAÇOM DO GRUPO CORREO GALLEGO
em Compostela, onde se editava o ‘Galicia Hoxe’

roduz-se nos meios umha instantánea
retirada de máscaras à conta da morte
do diário Galicia Hoxe. Algumhas opinions
som de umha crueldade inédita, vindo de
quem venhem.

P

ornais milionários, mais aditos dos subsídios públicos que um narcodependente do
alcaloide, julgam que era boa hora de lhe retirar a gasolina institucional a outro meio infinitamente mais modesto e comprometido
com o interesse público. Para eles é bem mais
importante "deixar atuar o mercado" que a defesa da democracia, quer dicer, da língua.

J

ontinuariam a ser importantes se perdessem estes meios milionários um lugar de
privilégio nos orçamentos da Autonomia?
Pretendem merecer atençom especial por serem instituiçons privadas de interesse público. Haverá melhor definiçom do privilégio?
ignoram a língua em nome dumha harmonia
com o Castelhano que nom existe e combatem o princípio legal da discriminaçom positiva em prol do Galego.

C

Caetano Díaz, diretor,
mostrou-se contundente
contra o papel da Junta
Ao longo dum ano um
total de cinco meios em
galego botárom o fecho
tes dias, e contabilizou em cinqüenta as e
os jornalistas de meios em galego que
perdérom o seu posto de trabalho no último ano, com o sucessivo fechamento de
jornais digitais e em papel. Em apenas
um ano, Gznacion.com, Vieiros, A Nosa
Terra, A Peneira e mais Galicia Hoxe desaparecérom como fonte informativa na
nossa língua, entre demonstraçons de

preocupaçom nos agentes sociais e a absoluta indiferença dos cargos da Comunidade Autónoma Galega.

Instituiçons da língua denunciam perda
A AGAl foi um dos primeiros coletivos a
reagir, e já na tarde em que se conheceu
este qualificava-o de “tremendamente negativo e preocupante”. Em palavras de valentim R. Fagim, o seu presidente, os cargos públicos devem cumprir “com o mandado estatutário sob o qual fôrom eleitos
para, entre outras questons, defender e
proteger a nossa língua e cultura”.
Alguns dias mais tarde, era a RAG a
que denunciava que a “concorrência de
fechamentos tem a dimensom dumha catástrofe no espaço da comunicaçom, que
afeta a sobrevivência e espalhamento do
idioma”, e exigia igualmente um maior
empenho da administraçom pública em
defender a língua nos meios.

Apresentam Sermos Galiza para
criar um novo meio em galego
Apenas dias depois do encerramento de
Galicia Hoxe, no passado 1 de julho, um
grupo de pessoas representativas de distintos ámbitos da comunicaçom, o conhecimento ou o ativismo, apresentava
em Compostela a iniciativa 'sermos Galiza' que visa a criaçom “dum grupo de
comunicaçom que responda às necessidades informativas do nosso pais neste
século XXi, umha iniciativa sólida, coletiva e plural que tenha vocaçom de se
transformar em referente informativo
dos interesses da naçom galega”.

No grupo promotor estám, entre outros, a escritora Teresa Moure, o exconcelheiro de Cultura compostelám
polo BNG Néstor Rego, o músico e comunicador Xurxo souto ou a presidenta da ONGd implicadas para o desenvolvimento e escritora, María Reimóndez. Ainda que sem fechar a porta a irem ampliando espaços, o grupo
promotor anunciava que tem como
objetivo imediato o lançamento dum
diário digital e dum semanário em papel ao longo deste ano.

is porque aparecem sobrados de razom.
Eles som meio de sangue azul: atuam
como umha monarquia da informaçom e
pouco parece importar-lhes que as leis favoreçam, sequer na definiçom de intençons,
aos partidários da informaçom em democracia. O trabalho por recuperar a língua nos
meios sempre deixará em mal lugar os meios
que poxárom há cem anos polo monolingüismo em Castelhano.

E

que dizer do El Correo Gallego? sem perder de vista que neste dó é o parente acredor do sentimento, a verdade que bem podia
explicar-nos (é um meio de opiniom) quem cortou a cabeça ao enterrado. Relato do parente:
"foi pola crise e polo corte de contribuiçons".
Acaso acabaram os viáticos doutros diários
centenários, se calhar o próprio El Correo?

E

estratégia do mesmo partido que hoje governa na Junta, era nom há muito a de
privar os nacionalistas da exclusiva do Galego na informaçom.

A

em se vê que o objetivo do PP na Galiza,
hoje, é que nom exista imprensa em Galego, tanto se som nacionalistas os que a fabricam como se nom.

B

ota: Porque nengum diário do Estado
(incluídos os de tendência governamental) informou do protagonismo de José Maria Aznar dentro do Conselho Assessor de
imprensa de Murdoch? dentro desse Conselho, planearam seguimentos telefónicos ilegais e moralmente desprezíveis. O diário The
Guardian nom deixou de citar a iniciativa de
Aznar dentro deste caso inícuo. The Guardian é colaborador do Grupo Prisa.

N
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Mui poucas vezes as comunidades com que se solidarizam as classes
médias ocidentais podem decidir como querem construir o seu futuro

Despedimentos em Amarante abrem
o debate das ONG’s nos movimentos
A ideia preconcebida que temos dos conflitos laborais
parte de preconceitos ideológicos: nom pensamos em pequenas empresas, mas em
grandes parques, onde os trabalhadores tenhem umha
identidade homogénea: som
combativos, defensores ferrenhos dos seus interesses e
estám mui masculinizados.
Porém, e sem restar importáncia aos conflitos laborais que
se vivem neste País nas comarcas no Sul de Ponte Vedra
e em Trasancos, a precarizaçom da vida estende-se nos
pequenos estabelecimentos,
normalmente de serviços, que
som a dia de hoje cenário de
conflitos laborais levados a
cabo fundamentalmente polo
sindicalismo nacionalista e
aquele de ideologia libertária
que opera na Galiza.
PEPE ÁRIAS / Contodo, e ainda
que nom podamos culpar simplesmente as condiçons externas perante a precarizaçom das condiçons de vida de importantes setores sociais e sobretodo da mocidade, temos que pôr em riba da
mesa que a crise é, independentemente doutros fatores como a
qüestom ecológica, mais umha
justificativa para o corte de direitos. A ofensiva ultra-liberal capitaneada neste País polo “gabinete
de demoliçom” dirigido por Nuñez Feijóo incrementou os ataques contra a cidadania galega e a
sociedade civil. Assim, os ataques
contra a saúde pública ou a privatizaçom encoberta da educaçom
superior convivem no mesmo momento histórico com o desmantelamento premeditado dos elementos que configuram a naçom.
A queda do governo bipartido
representou umha perda de espa-

ços institucionais para o nacionalismo maioritário, que deixou à
deriva inúmeros projetos de grande importáncia social, se bem a
sua dependência das instituiçons
autonómicas e o recorte dos subsídios fijo que tornassem inviáveis
economicamente. Nos quatro
anos de comodidade, e independentemente das causas, muitas
iniciativas vinculadas ao BNG tivérom que recurtar radicalmente
as suas prestaçons, precarizando
os seus trabalhadores ou mesmo
se vírom obrigadas a fechar. Entretanto, o tecido associativo ligado ao independentismo, muito
mais frágil e cativo, conseguiu
manter-se e até cresceu levemente nalgumhas comarcas, patenteando assim a sua viabilidade.
No entanto, é verdade que alguns
centros sociais tivérom que fechar
devido à sua fraqueza económica,
mas, ao mesmo tempo, a rede tem
vindo a aumentar nestes últimos
quatro anos; isto também aconteceu na imprensa em galego, e no
lançamento de novos projetos que
caminham no gume da navalha
entre investigaçom e militáncia.

Conflito laboral em Amarante
Amarante foi um desses projetos
associativos ligados dalgumha maneira ao bipartido. definida como
umha ONG comprometida com valores transformadores, ecologistas, interculturais, cidadaos, altermundialistas e feministas, tem as
suas linhas de atuaçom marcadas
por eixos de trabalho como o consumo responsável, a cooperaçom,
o comércio justo ou a educaçom
para o desenvolvimento.
Em fevereiro de 2010 é despedida umha trabalhadora em vigo.
isto serve de detonante para o começo da auto-organizaçom das
próprias trabalhadoras, ligadas
fundamentalmente à CUT e à

CELEbRAÇOM
do dia do comércio justo
em Ponte Vedra

A razom empresarial
ataca projetos que
tenhem critérios sociais
CGT. Em finais de novembro, a
CUT publicou um comunicado na
sua web a denunciar a “sua negativa [da diretiva de Amarante] de
abordar de forma coletiva a situaçom de conflitividade laboral que
está a ter lugar no seio desta associaçom”. Para além disso, a central independentista afirma que “a
resposta desta organizaçom passa
por abordar o conflito coletivo
desde a lógica da fratura entre as
trabalhadoras e da negociaçom
individual, reproduzindo umha
prática amplamente estendida entre as empresas capitalistas.”
Todo véu dado já nom só polo
recorte de direitos sociais das assalariadas da associaçom –algo
que contradi de raiz os seus princípios– mas também em decorrência da negativa a poder estabelecer umha negociaçom que dessa
viabilidade a um projeto com que
elas se sentiam identificadas, sem
a necessidade de despedimentos,
que a dia de hoje chegam a quatro. Nesse sentido, a razom em-

presarial ataca de forma decidida
a um projeto que tem critérios sociais, no qual as empregadas e os
próprios associados ficam num
segundo plano diante das decisons coletivas.
Nesse sentido, algunhas fontes
consultadas falam dum grande
hermetismo na hora fornecer a informaçom aos próprios associados, assinalando a existência doutros gastos polos quais poder começar a recortar. Atualmente o
conflito encontra-se à espera dumha sentença judicial definitiva.

“Regala solidariedade”
Ao falar dum mundo tam complexo como o das ONG´s nom podemos generalizar ou pôr todos os
projetos num mesmo plano. Entendemos que existem diferentes
projetos que, com diferentes intençons e modelos de gestom, debulham neste País formas concretas de intervençom social. Porém,
como membros ativos dumha comunidade nacional, podemos
apostar ou nomear determinadas
formas de intervençom social,
aquelas que nos parecem máis
pertinentes e necessárias.
supomos que poucos leitores
pensarám aqui que nos andamos
a referir a aquelas ONG`s que pro-

ponhem umha intervençom dos
países do Terceiro Mundo sob o
manto do desenvolvimento e do
progresso. Nós conhecemos mui
bem qual é o preço a pagar polas
comunidades “subdesenvolvidas”
mediante a destruiçom do litoral,
a banalizaçom das cultura popular, a imposiçom do critério da mobilidade ou a turistificaçom da vida. Todos esses elementos, independentemente das leituras que
poidamos fazer, tenhem em comum que mui poucas vezes as comunidades com que se solidarizam as classes médias ocidentais
podem decidir como querem construir o seu futuro, que partes querem abandonar ou conservar do
seu passado ou –para ir sintetizando– que multinacional será a primeira a assentar no seu território.
devemos suspeitar quando o
que se nos oferece tem a ver com
o marketing comercial, com umha forma de entender a linguagem
que pode vir tanto da Tv como
dum projeto social. Umha ex-ativista de Amarante comentou-nos
que no natal passado a campanha
desenhada por esta associaçom tivo a lenda de “Regala solidariedade”. Ela dizia que nom se implicara nesse projeto para oferecer nada, mas para trabalhar polo que
julgava justo. O economista galego José iglesias Fernández adverte-nos ultimamente da debilidade
de apostas práticas como o consumo responsável ou as teorias decrescentistas. Para ele, formado
no marxismo mais ortodoxo, nom
representam outra cousa que umha forma renovada de intervençom do Estado capitalista na esquerda social. Em qualquer caso,
temos que assegurar a nossa sobrevivência enquanto povo e enquanto movimento, partindo de
poder mantermo-nos à margem
das instituiçons espanholas.

Preenche este impresso com os teus dados pessoais e envia-o a NovAs DA gALIZA, Apartado 39 (CP 15.701) de Compostela
Nome e Apelidos

tel.

subscriçom + livro = 35 €

Endereço

C.P.

subscriçom anual = 24 €

Localidade

subscriçom + pack bilharda = 30 €
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NºConta

subscriçom + duplo pack bilharda = 35 €
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outra oposiçom anterior foi denunciada no julgado perante
as suspeitas de que se tivessem cometido irregularidades

Denunciam concelho de Ponte Vedra após
ter-se adivinhado ganhador de oposiçom
duas Pessoas recolhêrom em ata notarial o nome do beneficiÁrio da vaGa onze dias antes da resoluçom
Os processos de seleçom de pessoal no Concelho de Ponte Vedra estám a
ser observados à lupa depois de que dous irmaos recolhessem dias antes
numha ata notarial o nome da pessoa que finalmente foi a ganhadora de umha vaga de ordenança à qual se apresentaram um total de 128 aspirantes. Outra oposiçom anterior, mediante a qual se escolheu um vigilante, foi denuncia-

da no julgado perante as suspeitas de que se tivessem cometido irregularidades. Os afetados reclamam ao governo local que abra umha investigaçom e
criticam que os tribunais encarregados de avaliar as provas sejam formados
sempre polas mesmas pessoas, com o agravante de que umha delas formou
parte dos dous que agora se veem envolvidos na polémica.

S. ROSA / Os irmaos Francisco e
dimas iglesias acudírom no passado 17 de junho a um notário
para registar o nome da pessoa
que iria vencer na oposiçom livre convocada para cobrir umha
vaga de ordenança pertencente
à Oferta Pública de Emprego do
ano 2008, já que, segundo manifestárom, a sua identidade nom
era um segredo entre os trabalhadores e trabalhadoras municipais e decidírom comprovar se
os rumores eram fundados. Onze dias depois foi publicado o
nome do beneficiário da vaga,
que acabou por ser o mesmo que
figurava na ata notarial. Agora,
reclamam ao governo local que
abra umha investigaçom para
esclarecer o acontecido e exigem maior transparência nos
processos seletivos da administraçom pública.
Os afetados lembram que nom
se trata de um caso isolado, já
que outra oposiçom anterior para cobrir um lugar de vigilante
foi denunciada por um deles pola via do contencioso-administrativo ao existirem sérias suspeitas de que se produzírom ir-

resoluçom do consurso de seleçom

acta notarial

regularidades. O julgamento está marcado para o próximo dia
15 de setembro. Os irmaos Fernández, que comparecêrom publicamente junto à secretária comarcal da CiG-Administraçom
de Ponte vedra, dina Porral, para oferecer os detalhes do caso,
criticam o facto de os júris encarregados de avaliar as provas
estarem integrados sempre polas mesmas pessoas, já que nom
som escolhidas por sorteio. O

Criticam que os júris
que avaliam as provas
som sempre os mesmos
curioso nesta ocasiom é que umha mesma pessoa formou parte
dos dous que depois acabárom
em polémica. Trata-se de Carmen Franco Alonso, administrativa-chefa de negociado do ser-

viço de Contrataçom e cabeça de
lista da UGT nas eleiçons sindicais ao concelho de Ponte vedra.
dos cinco membros do júri que
decidírom sobre este posto de
trabalho de ordenança, polo menos quatro som representantes
sindicais: dous da UGT, um de
CCOO e outro do CsiF.

Reclamam anular o processo
Os denunciantes nom som as
únicas pessoas que mostrárom

as suas dúvidas no que di respeito à limpeza da seleçom, já que
outro dos aspirantes que nom
obtivo a vaga apresentou umha
instáncia reclamando a anulaçom do processo por presumíveis irregularidades.
O departamento encarregado
de nomear os júris que formam
parte dos processos seletivos de
pessoal é o de Regime interior, na
altura sob a responsabilidade do
PsOE. Contodo, tanto os irmaos
iglesias como o secretária comarcal da CiG-Administraçom de
Ponte vedra reclamam ao alcade
que abra umha investigaçom "crível e séria, porque em caso contrário estará a ser cúmplice do
mais descarado enchufismo, que
sempre foi criticado noutras administraçons públicas". O primeiro edil ponte-vedrês, Miguel Anxo Fernández lores, assegurou
desconhecer o caso, mas expressou o seu máximo interesse em
que seja esclarecida a existência
ou nom de irregularidades, e que
no caso de se confirmarem, serám "tomadas as medidas pertinentes do ponto de vista judicial
ou administrativo".
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gALIZA reúne representantes de quatro projetos capazes
de abrir novos caminhos no sistema editorial galego

conversa com novas editoras: estaleiro, urco, 2.0 e axóuxere

As literaturas raras abrem umha fenda no
sistema literário, à margem das subvençons
X.R.S. - A.R.G. / Ao mundo editorial chegou nos últimos anos umha nova fornada
cujo fim último é publicar o que durante décadas ficou fora do mercado. Reunimos em Compostela representantes de quatro editoras para conhecermos os
motivos polos quais decidírom publicar, as suas experiências e as problemáticas

“gostamos de textos que
falam da situaçom galega”

“Há potencial a nível editorial
e de consciência crítica”

com que se encontram num sistema híper-subsidiado, dominado por duas grandes empresas e controlado, de perto, pola Administraçom. Mas um sistema que
tem em avanços tecnológicos, como a impressom digital, ou na aposta pola cultura livre um grande potencial de mudança e de democratizaçom da produçom.

“Queremos fomentar o acesso à
leitura numha cultura normal”

“Procuramos cobrir todos os
ámbitos do processo do livro”

Alba viñas (Estaleiro Editora)

Rafael Janeiro (Axóuxere Editora)

Antón Lado (2.0 Editora)

Barakaldo, 1983

Compostela, 1969

Louro, 1978

vilaboa, 1981

Estaleiro é umha
editora independente que nasceu
há uns cinco anos
da mao de um grupo de pessoas cujo
objetivo era o de
abrir novos caminhos dentro do sistema literário galego. funcionam como umha associaçom cultural sem ánimo de lucro, autogestionada, que
se rege por assembleia. Publicam com licenças Creative Commons, exclusivamente em
galego, mas deixando liberdade de escolha
normativa aos autores ou tradutores das obras.

Ainda que apresentada publicamente
há apenas um
mês, Axóuxere Editora nasce de um
grupo de pessoas
que leva anos a organizar-se arredor
de diversas manifestaçons do pensamento crítico. Nas suas três coleçons, Clío,
Polimia e Calíope, vam ter espaço desde a traduçom de textos 'clássicos' a obras mais urgentes, sobre problemáticas atuais, com a
vontade de “ajudar a articular umha rede social e criativa na galiza”.

É um projeto que
nasce da empresa
de serviços editoriais Reverso, há só
15 meses. tem
quatro linhas de
trabalho fundamentais: narrativa,
sátira social, ensaio e pensamento
crítico. Esta última linha nasce com vocaçom
de reflexom cidadá sobre problemas culturais,
económicos e sociais da galiza. Nos últimos
meses ultimam a criaçom de umha linha de
reflexom cultural. também oferecem serviços,
como a digitalizaçom de produtos editoriais.

Começárom a editar há uns cinco
anos, centrados
nos géneros da
fantasia, terror e
ficçom Científica.
trata-se de um projeto diversificado
para os diversos
ámbitos relacionados com a literatura, nom só o editorial, senom
também a distribuiçom, o desenho e a impressom. Editam em Creative Commons e desenvolvem várias linhas: umha de traduçom, urco; umha de autores galegos, Alcaián; e umha
linha em galego-português, Edizer.
sobre o maravilhoso que é o processo de construçom da nossa
identidade ou sobre os problemas
linguísticos da Galiza. Nom queremos ser, como umha editora ao
uso, os que selecionem os títulos
que devem ser traduzidos: procuramos a opiniom dos nossos leitores e leitoras, que nos ajuda a selecionar novos títulos.

XOÁN R. SAMPEDRO

Que reflexons motivárom o nascimento e a conformaçom dos
vossos projetos editoriais?
Rafa Janeiro: As pessoas que estamos vinculadas a Axóuxere levamos bastantes anos a trabalhar
em ámbitos culturais, com a ideia
de canalizar energias criativas para o social. O projeto nom é centrar-se no resultado do produto,
falando em termos de sociedade
consumista, senom que está mais
orientado à ideia de gerar processos, próprios e de outras pessoas,
de modo autónomo.
Alba Viñas: Estaleiro nasce para
ser um coletivo social e nom umha empresa, sem umha hierarquia, funcionando horizontalmente. Começamos ao tempo que se
popularizava a imprensa digital,
com a ideia de publicar textos
que, por umha cousa ou por outra, ficavam fora dos canais tradicionais de ediçom. Naquela altura
havia gente vinculada à Universidade, que trazia a ideia de dar saída a cousas que estavam fora do
cánon da literatura galega, ou que
nom eram publicadas por questom de normativa. Publicamos em
Creative Commons, além de por
escolha política, porque seria inviável pagar direitos sendo umha
editora sem ánimo de lucro.
Tomás González: Urco nasce no
seio de umha empresa de serviços

tomás gonzález (urco Editora)

editoriais, Edizer, e de um grupo
de gente vinculada, principalmente, ao mundo da filologia com
pouca experiência no mundo editorial. Todos gostávamos da literatura que publicamos agora, e
víamos um vazio no sistema literário galego, que era e continua a
ser, um sistema frágil, estranho,
híper-subsidiado, com umha descompensaçom enorme entre géneros. decidimos apostar por fazer um trabalho sistemático e procurar determinados textos um
pouquinho diferentes ao habitual
no género fantástico. Há umha
enorme parte da literatura de Fantasia da primeira parte do século
XX, que é extremamente crítica a

A. Lado: “As livrarias
tornárom-se cemitérios
onde os livros nom
tenhem vida”
nível político. O projeto foi medrando por diferentes vias e acabou por se converter num projeto
cooperativista. O que procuramos
é cobrir todos os ámbitos do processo do livro: desde a negociaçom de direitos até a distribuiçom.
Antón Lado: 2.0 Editora parte de
dous princípios fundamentais:
queremos umha cultura normal e

queremos favorecer o acesso à leitura. Procuramos achegar aos leitores um tipo de narrativa mais fácil de digerir que a que produzem
outras editoras galegas e as editoras espanholas. Por outra parte
está o ensaio, onde partimos do
facto de que estamos com um problema de crise política e de valores, nom só de crise económica.
As novas geraçons nom absorvem
bem os pensamentos e retóricas
de outros tempos, e nós achávamos que fazia falta um espaço para dar voz ao pensamento dos cidadaos, superando as duas grandes linhas de ensaio que existiam
na Galiza: teses académicas e textos de professores que refletem

Parece que há um especial interesse polo ensaio político...
A.V.: As editoras hegemónicas estám preocupadas por outro tipo de
questons, mais identitárias, ou tenhem um público mais interessado nisto que no económico ou no
político. Nós gostamos de textos
que falam da situaçom galega, mas
com umha perspetiva global, entroncando com outros pensamentos, ou daqueles que experimentam com a linguagem e as formas
de fazer ensaio.
R.J.: Parece-me que neste momento na Galiza há muita gente que está nessa onda, criando ensaios de
outro modo, fugindo do académico
e chantando-se no momento, em
permanente diálogo com outras
fontes de pensamento atuais e com
a sociedade em que estamos a viver, o que faz com que os textos estejam vivos. Porém, nom acabam
de ter saída, e ainda que podam publicar na Rede, nom conseguem vi-
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A. viñas: “As editoras
hegemónicas estám
só preocupadas por
questons identitárias”

ANTÍA RODRÍGUEZ

t. gonzález: “talvez
convenha manter
um sistema literário
domesticado”

A. viñas: “Queremos
incluir novos textos
no sistema literário,
e transformá-lo”

ANTÍA RODRÍGUEZ

R. Janeiro: “As
subvençons gerárom
dependência e
controlo do governo”

sibilizaçom. Estou a pensar, por
exemplo, no Colectivo derriba,
que estám a publicar textos mui
potentes. Agora mesmo na Galiza
há um potencial mui forte, nom só
a nível editorial, senom a nível de
consciência crítica. Podemos encontrar vestígios disto em momentos como o da Geraçom Nós ou o
da Geraçom Galaxia. seria interessante recuperar esse espírito de geraçom comunitária de conhecimento e pensamento crítico.
O digital permite fazer rendíveis
tiragens mais pequenas. Muda
isto a forma de editar?
A.L.: Um leitor meio diz que lê ao
ano 12 livros, e eu quero que seja
dos livros que nós publicamos, no
sentido que quero favorecer a leitura de um determinado tipo de
conteúdos. Mas dá-me a impressom de que esse leitor nom é o comum na Galiza, já que o comum é
produto do sistema ao qual nos levou o modelo editorial. Para poder
comer deste trabalho, temos que
criar aqui o tipo de leitores interessados no nosso produto.
A.V.: Nom sei se é mais criar leitores, se esses leitores estám a ler
outro tipo de textos em galego, ou
estám a ler textos algo parecidos
em castelhano. se calhar há que
ganhar leitores para a língua galega. No caso de Urco vejo-o claro:
suponho que nom serám leitores
que agora descubram a Ciência
Ficçom, e que por militáncia se po-

nham a lê-la em galego, senom
que se trata de dar a oportunidade
aos leitores de poderem ler este
género na sua língua.
T.G.: Esse era em princípio o objetivo, mas a realidade duríssima que
encontramos é que a maior parte
som leitores e leitoras militantes.
Os que compram livros som professores, com um nível cultural alto, e compram precisamente porque está em galego. Em parte, porque o livro galego também é caro,
já que estamos num sistema mui
pequeno. O problema também é
que as políticas de subsídio, que
podiam ter sido orientadas a abaratar os custos e criar leitores provocarom, nos últimos anos da Administraçom Fraga, que o preço do
livro galego se disparasse, através
do sistema de compras. se a Junta
compra livros, vai-chos comprar
igual a 10 que a 20. Mui simplificado, isto foi o que aconteceu.
R.J.: Assim que, para além de umha borbulha imobiliária, também
havia umha borbulha bibliográfica? É pura especulaçom.
T.G.: sim, com o sistema de compras, os preços do livro galego subiram imenso. de repente, aumenta também a quantidade de livros
editados. E isto acontece porque
se quadra convém manter umha
economia irreal, e um sistema literário domesticado e diretamente
controlado pola Administraçom.
A.L.: Mas é promovido pola Administraçom, ou é o próprio sector o

t. gonzález: “Muitos
vamos sobrevivendo
com a ‘ediçom de
guerrilhas’”
que está agarrado a esse sistema,
e nom quer soltar-se?
T.G.: Penso que som as duas cousas: a comodidade de estar ao
quentinho, e, ao tempo, umha política de controlo. Com o bipartido
mantivo-se esta política, mas o
único que mudou fôrom os orçamentos, que subírom. Com Feijoo
voltárom baixar. Temos um sistema mui pequeno, cousa que pode
ser boa ou má, mas permite-nos
criar redes entre nós. Eu acho que
o fenómeno que está a ocorrer nos
últimos anos é que se está a produzir umha espécie de “ediçom de
guerrilhas”, onde certos editores
vamos sobrevivendo aproveitando
a ediçom digital, as redes sociais,
os espaços alternativos. Nascem
projetos, alguns ao abrigo das ajudas públicas, e outros da dissidência. Está a mudar o sistema, e aparecem outras formas de fazer: os
leitores nom ficam com a ideia de
que no mundo editorial está Galaxia, Xerais e quatro mais.
R.J.: Eu percebo que este processo é mui bom, porque é quase o
contrapeso à política de subvençons, que gerou muitas dependên-

cias que nom levam mais que ao
controlo sistemático por parte do
Governo de qualquer criaçom cultural. Esse mundo de possibilidades de que falas, que surge das circunstáncias próprias do nosso
país, e dos avanços tecnológicos,
fai ver que existe um sistema que
pula por estar à margem, e que é
emergente. Ainda que o medo
continua a funcionar: dim-che,
“mui bonito esse projeto alternativo que tés, mas, de que vas viver?”,
e este é um dos prejuízos fundamentais. Mas os projetos que estám a surgir agora nom se baseiam no objetivo do produto, senom na linha de processo.
A.V.: se calhar o que temos todas
em comum é que queremos incluir
novos textos no sistema literário
galego, e transformá-lo.
T.G.: Eu quando falava de “ediçom
de guerrilhas” nom estava desbotando o lado comercial. Nós somos umha editora totalmente convencional nesse sentido. Mas mesmo no processo convencional há
umha série de intermediários, de
pautas... que estamos a romper.
A.L.: sim, estám eliminando a parte da distribuiçom que, deveríamos pô-lo acima da mesa, é o
grande problema que temos.
Pode-se rachar com o monopólio
das distribuidoras?
T.G.: Para achegar o livro ao leitor,
há muitos modos: um, a livraria;
outro, as distribuidoras, o grande
problema. As editoras pequenas
nom temos volume para encher
andeis para que as cousas entrem
polos olhos. visto como está o sis-

tema, o único que fica é procurar a
cumplicidade dos livreiros. do outro lado estám os diferentes pontos de venda: as feiras, encontros...
E cada vez parece que há mais ganas de mostrar diretamente ao público os teus livros.
R.J.: O exemplo de editoras vendendo nas ruas, em contacto com
os leitores, funcionando como um
espaço de encontro, é algo mui interessante que se está a experimentar aqui e noutros lugares
com bastante sucesso, como Zé
dos Bois em lisboa, ou Traficantes de Sueños em Madrid. Estas
propostas estám a sair adiante,
com escolhas como editar em licenças livres. som referentes como maneiras de focar umha livraria, e de trabalhar os espaços. se
é um horizonte mui ajeitado para
umha livraria, por que nom pensar que também o pode ser para
umha editora? Por que nom voltar
a pensar o trabalho do editor de
essa perspetiva?
A.L.: Nós concebemos a distribuiçom como um mal necessário, a
maneira que temos de chegar às
livrarias, que nom som supermercados de livros, senom cemitérios
de livros. Os livros nom tenhem
vida, o livreiro nom falam deles, a
nom ser que o cliente tenha umha
relaçom afetiva com ele. As feiras,
as apresentaçons, som o que vale,
já que funcionam como espaços
de diálogo com a gente, de conversa, que te achega aos teus leitores e favorece a venda de livros.
T.G.: Com as distribuidoras, o problema mais grande que temos é a
falta de informaçom: som entes
opacos, onde mandas os livros e
nom sabes quantos vendeste, onde, como ou por que; umha informaçom que é mui valiosa para o
editor. isto foi o que nos levou a
montar, junto com Corsárias,
Através Editora e Edições da Galiza, a distribuidora Pragma.
A.L.: Além disto, nenhum dos
agentes, nem sequer as associaçons de editores, se achega às novas editoras. Tampouco para ir às
feiras dos livros, onde os stands
nom favorecem em absoluto a relaçom do público com os livreiros,
ou com as editoras.
R.J.: seria interessante fazermos
um projeto juntos, comum, ao modo de umha feira itinerante, gerando outras dinámicas. Algo com
certo parecido a feiras como o
Achegarte, mas com muitíssimos
menos recursos, ao nosso jeito.
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irmandinha feminina roça a medalha de ouro

medalhas GaleGas nos JoGos do eixo atlÁntico

As galegas roçárom a medalha de ouro
no campeonato de futebol praia disputado em Roses (Catalunha). A falta de
preparaçom específica da equipa no jogo em areia deixou a sua pegada, polo
que o combinado murciano pudo marcar por três vezes na baliza galega.

Este encontro desportivo galego-português deixou mui bom sabor de boca.
Mais de 1.500 moços e moças encontrárom-se em Matosinhos. A equipa corunhesa levou três ouros e dous bronzes em
atletismo, um ouro em nataçom, e várias
medalhas em basquetebol e voleibol.

é temPo de carreGar o carro e invadir festivais e carvalheiras Para continuar esPalhando o desPorto da bilharda

Nom vamos parar até jogar em toda a parte
XERMÁN VILUBA / desde o prisma
da libertaçom nacional que irremediavelmente está detrás de cada batida da madeira contra a
madeira nas pistas da lNB nom
podemos mais que alegrar-nos e
felicitar o povo irmao da recém
criada República de sudám do
sul, umha nova naçom-estado
que vem fazer o número 54 do
continente africano e contra a
que oxalá pronto se poida encontrar a Autêntica, que é como se
conhece popularmente a seleçom
nacional de bilharda. Muitas som
as frentes em que a os paláns estám imersos nesta para alguns

o recompilatório
República Bilharda
estará disponível de
jeito iminente
tempo de lazer, para a poderosa
serpente multicor é tempo de carregar o carro e invadir festivais e
carvalheiras para continuar, mediante a medicina da luita e da
festa, espalhando com a força do
lume na erva seca o desporto da

bilharda. Com iván Puente o nosso Coroceiro Nacional à frente
equiparado internacionalmente
já ao recém proclamado Txapelun, o pelotari de iparralde Yves
Xala, a bilharda tem umha dimensom total ao enfrentar de jeito iminente a ediçom do duplo
disco recompilatório República
Bilharda do qual extraímos esta
explosiva música em que os labazada dam um duro golpe ao
pau para bater os teus focinhos e
que acordes do teu puto sono... dá
o passo porque nom vamos parar
até jogarmos em toda a parte:
ovaral@hotmail.com

BILHARDA
Quem nom gosta de aliviar tensons.... / zoupando bem forte
às preocupaçons / nem a fórmula 1, nem o futebol milionário
/ vam impedir que joguemos a diário / estou na liga, de bilharda!! ...a partida já me tarda!! / Joga-se nas ruas, joga-se nos
parques / e nom vamos parar até jogar em toda a parte, / é
umha nova febre que se está a estender, / os médicos nom sabem como vam fazer, / nom há vacinas, nom há medicaçom, /
há sábios pensando para topar a soluçom. / Estou na liga, de
bilharda!! .... a partida já me tarda!! / joga-se nas ruas, joga-se
nos parques / e nom vamos parar até jogar em toda a parte. /
Nom vamos parar, nom!! até jogar em toda a parte!
LABAZADA: http://www.myspace.com/labazada

AutoDEtERMINAçoM

AtLAs HIstÓRICo

o CoNto Do APALPADoR

DIREIto DE
AutoDEtERMINAçoM,
uM PotENCIAL DEMoCRÁtICo
texto de Henrique del Bosque
Zapata, prologado por uxío-Breogán Diéguez Cequiel
Editam: Causa galiza e A fenda
8 euros (com os gastos de envio)
Breve e acessível manual sobre
o direito de autodeterminaçom e a
sua aplicaçom na galiza
versom em norma AgAL e RAg

AtLAs HIstÓRICo DA gALIZA
E do seu Contorno geográfico e Cultural
texto de José Manuel Barbosa
Design gráfico e Ilustraçom de José
Manuel gonçales Ribeira
50 euros (gastos de envio incluídos)
Edita: Edições da galiza
Amplo percurso pola história da galiza através dos diferentes mapas de cada etapa a toda a cor

textos de Lua sende e
Alexandre Miguens
Ilustraçons de Leandro Lamas
15 € (gastos de envio incluídos)
Editam: Edições da galiza e
A fenda Editorial
Cuidada ediçom para crianças
que aborda a figura do mítico
personagem natalício
34 páginas, 12 ilustraçons,
tampas duras

solicita-os em: encomendas@novasgz.com ou no telefone. 692 060 607
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TRAINHA DA SOCIEDADE DEPORTIVA TIRÁN
na regata do domingo 10 de julho em águas de Moanha

a triPulaçom moanhesa de tirÁn quer melhorar a sua maior marca na mÁxima comPetiçom, a sétima Posiçom do ano Passado

Tirán, a esperança galega nas traineirinhas
ISMAEL SABORIDO / Logo de
ganhar a medalha de bronze
no campeonato estatal de traineirinhas, Tirán arranca com
força a temporada de trainhas,
conseguindo dous quartos
postos e colocando-se na metade da tabela da Liga ACT.

Há três semanas escassas que
arrancou a temporada de trainhas, mas já é possível tirar algumhas conclusons das primeiras regatas. Parece que a tripulaçom
moanhesa de Tirán quer melhorar a sua maior marca na máxima
competiçom, a sétima posiçom na
ediçom do ano 2010. depois dum
primeiro fim de semana desastroso por parte da organizaçom da
liga, que fijo que fossem anuladas
as duas primeiras regatas que iam
ser disputadas na localidade francesa de Bordeaux, e de um mal
arranque na regata de Camargo,
onde unicamente puido conseguir o décimo posto, a trainha galega, apanhou impulso e obtivo
dous quartos e um sexto posto, alcançando a sexta posiçom na
classificaçom geral.
A sociedade deportiva Tirán,
um dos clubes históricos do remo galego, está demonstrando

ser a tripulaçom mais competitiva do país nos últimos três anos.
Recuperou a máxima categoria
no ano 2008, mas depois de estar
vários anos luitando na parte baixa da liga, parece (aguardemos)
que vai ser esta temporada quando logre estar estar entre os melhores. A medalha de bronze obtida no campeonato estatal de trai-

As trainhas galegas
tenhem o repto de
deixar de ser canteira
de bascos e cántabros

CLASSIFICAÇOM ACT 2011
A 10 de julho de 2011, depois de 4 regatas

Pos.

Clube

Ptos.

Dif.

1

S.D.R. ASTILLERO

40

2

URDAIbAI A.E

38

+02

3

KAIKU A.E.

36

+04

4

P.D. KOXTAPE A.E

33

+07

5

HONDARRIbIA A.E

32

+08

6

S.D. TIRÁN

28

+12

7

S.D.R. PEDREÑA

26

+14

8

ZUMAIA A.E

20

+20

9

S.D.R. CASTRO URDIALES

18

+22

10

SAN PEDRO A.E.

18

+22

11

C.R.O. ORIO A.E.

14

+26

12

C.R. CAMARGO

9

+31

neirinhas no porto de vila Joám,
deixando fora do pódio clubes
tam fortes como Castro Urdiales
ou Kaiku de José luís Korta, já
fazia pensar em que estariam luitando entre os melhores.
se bem estar a pelejar polo sexto posto, já é um facto mui meritório, se tivermos em conta as circunstáncias em que o único representante galego deve competir, fai que ainda tenham mais valia os resultados que estám a
conseguir. Ter que deslocar-se vários centos de quilómetros cada
fim de semana, ter um orçamento
mui inferior ao dos teus adversários, o que impede fazer fichaxes,
ter umha tripulaçom integramente “da casa” (todos os remeiros som
da ria de vigo), da-lhe um maior valor aos frutos conseguidos.
Numha competiçom cada vez
mais profissionalizada, as trainhas galegas devemos deixar de
umha vez por todas, de ser a canteira dos clubes bascos e cántabros para tomar o protagonismo.
Os clubes galegos deveram seguir
formando a canteira, mas também conseguir que unha vez formados, os remeiros nom emigrem em troca de quartos. Para
consegui-lo, penso, é imprescin-

dível que os remeiros galegos percebam que se pode competir ao
mais alto nível, e mesmo ganhar,
remando no clube que há na tua
vila. Por isto é mui importante
que Tirán consiga uns bons resultados, e deixando à margem rivalidades locais, todos os e as aficionadas galegas ao remo devemos alegrar-nos dos deus êxitos.

Liga Galega de Trainhas
Quanto às tripulaçons que participam na liga Galega de Trainhas, a priori, parece que os amarelos de Amegrove podem ter sérias opçons de ascender à máxima categoria, já que levam pleno
no que vai de liga, ganhando todas as regatas e todas com solvência. A tripulaçom de Chapela,
segunda na competiçom galega,
também está a demonstrar que
está mui forte. Mais abaixo, Cabo
de Cruz, terceira, e samertolameu de Meira, quarta, duas trainhas clássicas do nosso remo, parece que nom estám tam fortes,
mas nom se pode descartar que
deem um salto de qualidade durante o verao e remontem postos.
Aguardemos que algumha destas
tripulaçons acompanhem o próximo ano o Tirán na liga ACT.
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a criança natural

um conto
para o orgulho
BEATRIZ SANTOS
Protagonistas: Ester ,76 anos. Casada. Alzheimer em estádio avançado.
Nascida em vila de Cruzes. Foi viver para Agolada quando casou. // Nemésio, 80 anos. Casado. Cuidador de Ester. Nasceu e viveu em Agolada.
// luís, 77 anos. solteiro. Nasceu em lugo. viveu e trabalhou em vigo
até que foi viver para Agolada recém reformado há 12 anos. Cuidador
de Ester. // Os três moram nas vivendas sociais de Agolada

SEMPRE CHE DESCULPEI O NOM TERES VIDO
emésio e mais Ester levam casados que se recorde de
sempre. Ester tem alzheimer num estádio avançado
e Nemésio cuida dela com tanto carinho que se poderia
pensar que a amou.
luís, que se recorde, sempre viveu em vigo até se reformar e, cousas do destino (ou nom), foi parar a umha das casinhas “para idosos” de Agolada.
Os três passam dias inteiros juntos. som vizinhos da mesma urbanizaçom de casas sociais, e os dous homens colaboram no cuidado de Ester. E há noites, sempre que nom estiver
programada para o dia a visita da auxiliar de ajuda a domicilio, em que luís fica a dormir na casa de Nemésio e Ester.
Mui atrás no tempo, o balneário de vilarinho, pertinho do
rio Arnego em Agolada, tinha moita fama entre os senhoritos
de lugo e era conhecido pola sulfurosidade das suas águas.
luís e a sua família visitárom-no durante vários anos. daquela o luís nom era mais que um incompreendido adolescente. À tardinha o rapaz gostava de escapar do balneário até
um remanso do Arnego perto da ponte. Ali, em solidom, dava-se um banho e nu deixava que o sol o secara entre os fentos. Assim repousava umha tarde quando de repente alguém
que saiu de entre a brejo, sem mediar palavra, achegou-selhe. Tapou-lhe a boca com umha mao e com a mao livre mexeu-lhe o genitais até estar bem claro que o luís nom ia berrar, entom decidiu fazer-lhe umha curta e violenta mamada.
Nengum dos dous faltou à cita tácita durante aquela semana. Nem tampouco cada um dos dias em que nos anos
seguintes a família do luís voltava ao balneário.
Passou toda umha vida. Quando aquela tarde o luís
descobriu no Faro de vigo a nova do projeto de vivendas
sociais em Agolada quase lhe sai o coraçom pola boca. Tivo a intuiçom de que ele devia de estar ali, que acudiriam
de novo os dous à cita, ainda que o entorno e a família fossem outros. E acertou.

N

entrelinhas
PABLO CAYUELA / A trajetória
musical de Ataque Escampe desenha com precisom as rotas norte-sul que atravessam os EUA, do
estado canadiano de Winnipeg
até o delta do Mississippi. Ou, o
que é o mesmo, a geografia que
vai de Neil Young a Tony Joe White e Billie Holliday. Mais -cumpre
esclarecê-lo- o referencialismo infinito de Ataque Escampe tem por
objeto reivindicar outra xinea
sentimental para este tempo nosso de corporaçons e diglossia cultural, e nom importa tanto a revi-

a renovaçom PedaGóGica deve valorizar os Precedentes GaleGos

Arrancar os filhos a Espanha
PAULO TOBIO / Tem-se falado muito nos últimos tempos
do carácter regressivo do anteprojeto de lei de família.
No entanto, há umha questom desta lei que está a passar
desapercebida e que merece a nossa atençom como pais
e maes preocupadas pola criança respeitosa e com apego. Estou-me a referir à questom da escolarizaçom. E é
que esta lei nom fai distinçom algumha entre a desescolarizaçom por desamparo e a desescolarizaçom consciente das crianças em ensino doméstico ou em sistemas
alternativos que garantem o direito à educaçom;
“Artigo 52. situaçons de desamparo. Consideram-se situaçons de desamparo as seguintes: j) A falta de escolarizaçom habitual da criança ou adolescente com o consentimento ou toleráncia dos pais ou pessoas que exerçam a
guarda”. Umha mostra bem clara da intencionalidade
dos redatores podemos vê-la quando no mesmo artigo 52
outras situaçons de desamparo contenhem atenuamentos como “c) A negligência grave no incumprimento das
obrigas alimentares, higiénicas ou de saúde, sempre que
cause um prejuízo grave para a integridade da criança ou
adolescente.(…)” enquanto na redaçom do ponto J nom
deixam qualquer possibilidade de moderaçom. isto, aliás,
depois de se terem reunido com a secretária-Geral da
Conselharia de Trabalho e Bem-Estar da Junta, susana
lópez Abella, em 21 de julho de 2010 a galega Marta
Garcia, vice-presidenta da Associaçom para a livre Educaçom, juntamente com Malvina sellanes, laura Mascaró, advogada e mae que educa na casa, e mais duas famílias galegas, para transmitir a profunda preocupaçom sobre o projeto de lei que deixa a “habitual nom-escolarizaçom dum menor” na categoria de “desamparo”, agravando este suposto que até agora permanecia na lei em
vigor como um simples “risco”, e para o qual apresentavam umha proposta de formulaçom alternativa:
“i) A falta de escolarizaçom habitual do menor, sempre
e quando a dita falta de escolaridade nom tenha sido umha decisom voluntária por parte dos pais a fim de educarem os seus filhos na casa ou em sistemas alternativos
que garantem o direito à educaçom”. A gravidade desta
questom deixa muitas galegas e galegos com a possibilidade da perda de custódia das filhas ou filhos e umha situaçom legal das mais restritivas da Europa e do mundo.
Porém, este ataque na Galiza nom resulta novo. Quando
em começos da década de 1970 esmorecem as escolas de
ferrado como opçom educativa rural sem controlo estatal,
surge a lei Geral de Educaçom, com a que se mudou signi-

ficativamente o mapa escolar galego ao serem substituídas
a maior parte das escolas unitárias por concentraçons escolares situadas nas capitais dos concelhos, colaborando
assim com a planificada destruiçom do rural e para a qual
molestavam essas escolas que escapavam ao controlo estatal. Nom é de estranhar que a partir de 1982 permitissem a
posta em funcionamento de muitas unitárias que tinham
fechado no período anterior, conscientes já da irreversibilidade do processo e com pleno controlo das instituiçons
educativas. Todo o bom que de aqui em adiante se conseguir vai pertencer ao capítulo das cessons que o sistema se
pode permitir para manter-nos atadas e atados o tempo
que lhe seja necessário até consumar o genocídio galego.
desde o soberanismo galego é tempo de reconhecermos esse papel fundamental que a educaçom escolar tivo
na construçom dos consensos de opiniom, formas de
pensar e de agir presentes nas culturas ocidentais, tempo
de reconsiderar os tímidos avanços produzidos em mais
de trinta anos de trabalho desde estas instituiçons educativas. As escolas de ferrado sobretodo, mas também alguns aspetos das escolas Rosalia das irmandades ou mesmo das sociedades de instruçom da emigraçom galega,
do mesmo jeito que os contributos de J.vicente viqueira
ou do Casal pedagogo, devem ser objeto de estudo preferente, como ponto de partida de umha renovaçom pedagógica mais que necessária, que mantenha na crítica à
escola como instituiçom o seu primordial valor. Nom há
lugar já para suster a ilusom reformista de convertermos
a escola numha instituiçom rebelde, virada milagrosamente contra Espanha e os interesses que reproduz.

a tradiçom musical / ‘violentos anos dez’, de ataque escamPe
som mais ou menos virtuosa das
velhas músicas do império. Nestes Violentos anos dez, por caso,
ritmos e figuras sulistas campam
pola Terra Chá para nos ensinar,
polo caminho, que os deserdados
partilham universalismo estético
e um certo aceno burlom perante
o abuso normalizado. desta poética do sincretismo tira Ataque
Escampe as bases do seu último
trabalho, e o resultado supera amplamente o conseguido até agora
pola banda: Violentos anos dez é
música para resguardar-se nesta

Música para nos
resguardarmos nesta
década intempestiva
década intempestiva.
Misión de audaces, o terceiro
corte do álbum, define a operaçom: "Há um plano, nada especial, pois todo está na tradiçom
musical". Assim é como Violentos
anos dez, içado de fragmentos de
filmes, poemas roubados e músi-

ca negra, determina a sua família
política. Guinda cabos de aço para amarrar Billie Holliday e Robert Haas, The staple singers e
Rosalia de Castro, a geografia
chairega com o western fordiano.
Polo meio, ecoam os versos de
Xiana Arias, retrousos das supremes e mesmo o hip-hop de Malandrómeda, versionado para a
ocasiom. We are all black.
A delicada contundência temática de Violentos anos dez vê-se
amparada por um trabalho de produçom, realizado polos próprios

membros da banda com o apoio
de Arturo vaquero, que engraxa
com perícia as guitarras, possibilita as arriscadas achegas soul e
acolhe com acerto as modulaçons
vocais de Álex Charlón. se quadra
também isso remete aos primeiros
setenta, quando a feitura da produçom decidia o êxito dum lP.
Ainda nom sabemos se será o caso, mas estes Violentos anos dez
merecem, quando menos, umha
escuita demorada e a cumplicidade de todas as que hoje em dia moramos na cabana do Tio Tom.
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que fazer
17.07.2011 / HOMENAGEM ÀS
VÍTIMAS DO FRANQUISMO
EM SAM SIMOM / 10:00 no
Molhe de Cesantes.
REDONDELA

Organizam Mobi-liza, verdegaia
e Anxo Moure dentro do programa de Es.CU.A.

esPecial dia da PÁtria

29.07.2011 / VISITA AOS PETRÓGLIFOS DE FENTÁNS /
21:30 na na Casa de Cultura
de Sam Jurjo de Sacos.
COTOBADE

Roteiro pola ilha e oferenda
floral no cemitério. dedicado
às mulheres de Cesantes que
ajudárom a paliar as condiçons
de vida dos presos da ilha.

Jeiras de Arte Rupestre do iEM.

18.07.2011 / HOMENAGEM ÀS
MARIAS / 14:00 na Alameda.
COMPOSTELA

29 e 30.07.2011 / FESTIVAL
ANTROS PINOS / 22:00 em
Taragonha. RIANJO

Organiza A.C. O Galo.

Programa completo em:
http://www.festivalantrospinos.es/.

18.07.2011 / PROJEÇOM DE
NUMAX APRESENTA / 22:00
na praça da Oliveira.
COMPOSTELA
No ciclo ‘Para que nos devolvan o roubado’ de Adiante e o
Cineclube de Compostela.

19.07.2011 / CURSO DE ESGRIMA MEDIEVAL E DEFESA PESSOAL / Das 20:30 às
21:30 no C.S. Mádia Leva (Rua
Amor Meilám, 18). LUGO
Às terças e quintas-feiras.

19.07.2011 / PROJEÇOM DE
FaSinPat / 22:00 na praça da
Oliveira. COMPOSTELA
Ciclo ‘Para que nos devolvan o
roubado’.

Manifestaçons, concertos, romarias e atos
culturais e políticos comemoram o 25 de julho
Causa galiza convoca no 25 de
julho umha manifestaçom pola soberania nacional que vai sair da Alameda de Compostela às 12:30 hh.
A continuaçom vai-se fazer umha
romaria no Parque de fermim Bouça Brei, seguida de debates sobre
política municipal, lançamentos de
livros e outras actividades.
Causa galiza também organiza

um jantar no festival da Chaira, na
Pastoriça (dia 16), atos políticos em
Ponte vedra e Mugardos (dia 20), e
umha romaria no seixo (Marim) no
dia 23 de julho com atividades desportivas e um jantar. Mais informaçom em: http://causagaliza.org/.
o BNg convoca com o lema ‘Estamos por galiza, a favor do povo.
soberania, Democracia e trabalho’

orGaniza ceivar

de briGa e ami

Cadeia
humana
polos presos

19, 20 e 21.07.2011 / FESTIVAL
DE DANÇA / 20:30 na pça. de
Sta. Eufémia. OURENSE
Organiza Transpediante dentro
do programa de Es.CU.A (Espaço Cultural Aberto - Ourense).

20.07.2011 / ROTEIRO POLA
GROVA: DE BELESAR A
CHAM DA LEBRE / 18:00 na
praça de Sabaris. BAIONA
Jeiras do verao 2011 do instituto
de Estudos Minhoranos (iEM).

20.07.2011 / CURSO DE DANÇA GALEGA / Das 19:30 às
20:30 / CURSO DE GAITA /
Das 21:00 às 22:00 no C.S.
Mádia Leva. LUGO
Todas as quartas-feiras.

20.07.2011 / DANÇA NA
PRAIA / 21:30 na praça de
Sam Marcial. OURENSE
Organizam Transpediante e Cineclube Padre Feijoo dentro do
programa de Es.CU.A.

21.07.2011 / CURSO DE INICIAÇOM AO PORTUGUÊS / 20:00
na sede da CNT (Rua García
Prieto, 24-28). COMPOSTELA
leciona valentim Fagim. Organiza a CNT.

21.07.2011 / ‘JOGAMOS À BILHARDA’ / 20:30 no Passeio
do Minho. LUGO
Todas as quintas-feiras. Organiza C.s. Mádia leva.

21.07.2011 / CONCERTO DE
DASKAPITAL / 22:00 na praça da Oliveira. COMPOSTELA
Ciclo ‘Para que nos devolvan o
roubado’.

22.07.2011 / V MARCHA A PÉ
FERROL-MUGARDOS / 17:00

a sua manifestaçom às 12:00 na
Alameda. Ademais, o festigal, organizado por galiza sempre e galiza
Nova, estará aberto nos dias 24 e
25 de julho no Campus sul, com
um amplo programa de concertos,
apresentaçons e outras atividades.
Nós-uP organiza umha manifestaçom pola independência que
vai sair às 12:30 da Alameda.

Mobilizaçons juvenis no dia 24
AMI convoca a XvII Rondalha da
Mocidade com a Bandeira. sairá
às 22.00 hh. da praça compostelana de Maçarelos. Antes farám, na praça do 8 de Março,
um jantar, concertos de os trés
trebóns, K-raxe e Rebeliom do
Inframundo, e um ato político.

no Parque Carmelo Teixeiro
(Carança). FERROL
Convoca o Comité Cidadao de
Emergência com o lema ‘Central
de Gás Fora da Ria’.

22.07.2011 / FESTIVAL ARREAOCABO / 20:30 na piscina
municipal. CELEIRO
Programa completo em:
http://www.festivalarreaocabo.com.
Organiza A.C.d. Penalba e Colectivo Chilindrín.

22.07.2011 / VISITA AOS PETRÓGLIFOS DE MONTE TETOM / 22:00 na Casa do Concelho. TOMINHO
Nas Jeiras de Arte Rupestre
‘Além Minhor’ do iEM e o Concelho de Tominho.

23.07.2011 / JORNADA MULHERES BASCAS E GALEGAS
POLA SOBERANIA NACIO-

A vII Jornada de Rebeliom Juvenil de Briga conta com umha
manifestaçom que vai sair da
Alameda às 22:00, e os posteriores concertos de su ta gar,
Nos Ki Nasi Homi Ki ta Mori Homi, Raiba e Cuchufelhos. serám
no parque de Belvis.

NAL / 10:30 na Residência
Monte da Condesa (Campus
Sul). COMPOSTELA
debates sobre labregas, trabalhadoras do sexo, empregadas domésticas, imigraçom ou transfeminismo. Ceia e festa n’As duas.

23.07.2011 / ROMARIA / Toda a
jornada / FESTIVAL SARGADELOS FUSIÓN / À noite em Sargadelos. CERVO
Atuam Clan Maragato, Falperrys,
Medomedá e Remakers.

23.07.2011 / 58 ANIVERSÁRIO
DO ATAQUE AO QUARTEL
MONCADA / 19:30 no Centro
Sociocultural do Castinheirinho. COMPOSTELA
Organiza Associaçom Francisco
villamil e Consulado de Cuba.

23.07.2011 / II FESTIVAL DO
LEA / 23:00 em Castro Ribei-

o organismo Anti-Repressivo
Ceivar convoca para o vindouro
24 de julho a Cadeia Humana
pola Liberdade dos Presos Independentistas galegos.
o ato, que vai pola quarta ediçom, vai-se realizar na Praça
da galiza de Compostela às
20:00 hh. Ceivar reivindica a
liberdade dos presos independentistas e a defesa dos direitos democráticos e denuncia a
repressom, a dispersom e os
maus tratos nas cadeias.

30.07.2011 / VI FESTIVAL DA
MOCIDADE: OLIMPÍADAS INTERPOVOS / 11:00 no Campo
da Moreira. GINZO DE LÍMIA
Concertos desde as 23:00 na
Praça de Oriente.

02.08.2011 / CONCERTO DE
COANHADEIRA / 21:30 na
praça Sam Marcial. OURENSE
dentro do programa de Es.CU.A.

03.08.2011 / ROTEIRO POLO
RIO MUINHOS / 18:00 no
Quiosque Pasión (Praia América). NIGRÁM
Jeiras do verao 2011 do iEM.

03.08.2011 / CINEMA NA PRAÇA / 21:30 na praça Sam Marcial. OURENSE
Organiza Cineclube Padre Feijoo
dentro do programa de Es.CU.A.

04, 05 e 06.08.2011 / FESTIVAL
TROULA NA BANDA / À tardinha. BUEU
Programa completo em:
http://www.troulanabanda.info/.

06.08.2011 / FESTA DA CARVALHEIRA / 18:00 na Carvalheira. SÁS
Programa completo em:
http://festadacarballeira.com/.

06 e 07.08.2011 / FESTIVAL DE
PARDINHAS / 20:00 em Pardinhas. GUITIRIZ
Programa completo em:
http://www.xermolos.org/.

ras do Lea. CASTRO DE REI

09.08.2011 / OBRADOIRO FORESTAL / 20:00 nos Jardins
do Posio. OURENSE

Programa completo em:
http://festivaldolea.blogspot.com/.

Organiza Anacos da Cidade dentro do programa de Es.CU.A.

26.07.2011 / CONCERTO DE
ERGOM / 21:30 na praça de
Sam Marcial. OURENSE

10.08.2011 / ROTEIRO ‘NOITE
DE ESTRELAS E LOBOS’ /
21:00 em Cham da Lagoa.
BAIONA

dentro do programa de Es.CU.A.

27.07.2011 / ROTEIRO ‘ROMÁNICO NO VALE MINHOR’ /
18:00 na sede do IEM (Avda.
da Feira, 10). GONDOMAR
Nas Jeiras do verao 2011 do iEM.

27.07.2011 / CONTA-CONTOS /
21:15 na praça de Sam Marcial. OURENSE
Organiza MMM dentro do programa de Es.CU.A.

28.07.2011 / BICICLETADA /
OBRADOIRO PLANTARSE /
20:00 na praça Sam Lázaro.
OURENSE

Nas Jeiras do verao 2011 do
iEM. Outros roteiros em
http://www.minhor.org/.

11.08.2011 / PERFORMANCE /
22:30 na praça de Sam Marcial. OURENSE
Organiza O Espertello dentro do
programa de Es.CU.A. Mais programaçom em http://escua.saramaganta.info/.

13.08.2011 / XVIII CARREIRA
A PÉ / 18:00 em Mar de Lira.
CARNOTA
Organiza Associaçom Cultural
Canle. Ao acabar, sardinhada.

Novas da Gali
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ZÉLIA GARCIA

D

Julia García, taberneira de ‘os cabazos’

“Falando entre nós poderíamos fazer muito
mais e mudaríamos o estado das cousas”
ZÉLIA GARCIA / No bairro de Barreiro em Vigo há um recanto

onde se recupera o espaço de comunicaçom e cooperaçom que às vezes semelha perdido numha grande cidade
como Vigo. Ali está Juli, umha taberneira das dantes, que
Por que tem este nome a taberna?
Continuei com o nome que tinha
quando colhim o traspasso. O
dos cabaços surgiu dumha brincadeira, já que quando umha
pessoa é mui teimosa sempre se
lhe dizia isso de “cala, cabaço”, e
ao final ficou com esse nome. Eu
comecei há sete anos e com essa
denominaçom que vinha dantes.
Como chegas a tomar a decisom de abrir o teu negócio?
Naquele momento eu estava
sem trabalhar e outra rapariga
desempregada e eu decidimos
colher o bar. O problema foi que
depois de três meses, o dia antes
de umha ceia de 25 pessoas, a
minha sócia deixou-me só e tivem que tirar para adiante eu
com todo. Mais o fundamental
para decidir abrir foi que nom
aturava mais o mundo laboral.
Ao principio trabalhei num colégio de limpadora, eu era mui nova. Estava a trabalhar e a compatibilizar os estudos, e já era
mae, com 18 anos. Estudei administrativo ali, e deixava o Alexandre no colégio e ao sair eu
das aulas recolhia o menino. Trabalhei depois numha fábrica de
peixe, por oito horas, com contratos intermitentes. Também

estivem de empregada numha
tenda de congelados, e por último, numha lavandaria de noite,
onde o dono nunca me chegou a
fazer contrato. Ah, esquecia,
também estivem a limpar andares para umha empresa, quando
saía à manha da lavandaria, fazia portais, e depois ia dormir até
voltar à lavandaria às sete da tarde. Por isso tomo a decisom de
abrir a taberna: para poder ter
umha tranquilidade. Estava cansa de dar tombos e procurava
umha estabilidade laboral mas,
sobretodo, pessoal.
Que clientela é a que fai parte
da paróquia dos Cabazos?
Ao meio-dia tenho gente que
vem de vinhos e tapas. depois, a
partir da umha venhem obreiros
jantar, ainda que agora baixou
muito por causa da crise, e à tarde tenho muita gente nova, que
começou com os amigos do meu
filho, que trabalha no naval.
Num mundo tam masculinizado como o dos bares, como foi
isso de ser a taberneira chefe?
Neste mundo tés que importe e
ensinar que quem manda és tu, e
nom eles. Pola minha situaçom,
mae separada, havia muito ho-

escuita, discute, participa e ajuda sempre. Muitas achegamo-nos até ‘Os Cabazos’ para algo que vai além do consumo: por compartilhar inquietudes, necessidades e formar
parte dalgo coletivo que pague a pena ser vivido.
mem que se queria confundir, e eu
mostrava-me tal como som, aberta, faladora, e tivem que dar algum
corte. Este negócio obrigou-me a
ter o carácter que tenho.
Como te sentes com o resultado
do teu esforço destes anos?
Estou contenta pola gente e pola
diversidade, mas os rendimentos
nom som os que deveriam ser. O
pessoal consome menos, perdeuse muito poder aquisitivo, a luz
triplicou o recibo, e eu pago polo
lixo como se estivesse no centro
de vigo, e aqui nom há os mesmos serviços. A hotelaria é um
trabalho em que vas ganhando
cêntimo a cêntimo, e o esforço
que umha fai nom se vê recompensado agora mesmo. Foi melhor o começo que agora.
Como era antes a vida no bairro?
Antes faziam-se mais cousas em
comum, e mesmo a estrada que
há diante do bar foi construida
pola vizinhança, que mudou o antigo caminho de adoquins, e que
trabalhava nos fins de semana
para fazer as obras de melhora
do bairro, também no saneamento. Agora há muita gente de aluguer e ganhou o individualismo.
Preferia o ambiente de antes.

Neste sentido, que papel joga
‘Os Cabazos’ como espaço de
encontro para a gente?
se alguém precisa ajuda para
fazer umha tarefa na casa ou
onde for, comenta-se no bar e
colabora-se. Penso que deste
jeito mantemos os laços que se
perdêrom, e é um exemplo de
que, comunicando-nos mais, falando entre nós poderíamos fazer muitas mais cousas no nosso dia a dia, e mudaríamos o estado das cousas.
Como valorizas o atual
contexto laboral e político?
Penso que cada vez vamos a
pior. A situaçom laboral em lugar de melhorar temos umhas
condiçons deploráveis, e vamos
chegar a um momento em que
todas trabalhemos para empresas de trabalho temporal, e em
que fiquemos a disposiçom total
do patrom. No campo político
estou defraudada. Nom me sinto
representada por nengum tipo
de organizaçom política, e penso que se esquecêrom da gente,
e tenhem que começar a deixar
de olhar para o seu próprio umbigo e olhar ao redor, que é mais
importante, porque o seu caminho nom é o bom.

isse o outro dia o Abel Caballero que não haverá
galiza do século XXI até
que vigo encontre o seu sitio nela. Para Abel Caballero, vigo deve
ser como Castroforte do Baralha,
que levitava sobre o território enquanto a populaça andava com
preocupações transcendentais.
só que vigo, no dizer do seu máximo prócer, que sendo prócer deve saber de que fala, fica sobre a
galiza em levitação perpétua, não
sei se por andarem os vigueses
em grandes meditações ou por
padecer a cidade olívea de uma
leveza crónica que impede mantê-la fixa no seu lugar. Em qualquer um dos casos é esta uma
sentença apodítica típica da lógica local, em que Abel Caballero
se confirmou há muito tempo como mestre exemplar.
Por enquanto, e seguindo o fio
da meada que devem do tal apotegma, o resto do país deve esperar a que vigo deixe de andar perdida pelos espaços siderais para
poder entrar de vez no século XXI,
sendo já de tudo inexplicável como é que conseguimos entrar no
século XX quando pelos vistos,
nos cem anos anteriores, também
andava a cidade a emular a nave
Enterprise, à procura de novos
mundos mais propícios que essa
dececionante galiza em que lhe
tocou ser e estar por causa da geografia ser ciência dura e injusta.
Bem é certo que o Abel Caballero
não é o Capitão Kirk nem Corina
Porro Mister spock, ainda podendo chegarmos lá com alguma
imaginação da nossa parte.
Mas o caso é que sim, que o
resto do país é país paciente e
ruminante e pode esperar o que
for preciso a que vigo regresse
ao seu emprazamento natural
na beira da ria do mesmo nome.
só prego porque outros entusiastas da lógica local que andam a estrear-se nas câmaras
municipais não queiram concorrer no jogo do mestre viguês e
comecem a reclamar o seu justo
direito a picar amarras e separar-se da galiza para procurar o
século XXI pela sua conta e risco. Já ouvi dizer que o Negreira
na Corunha anda com o machado na mão a ver se liberta a cidade de todas as correntes que
ainda a mantêm no chão.
Mas o triste seria vir a confirmar o que já muita gente suspeita desde tempos infindos, que este é um pais governado por extraterrestres e que por isso mesmo
não tem remédio.

