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eScolaS muSicaiS 22
Centros em Vigo, Compostela, lugo e
Fene venhem conformar um panora-
ma formativo que abre caminho à pro-
fissionalizaçom da música tradicio-
nal. Ao tempo, som fonte de projectos
que já soam nos cenários do País.

ataque mediÁtico-Policial 19
A ofensiva contra o independentismo
mostra a sua maquinaria. O encarce-
ramento de dous militantes completa-
se com detençons e multas. Os media
desenham a existência dumha organi-
zaçom armada a liderar o movimento.

oPiniom

a expeRiênCia ReliGioSa De SaM Caetano
por xurxo Borrazás / 28

aMeRiCan way of Death por Maria touza / 3

oS DeMoCRataS por Roi Ribeira / 3

SuPlemento central a reviSta

o Dique De ContençoM Do naCionaliSMo
Da “estratégia da dinamita” de Beiras à ofensiva espanholizadora
de Feijóo, passando pola involuçom dos gestores da Junta.

CRiaçoM: ‘apaReCeM-Me CaDáveReS’
Maria Alonso Seisdedos estreia-se n’A Revista. Umha autora 
que diz habitar na terceira margem do rio Minho.

Novas da Gali a

“Com a água
regulamentada
para o mercado 
os rios vam ser
a ‘lambonada’ 
das indústrias”

Manuel DoCaMpo paRaDelo, 
membro da executiva 
nacional do Sindicato 
labrego Galego / pág. 6

Portugal responde ao
atraso do trem Vigo-Porto

PortaGem da autoeStrada litoral do norte

A ofensiva mediática contra o go-
verno português pola imposiçom
da portagem na estrada de alta
capacidade entre Caminha e o
Porto eludiu analisar o seu por-
quê, limitando-se a atacar o exe-
cutivo lisboeta como se este se
movesse por umha especial ani-
madversom contra as pessoas
que viajam entre a Galiza ou o Al-
to Minho português e a principal
área metropolitana do Eixo Atlán-
tico. Analistas consultados polo

NOVAS DA GAlIzA explicam como
esta decisom só pode entender-se
como um mecanismo de pressom
diplomática contra o Estado es-
panhol por incumprir os seus
acordos para unir por linhas fer-
roviárias de alta velocidade Vigo
e o Porto nos prazos previstos.
Vários precedentes semelhantes
que explicam porquê Portugal es-
colheu esta estrada para a porta-
gem e nom outras com maior vo-
lume de tránsito. / PÁG. 20

Empresários utilizam Brasil
para branquear as fortunas

Oposiçom e vazio recebem o papa
Milhares de pessoas fogem de Compostela para deixar sítio a
6.000 polícias e muitos menos fiéis dos esperados / PÁGS. 2, 4 e 21

Relevantes industriais galegos como Manuel Jove e José Souto promovem
lucrativos projectos em pujantes sectores imobiliários e energéticos
Empresários galegos estám a dar
saída a ingentes quantidades de
dinheiro negro mediante impor-
tantes projectos imobiliários e de
energia eólica no Brasil. Tal é o
caso de José Souto e Manuel Jo-
ve, grandes beneficiados junto
com a família do ex-alcalde coru-
nhês Francisco Vázquez com a
instalaçom de Ikea e que promo-
vem na cidade junto ao rei do jo-
go, José Collazo, o que será o ter-
ceiro maior complexo comercial
da Europa. Souto, que acaba de
comprar quatro imobiliárias no
país americano com um valor de

mercado de 6.000 milhons de eu-
ros, é sócio e sogro de Vicente Co-
tino, também em expansom no
Brasil e dono de Sedesa. Esta so-
ciedade, fundada polo seu avô, fi-
gura no sumário do caso Gürtel
porque teria financiado ilegal-
mente o PP, e tem recebido adju-
dicaçons da Junta da Galiza. O
dono da Sedesa é sobrinho de
Juan Cotino, que foi director ge-
ral da Polícia espanhola e actual
vice-presidente da Generalitat va-
lenciana, para além de assessor
de Francisco Camps e membro
destacado do Opus Dei. / PÁG. 16
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eDitoRa
Minho MeDia S.l.

DiReCtoR
Carlos Barros G.

ConSelho De ReDaCçoM
Carlos Calvo, David Canto, iván García, 
aarón l. Rivas, antia Rodríguez, 
xoán R. Sampedro, olga Romasanta, 
antom Santos, alonso vidal, paulo vilasenin

SeCçonS
Cronologia: iván Cuevas, economia: aarón
l. Rivas, agro: paulo vilasenin e Jéssica Rei,
Mar: afonso Dieste, Meios: xoán R. Sampedro

e Gustavo luca, a terra treme: Daniel R.
Cao, além Minho: eduardo S. Maragoto, 
Dito e feito: olga Romasanta, a Denúncia:
iván García, Cultura: antia Rodríguez, 
Saúde / Ciência / a Rede: David Canto,
Desportos: antom Santos, xermán viluba 
e ismael Saborido, Sexualidade: Beatriz 
Santos, Consumir Menos, viver Melhor:
toni lodeiro, agenda: irene Cancelas, 
a foto: Sole Rei, terra / que foi De...:
alonso vidal, tempos Modernos / em 
tempos: Carlos Calvo, a Galiza natural:
João aveledo, Gastronomia: luzia Rgues.,
língua nacional: valentim R. fagim, 
Criaçom: patricia Janeiro e alonso vidal, 
Cinema: francesco traficante, xurxo Chirro.

DeSenho GRáfiCo e MaquetaçoM
Manuel pintor, helena irímia, Carlos Barros 

fotoGRafia
arquivo nGZ, Sole Rei, Galiza independente
(GZi-foto), natália Gonçalves, Zélia Garcia

aDMiniStRaçoM
irene Cancelas Sánchez

loGÍStiCa
Suso Diz e Daniel R. Cao

iMaGeM CoRpoRativa: Miguel Garcia

auDioviSual: Galiza Contrainfo

huMoR GRáfiCo
Suso Sanmartin, pepe Carreiro, pestinho+1,
xosé lois hermo, franjo padín

CoRReCçoM linGÜÍStiCa
eduardo S. Maragoto, fernando v. Corredoira, 
vanessa vila verde, Mário herrero (a Revista)

ColaBoRaM neSte nÚMeRo
Gonzalo vilas, Roi Ribeira, Maria touza, ana
paz, José antom 'Muros', M.B., Rubém Cen-
teno, Beatriz Suárez, R.C., h. Carvalho, B.D.,
firmino Martínez, fuco lopes, xurxo Borrazás,
J.J. Garcia, Ghato, Maria alonso Seisdedos

feCho De eDiçoM: 14/11/2010

Se tens algumha crítica a fazer, algum facto a denunciar, ou desejas transmitir-nos algumha in-
quietaçom 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

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

o Pelourinho do novaS

até SemPre, martinho

Na manhá do passado dia 10 de
Novembro deixou-nos o compa-
nheiro José Manuel Sanmartim
Bouça, conhecido por todos e
todas nós como Martinho. Ho-
mem bom e generoso onde os
houvesse. Combatente até a
morte pola independência na-

cional deste País.
Nascido em Fene, milita no

nacionalismo galego desde jo-
vem e concentra na sua pessoa
um leque de virtudes que é pou-
co comum encontrar reunidas
numha mesma pessoa: singelo,
generoso, inteligente, absoluta-
mente entregue aos demais,
franco, humilde, combativo...

Será essa profunda humani-

dade que leve este trabalhador
da Bazán de olhar cristalino e
sorriso doce a incorporar-se des-
de jovem à luita nacionalista na
AN-PG e a INTG e, com o tem-
po, assumir os compromissos
mais altos contra a opressom na-
cional. Correm tempos de recon-

versom industrial e evidenciam-
se os efeitos da integraçom da
Galiza na CEE. As convulsons

no País refletirám-se
também no campo
nacionalista.

O Martinho incor-
pora-se ao Exército
Guerrilheiro do Povo
Galego Ceive
(EGPGC) desde os
seus começos. Deti-
do numha tentativa
de expropriaçom
bancária para o fi-
nanciamento da luita
ilegal independentis-
ta, entra na cadeia
com a condiçom apa-
rente “delinqüente
comum”. Porém, no
dia 5 de Fevereiro de
1987, no processo
que se realiza na Au-
diência Provincial da
Corunha contra ele,
Manuel Chao do Bar-
ro e Jaime Castro
leal, anuncia publi-
camente a sua mili-
táncia no EG e é ex-

pulso da sala entre berros de Vi-

va Galiza ceive!

Tempo depois, sai em liberda-
de, voltando à clandestinidade.
Em Maio de 1988 é capturado de
novo no Sil junto com outros mi-
litantes do EG que se refugiaram
na Ribeira Sacra. Torturado, in-
gressa de novo na prisom onde
permanece durante 8 anos no
centro de extermínio de Herrera
de la Mancha e Alcalá-Meco. 

De volta ao País, participa nas
Juntas Galegas pola Amnistia
(JUGA), colabora com a Funda-
çom Artábria e alenta o desen-
volvimento de umha nova gera-
çom de independentistas que se
incorpora à luita através da
AMI. A sua naturalidade e hu-
mildade converterám-no rapi-
damente em referência para to-
da essa geraçom que tivo o pri-
vilégio de compartilhar a sua
presença e ouvir o seu conselho
sempre humilde.

Ciente da necessidade de uni-
dades independentistas amplas,
participa inicialmente no Pro-
cesso Espiral (2001), mas, com
um significativo contingente de
militantes, abandona 4 anos de-
pois a organizaçom resultante
do processo com posiçons críti-
cas. Incorpora-se assim nesse
ano ao colectivo independentis-
ta Espaço Irmandinho. Desde
2007 participa e colabora com a
iniciativa popular autodetermi-

nista Causa Galiza.
Praticante da solidariedade

na sua dimensom mais ampla,
Martinho contribui também pa-
ra o organismo popular antirre-
pressivo Ceivar, participa nas
Marchas pola Liberdade para
reivindicar a repatriaçom e a
excarceraçom dos presos e pre-
sas independentistas e fai parte
nos últimos anos das listas de
amigos e amigas de umha nova
geraçom de presos e presas in-
dependentistas que, como ele
no seu dia, conhecem hoje o
cárcere e a dispersom.

A sua perda deixa-nos um va-
zio e umha ausência impossí-
veis de preencher. Umha ausên-
cia ainda impossível de assumir
quando pensamos a luita e o
país sem a sua presença. Marti-
nho foi, é e será para todos e to-
das nós um exemplo luminoso
desses homens e mulheres em
que cristaliza a decisom de ser
de todo um povo.

Alguém dixo um dia de chuva,
quando despedíamos o Ramom
Muntxaraz, que o céu da Galiza
chorava polo Moncho. Hoje, es-
se mesmo céu, e muitas e mui-
tos de nós, choramos porque nos
deixa um dos melhores.

A nossa melhor homenagem,
reproduzir o seu exemplo.

Até sempre, companheiro!

Marcos Varela (Compostela)

Ovelho e o novo mistu-
ram-se nesta regressom
social e política em que

andamos. Discursos flácidos,
mercadotécnia a esgalha, moder-
nizaçom estética sem trégua e
chamados ao pluralismo som pe-
quenas iscas da direita extrema.
Mas o fundo, e demonstrando o
que verdadeiramente importa, o
novo tarro esconde as essências

que tantas geraçons de galegos
padecêrom em silêncio: a Espa-
nha imperial e o catolicismo de
Trento, a mao dura à dissidência
e a privaçom para os de baixo.
Pudera parecer exagero simplom
e, tristemente, nom o é. Sob a
conjuntura mais adversa dos úl-
timos tempos, o PP governante
ensaiou mais um novo grau de
humilhaçom. O papa visitou a ca-

pital da Galiza em pleno recuo
dos direitos laborais, perante a
proximidade de novas leis da
mulher regressivas, e sob a ofen-
siva renacionalizadora espanho-
la mais ambiciosa desde os tem-
pos de Franco. A demonstraçom
de sectarismo e esbanjamento
manifestou, para quem duvidar
ainda, a verdadeira pretensom
de governar para umha minoria

com o desprezo mais patente pa-
ra todo o resto.

Perante tal aldragem, o movi-
mento popular fica com umha
certa satisfacçom: a desafecçom
social com o catolicismo mais in-
tegrista desluziu o festim do po-
der, facto que nem a maquilha-
gem mediática conseguiu tapar;
a rejeiçom aberta, por seu turno,
ganhou um nível de implicaçom

importante que pujo em desta-
que a existência de umha outra
Galiza alheia aos piores tópicos.

Nom som intranscententes es-
tes pequenos logros da naçom
que se move. Balons de oxigénio
assim, fortalecem a esperança
num futuro, agora que os piores
espectros do passado -o nacio-
nal-catolicismo entre eles- retor-
nam com novos enfeites.

De novo nacional-catolicismo
editorial

humor Gonzalo vilaS
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"Em 1968, combatíamos em nome de

qualquer cousa. Para uns era a Revolu-

çom Cultural Chinesa; para outros, era

Cuba, e para nós, os anarcos, era a re-

voluçom espanhola de 1936 (…) Natu-

ralmente, do ponto de vista da coerên-

cia política, isso nom era formidável.

Combater pola liberdade em nome da

Revoluçom Cultural acarreta umha 

terrível contradiçom".

Daniel Cohn-Bendit, eurodeputado

Há que reconhecer que nas
palavras do arrependido
Cohn-Bendit há umha cer-

ta dose de sinceridade nom tam
fácil de encontrar entre outros
'sessentaeoitistas'. Polo menos
nom afirma seguir na mesma bar-
ricada de há quarenta anos, nem
que no Maio francês combatiam
pola democracia que hoje 'desfru-
tamos'. É certo que quando fala de
liberdade provavelmente esteja a
referir-se à 'realmente existente'
na Europa ocidental, mas polo
menos fai-nos saber em todo mo-
mento que ele, Daniel 'o Verme-
lho', evoluiu desde posiçons revo-
lucionárias até se converter num
verdadeiro 'democrata'. 

Aqui na Galiza tam arrependi-
dos como o eurodeputado verde
estám os políticos progres que de
lenine passárom aos cursos de
marketing político mas sem, e
aqui temos umha diferença, apa-
gar do logótipo do seu partido a
fouce e o martelo. Quiçá porque
aqui os homólogos de Cohn-Ben-
dit tardárom algo mais em tocar
poder: a nossa história política
recente nom é, evidentemente, a
francesa e os nossos progres nom
som exactamente da geraçom do
sessenta e oito. Mas também por-
que aqui chegárom às institui-

çons graças a medrarem num
mundo sociológico à esquerda da
socialdemocracia espanhola dos
oitenta e dos sectores pactistas
da Transiçom, o que lhes impe-
diu realizarem certas mudanças
de imagem a tempo. De todas as
maneiras, no fundamental, a in-
tegraçom dos outrora nacional-
populares nas engrenagens do
sistema véu acompanhada da
mesma sensaçom de desencanto
enquadrável nessa repetiçom da
história como farsa. 

Polo demais, acomodárom-se
perfeitamente na democracia for-
mal representativa (burguesa di-
ziam) mas, ficou bem claro, só por

umha questom táctica. Porque di-
gamos que convicçons democráti-
cas profundas nom podemos sa-
ber se as tenhem, pois nom as pa-

recem situar sempre no centro
das suas preocupaçons.

Chegando-nos ao concreto, po-
demos analisar a situaçom das li-
berdades formais em Composte-
la, concelho governado durante
várias legislaturas por um biparti-
do 'de progresso'. Para esse mode-
lo de cidadao "normal", ao que a
mercadotécnia eleitoraleira con-
verte em 'target' de todos os parti-
dos, as cousas a esse nível pare-
cem estar bem. No máximo, pode
ser que veja privatizado algum
serviço antes público ou que se in-
comode porque Ryanair deixa de
operar em lavacolha. Este votan-
te ao qual todos desejam, que an-

tes de serem políticos modernos
denominavam sujeito político e
era um trabalhador machote, ‘bi-
godudo’, heterossexual, nom está
organizado, nom distribui brochu-
ras polas ruas, nom pinta nas pa-
redes, nom se manifesta... Eviden-
temente, fazer este tipo de cousas
é próprio de grupos minoritários
aos quais os políticos profissio-
nais, nom nos enganemos, ex-
cluem do conceito de cidadania.
Só assim podemos explicar que
numha cidade governada por
duas forças progressistas exista
umha ordenança de meio ambien-
te urbano que regula a distribui-
çom de panfletos, a colagem de
cartazes e que permite que seja
multado um centro social com
1800 euros por pendurar umha
faixa na rua por ocasiom da cele-
braçom do Sam Joám. 

Neste ano Jacobeu assistimos a
umha cidade tomada policialmen-
te, na qual foi ilegalizado de facto
qualquer tipo de acto de protesto
nom amparado por nengum dos
grandes partidos e que chegou ao
seu clímax nos dias prévios e du-
rante a visita papal: identificaçons
massivas, proibiçom de manifes-
taçons, intimidaçons, cargas poli-
ciais, multas por 'concentraçons
ilegais'... Que sejam minorias as
que padecem esta situaçom nom
deixa de mostrar umha baixa qua-
lidade democrática. O silêncio a
este respeito dos cargos institu-
cionais do Bloco deixa claro que a
defesa das liberdades formais
nom é umha das suas prioridades.
E nom porque acreditem na Revo-
luçom, senom porque estám en-
cantados nesta democracia for-
mal, a mesma que aplicam nas
suas organizaçons: o que se mova
nom sai na foto.

Já lá vai o Dia de Defuntos,
com o mesmo odor a chuva
e magusto de todos os anos.

O cemitério da minha paróquia en-
cheu-se de flores e velhas (porque
sempre mulheres?) que com silen-
ciosa parcimónia olham para o
panteom a que dérom lustre no dia
anterior. E a gente moça? Parece
como se os mortos já nom tives-
sem cabimento nas suas vidas.
Nas nossas vidas.

Nom sou crente, mas no Dia de
Defuntos, à porta da igreja, sinto-
me parte de umha comunidade
que, num autêntico pulso aos tem-
pos que correm, se recusa a esque-
cer. À sombra do capitalismo, o
tratamento da morte foi mudando
ao longo do século XX tam rápido
como o da própria vida. Já nom se

morre na casa; o hospital, assépti-
co e impessoal, converte o passa-
mento num “processo técnico con-
seguido polo cesse dos cuidados
médicos”, empregando os termos
de Philippe Ariés, o grande histo-
riador da morte. O moribundo foi
privado dos seus “direitos”, en-
quanto segundas pessoas decidem
por ele e lhe escondem a verdade:
“já nom tem direito a saber mor-
rer”, que diria o mesmo autor. A
pessoa falecida nom é visitada
nem honrada; antes bem, evita-se
qualquer pêsame. Os velórios das
grandes cidades som já macroedi-
fícios com fio musical em polígo-
nos industriais; velar o morto na
casa vê-se quase como um sinto-
ma de atraso. Um pranto demasia-
do visível é mórbido, até de má

educaçom. O dó só é manifestado
na mais estrita intimidade, “como
se se trata-se de umha masturba-
çom”. Os cemitérios novos cons-
troem-se o mais afastados possível
da cidade, como se de lixeiras se
tratasse. Em definitivo, o amargo
transe que antes formava parte da
vida agora é afastado dela, negan-
do-o ante a sociedade e ocultan-
do-o às crianças da mesma manei-
ra que a moral vitoriana fijo com o
sexo. Antes trazia-nos a cegonha;
agora o nosso avô descansa num
jardim de flores.

Os meios empresarias abriam
hoje a secçom de sociedade anali-
sando o aumento das incinera-
çons, o modo mais radical de fazer
desaparecer todo o que poda ficar
do corpo. A presença desta prática
é tanto mais alta nas sociedades
pós-industriais como nas do Norte

de Europa e da América. Com cer-
teza, para quem rejeitou as raízes
em vida, a eternidade sob o mes-
mo pedaço de terra deve parecer o
maior dos pesadelos. No nosso
país, esta “morte moderna” come-
ça a se introduzir, todo o rápido
que o peso da tradiçom e a perma-
nência dos valores sólidos o per-
mite. Na altura, convive com um
culto ainda pré-moderno: já nom
se vela na casa, mas a maioria da
gente continua a querer um enter-
ro e panteom, que a chorem e a re-
cordem. O avanço do american

way of death parece, porém, irre-
versível no quadro do capitalismo.

Falta-nos agora, às galegas lai-
cas, saber superar o rito católico e
criar os nossos próprios tempos e
espaços para lembrarmos colecti-
vamente aos que já nom estám: ár-
dua tarefa. No entanto, choremos
os nossos mortos, agora que até
esse gesto amargo se converteu
numha outra resistência à voraci-
dade capitalista que nos priva da
sua memória.

American way of death

Os democratas

tam arrependidos 
como Cohn-Bendit

estám os progres que
de lenine passárom

aos cursos de marketing
político mas sem 

apagar do logótipo 
do seu partido a 
fouce e o martelo

Roi Ribeira

Maria touza

os cemitérios novos
constroem-se o mais
afastados possível da
cidade, como se de 
lixeiras se tratasse.
em definitivo, o
amargo transe que
antes formava parte
da vida agora 
é afastado dela, 
negando-o ante a 
sociedade e ocultando-o
às crianças da 
mesma maneira 
que a moral vitoriana
fijo com o sexo
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Centenas de pessoas secundárom as con-
vocatórias lançadas nas sete principais ci-
dades no passado dia 9 de Novembro con-
tra a agressom das forças armadas marro-
quinas ao campamento de El-Aaiun e em
solidariedade com o povo sariano.

concentraçonS contra o maSSacre de el-aaiun

Na passada quarta-feira falecia o acti-
vista José Manuel Sanmartim Bouça,
militante do EGPGC com umha dilata-
da trajectória no arredismo e preso em
várias ocasions por um compromisso
que chegava até a actualidade.

Falece Sammartim Bouça, ‘martinho’

10.10.2010 / Por volta de 200
pessoas participam numha
concentraçom no Burgo para
exigir sançons contra os cau-
santes dos despejos à ria.

11.10.2010 / Antonio Pérez
Rodríguez, do PP, é escolhi-
do como presidente de Gin-
zo, com o voto do ex-cabeça
de lista do PSOE.

12.10.2010 / PPdeG rejeita no
Parlamento a criaçom de um-
ha comissom de investiga-

çom sobre a licitaçom e a
nom adjudicaçom da autovia
da Costa da Morte.

13.10.2010 / Verdegaia, Eco-
logistas em Acçom, FEG,
Greenpeace e SGHN apresen-
tam o manifesto “Dez razons
para fechar as térmicas de
carvom”.

14.10.2010 / CCOO, UGT, CIG
e CSIF abandonam a Mesa
Geral da Funçom Pública em
protesto pola intençom da

Junta de impor a mobilidade.

16.10.2010 / Pessoal de Sar-
gadelos concentra-se na fá-
brica de Cervo contra o ERE
da empresa.

18.10.2010 / N.R.L., de 26
anos, morre ao cair de mais
de nove metros nas obras do
Auditório-Paço de Congres-
sos de Vigo.

20.10.2010 / Tribunal da Coru-
nha admite a trámite a quere-

la da CIG contra directivos de
Repsol e da empresa auxiliar
Talleres Metalúrgicos del Sur
por homicídio imprudente.

21.10.2010 / Gerência de Ur-
banismo de Vigo regulariza
as torres de García Barbón
para evitar a sua demoliçom.

22.10.2010 / Confraria de Pes-
cadores da Corunha desven-
da que a Comissom Europeia
proibe à Junta vender maris-
co das rias contaminadas.

23.10.2010 / De noite, produ-
zem-se até onze focos de in-
cêndio em Cangas em só
meia hora.

24.10.2010 / Despejo de gasó-
leo de origem desconhecida
produz alarme na praia de
Compostela (Vila Garcia).

25.10.2010 / Protecçom de
Dados comunica à SGAE que
deverá pagar 30.000 euros de
multa polas cámaras da sua
sede em Compostela.

cronoloGia

A visita papal dá a volta às previsons:
êxito para os movimentos populares 
e fracasso para a convocatória católica

NGZ / A visita do papa Bento XVI
a Compostela no passado dia 6 de
Novembro implicou um fracasso
para as entidades que a promovê-
rom, nomeadamente a Junta, da-
do que o número de visitantes
previstos nom atingiu sequer 10
por cento dos aguardados. Frente
às 200.000 pessoas e 2.000 auto-
carros anunciados, fôrom menos
de 20.000 as pessoas contabiliza-
das nos actos papais e por volta
de 200 os autocarros estaciona-
dos nos lugares habilitados. A
ocupaçom hoteleira ficou em 60
por cento, sendo a média de Ou-
tubro de 76 por cento, e as ruas
da capital da Galiza pareciam-se
mais às do primeiro dia do ano
que às de um evento para massas.
Isto é, fôrom mais as pessoas que
abandonárom a cidade ou optá-
rom por nom acudir nessa data
que as que o líder da Igreja católi-
ca de Roma congregou num acto
que custou um número nom de-
terminado de milhons de euros
aos cofres públicos e a diferentes
empresas e pessoas.

Sucesso das respostas 
No pólo oposto, as respostas or-
ganizadas em torno do movi-
mento ‘Eu nom te espero’ desa-

fiárom a intensa presença poli-
cial e a campanha mediática em
favor da visita papal com nume-
rosas actividades, nas quais tivo
especial incidência o activismo
feminista, ao longo da semana
prévia e no próprio 6-N. A mani-
festaçom da tarde do dia 4 de
Novembro congregou por volta
de meio milhar de pessoas na
Alameda e foi finalmente proibi-

da pola Delegaçom do Governo
espanhol na Galiza. No entanto,
parte das pessoas concentradas
optárom por romper o cerco e
tentar manifestar-se, após o qual
a polícia de choque realizou vá-
rias cargas na envolvente da zo-
na velha, que fôrom respondidas
com diferentes concentraçons
espontáneas em vários pontos.

O Caminho A_Teu, que coinci-

diu com as horas em que o Papa
estivo em Compostela, congre-
gou várias centenas de pessoas
na aldeia de Solháns como acti-
vidade alternativa fora da capi-
tal, com actividades lúdicas, hu-
morísticas e musicais, da mao
do colectivo Sei o Que nos Figes-
tes e a plataforma Komunikan-
do. Na manhá do 6-N, mais de
umha centena de pessoas con-

centravam-se na Praça da Gali-
za convocadas pola Rede Femi-
nista Galega.

Restriçons à liberdade 
de expressom
Diferentes colectivos de defesa
das liberdades como Esculca,
Ceivar ou o Movimento polos Di-
reitos Civis emitírom comunica-
dos de oposiçom à ocupaçom po-
licial da cidade –quantificada ofi-
cialmente em mais de 6.000 agen-
tes– e às conseqüências do dispo-
sitivo para a vida da cidade e o
exercício da liberdade de expres-
som: registos  sem ordem judicial
em domicílios com bandeiras
contra a visita do papa, visitas a
casas instando a serem retirados
estes emblemas, impedimento da
manifestaçom opositora ou de
que umha manifestaçom da CIG
nom pudesse chegar-se ao centro
da cidade no dia 3 de Novembro.

Três pessoas que pretendiam
acreditar-se polo NOVAS DA GAlIzA

para os actos oficiais vírom dene-
gada a solicitude por “motivos de
segurança”. Um cámara de Galiza
Contrainfo foi agredido e ameaça-
do por polícias espanhóis enquan-
to realizava o seu trabalho na prin-
cipal mobilizaçom contra a visita.

o nÚmero de PeSSoaS conGreGadaS Polo líder reliGioSo nom atinGe Sequer 10 Por cento do aGuardado

CONCENTRAÇOM CONTRA O PAPA
na compostelana Praça da Galiza 
durante a manhá do 6 de Novembro
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Adiante denunciou que "nos últimos meses tenhem-
se repetido em Ourense claros abusos de autoridade
por parte do Corpo Municipal da Polícia com grupos
de moços e moças" relacionadas com os movimentos
de esquerda, consistentes em identificaçons arbitrá-
rias, revistas, ridicularizaçons, insultos e ameaças. 

PerSeGuiçom Policial à mocidade ourenSana

Na madrugada do dia 26 de Outubro, vários desconheci-
dos lançárom contra a morada do proprietário da Isocol
em Gondomar umha carrinha roubada da empresa, à qual
posteriormente pugérom lume. O empresário acabava de
despedir 30 empregados em Mós. Até o momento nin-
guém reivindicou a autoria do ataque.

SaBotaGem contra emPreSÁrio que deSPediu 30 emPreGadoS

26.10.2010 / Morre José 
Antonio Arias Fernández, 
trabalhador em Ferreira de
Pantom, ao cair-lhe um poste
em cima.

27.10.2010 / Esculca inter-
pom recurso contra as medi-
das previstas para a visita 
de Joseph Ratzinger por 
violaçom dos direitos 
fundamentais.

29.10.2010 / Conselharia do
Trabalho e Bem-Estar leva a

concurso a adjudicaçom a
maos privadas da gestom do
centro para pessoas com di-
versidade funcional Souto de
Leixa, de Ferrol.

30.10.2010 / Vigilante da ur-
banizaçom Mario Puentes de
Nigrám morre ao cair polas
escadas.

01.11.2010 / Lancha afunda
em Marim causando despejo
de 1.300 litros de gasóleo no
cais da escola naval.

02.11.2010 / TSJG descarta
processar o conselheiro de
Meio Ambiente, Agustín Her-
nández, por supostos delitos
de falsidade documental e
fraude à administraçom pú-
blica.

03.11.2010 / Guarda Civil Ja-
vier Ferreiro Vázquez é con-
denado a dez anos e nove
meses de prisom por narco-
tráfico.

04.11.2010 / Delegaçom do

Governo denega autoriza-
çom “por incumprimento de
prazo” para a manifestaçom
contra a visita de Joseph
Ratzinger a Compostela,
que acaba com fortes car-
gas policiais.

05.11.2010 / Finaliza a greve
da recolha de lixo em Ou-
rense após conseguir a
readmissom da trabalhadora
despedida.

06.11.2010 / Menos de 10 por

cento do público anunciado
polo Arcebispado assiste à
visita de Joseph Ratzinger a
Compostela.

08.11.2010 / Pessoal de Povi-
sa entrega na delegaçom da
Junta em Vigo mais de mil
assinaturas contra o ERE
ameaçado pola empresa.

09.11.2010 / Temporal deixa
um pescador desaparecido
em Baldaio e um marinheiro
retirado morto em Burela.

cronoloGia

Sindicalismo nacionalista disposto
a convocar umha nova greve geral 
“Com ou sem CCOO e UGT”, afirmam por parte da CIG

NGZ / A assembleia nacional de
delegados e delegadas em que a
CIG reuniu mais de um milhar
de representantes sindicais no
passado dia 3 de Novembro con-
cluiu que a central nacionalista
está disposta a convocar umha
greve geral nacional contra a
aplicaçom da reforma laboral e
a das pensons independente-
mente de que esta conte ou nom
com o apoio dos sindicatos es-
panhóis. O seu secretário geral
Suso Seixo declarou que “nem o
governo galego nem o espanhol
ouvírom as vozes dos milhares
de trabalhadores e trabalhado-
ras que saírom à rua, só ouvem
a voz do capital financeiro”.

Já convocárom mobilizaçons
em todas as comarcas para o pró-
ximo dia 18 de Novembro e asse-
guram que as manterám no tem-
po porque se estám a preparar
para “outra greve geral se o cená-
rio nom mudar”. Assinalam que
se as outras centrais sindicais
aguardam a que sejam aprovadas
as reformas anunciadas e lança-
rám umha convocatória de greve
em solitário, buscando apoios
noutros sindicatos de naçons do
Estado para procurar fazer coin-
cidir a jornada de luita.

Por parte da CUT indicam que
se as mobilizaçons se paralisas-
sem a greve geral do passado 29
de Setembro “só teria servido pa-
ra lavarem a cara” os sindicatos
maioritários, de maneira que ins-

tam a CIG a “tomar a iniciativa”
na convocatória de um novo paro
que contaria com o seu apoio e
“também seguro com o da classe
operária galega”.

25% dos salários som iguais
ou inferiores ao mínimo
Um estudo tornado público pola
CIG assinala que umha em cada
quatro pessoas assalariadas na
Galiza cobram igual ou menos
que o Salário Mínimo Interpro-
fissional, enquanto um grupo
mui reduzido, inferior a 1 por
cento, monopoliza por volta de
25 por cento do PIB. Indicam

que as desigualdades se acen-
tuam no caso das mulheres e as
pessoas migrantes: as primeiras
cobram 26 por cento menos do
que os homens, enquanto as
pessoas migrantes recebem me-
tade do salário médio geral.

Por sua vez, o Instituto Gale-
go de Estatística publicou que
metade dos lares galegos te-
nhem dificuldades para fazer
chegar o dinheiro ao fim do mês,
situaçom que se acentua de ma-
neira extrema para um em cada
dez. Oitenta por cento das famí-
lias recebem um total inferior
aos 1.000 euros mensais.

NGZ / Membros da Adega tentá-
rom infrutuosamente entregar
no passado dia 25 de Outubro
um documento ao ministro do
Fomento José Blanco, reclaman-
do-lhe que pugesse em anda-
mento um comboio de proximi-
dade entre as cidades de lugo e
Santiago. A cidade das mura-
lhas é a única capital de provín-
cia galega sem ligaçom ferroviá-
ria com a capital da Galiza.

No texto argumentavam a re-
clamaçom, exigindo também a
melhoria das comunicaçons
desta cidade com “o resto da
Galiza e do Mundo”. Blanco re-
cusou-se a ouvir as exigências
do colectivo ambientalista e re-
meteu os militantes da Adega
para a Junta da Galiza.

A Adega considera que o “AVE
galego nom dá o mesmo serviço
que um trem de proximidade,
dado que é mais caro, pouco ver-
sátil e só favorece os grandes nú-
cleos de populaçom”, enquanto
o de proximidade é “mais útil,
ecológico e barato”.

Esta organizaçom ecologista
participou também nas jorna-
das estatais de caminhos de fer-
ro realizadas em Redondela en-
tre os dias 5 e 7 de Novembro
com os colectivos integrados na
Plataforma Salva o Trem e a
Plataforma Estatal pola Defesa
do Ferrocarril. Manifestárom a
sua preocupaçom polo “des-
mantelamento sistemático das
linhas ferroviárias tradicionais
em favor do traçado do AVE”.

Reclamam ferrocarril 
entre Lugo e Compostela

reivindicaçonS PoPulareS

NGZ / A iniciativa soberanista
Causa Galiza apresentará no
vindouro dia 18 de Dezembro,
no Teatro Principal de Ponte Ve-
dra, umha série de propostas
políticas e sociais, optando pola
autodeterminaçom e a sobera-
nia nacional como alternativa à
reforma estatutária. Segundo
informa esta organizaçom, Cau-
sa Galiza manterá nas vindou-
ras semanas reunions com as-

sociaçons sindicais, culturais e
sociais com a finalidade de pro-
curar apoios para um manifesto
em que se reconheça como irre-
nunciável o direito a autodeter-
minaçom do povo galego.

Causa Galiza realizará actos
simbólicos em diversos pontos
da geografia galega no vindou-
ro dia 6 de Dezembro para
mostrar a sua rejeiçom à Cons-
tituiçom espanhola.

Causa Galiza lançará alternativa
ao Estatuto em 18 de Dezembro

deFeSa da autodeterminaçom

MANIFESTAÇOM DA CIG
realizada coincidindo com a
assembleia de representantes
sindicais do 3 de Novembro
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Quais som as modificaçons
principais que virá introduzir 
a Lei de Águas?
A lei de Águas marca um antes e
um depois quanto à água, que
com isto deixa de ser um bem uni-
versal e público e se converte
num bem com preço administra-
do segundo as leis do livre comér-
cio. Até agora, nós pagávamos
por umha subministraçom e pola
depuraçom das águas, e era esse
o preço que se vinha pagando por
este serviço. Com esta lei, pagare-
mos nom só polo serviço, mas
também polo bem, pola própria
água, algo proibido até agora. A
água passa a ter um preço. Quer
seja de subministraçom pública
quer dos vizinhos e vizinhas, quer
nasça em terreno público quer
privado, e seja a da chuva ou a do
mar se for aproveitada, haverá
que pagar um preço. Depois po-
derá haver todas as exençons e
descontos que houver, mas o que
fica claro é que se institucionaliza
o custo da água; institucionaliza-
se a privatizaçom das águas.

Vai ser a Junta a gerir esse bem?
A Junta da Galiza tem já todas as
competências em matéria de
águas, depois de a Confederaçom
Hidrográfica lhe ter trespassado
também a gestom das bacias do
Minho e do Sil. Até agora, Águas
da Galiza era um organismo autó-
nomo de caracter administrativo
que operava junto a umha empre-
sa pública de obras e serviços hi-
dráulicos nalguns trabalhos para a
Administraçom, que mantinha a
potestade sobre as águas. Desde
este momento, a Junta fará um
trespasso das competências nesta
matéria a umha empresa, chama-
da igualmente Águas da Galiza,
mas que é de gestom privada. Pas-
sa a ser umha empresa pública de
direito privado, que gere um bem
público, mas que só está submeti-
da ao controlo da Comissom de
Contas e nom ao controlo parla-
mentar, e que deve reinvestir os be-

nefícios na mesma actividade. A
gestom dos bens pode portanto fa-
zer-se seguindo as leis do mercado
e nom estará sujeita às leis de con-
tratos do Estado, com o qual os ser-
viços e obras podem ser atribuídos
'a dedo' como em qualquer empre-
sa privada. Os salários dos directi-
vos nom estám marcados, com o
qual esses salários tenderám a ser
milionários. Ademais, as conces-
sons serám tratadas segundo as
normas do direito privado. Já sem
as regras administrativas com um-
ha série de requisitos, competên-
cia... a empresa Águas da Galiza
concederá concessons de todo o ti-
po que tenham a ver com o domí-
nio público hidráulico. Por outra
parte, todas as instalaçons, que nos
dias de hoje som públicas ou aca-
bavam por reverter no público, po-
deriam ser vendidas.

Isso afectaria todas as conces-
sons relacionadas com a água?

Há umha cousa clara, e é que o
'país dos mil rios' é umha 'lambo-
nada' para o neoliberalismo. Te-
mos muita água, e quando essa
água estiver regulamentada de
maneira que se lhe dê entrada ao
mercado, a Galiza será a grande
cobiçada na Europa quanto ao te-
ma energético: temos um mar
mui forte, com potencial para a
chamada energia maremotriz e
já se está a falar do tema. Temos
muitos encoros aos quais finaliza
a concessom em datas próximas
e que com a entrada em vigor
desta lei poderiam ser vendidos.
As conseqüências som de umha
gravidade muito maior do que se
pode imaginar ao falarmos de lei
de Águas. O que nos preocupa no
Sindicato labrego Galego é fun-
damentalmente que umha lei
desta importáncia, enlaçada com
as Diretrizes de Ordenamento do
Território ou a desprotecçom que
se quer aplicar ao solo agrário,

indicam umha planificaçom por
parte do poder para vender a Ga-
liza às multinacionais, basica-
mente para produzir energia ou
para ser umha reserva de água.
Num momento em que se fala de
que as guerras futuras serám po-
la água, parece que para curar-
se em saúde este governo decide
ser 'vanguarda do mundo mun-
dial' e vam pôr em maos de um-
ha gestom privada o decidir, por
exemplo, se umha concessom é
dada a umha exploraçom agrá-
ria ou a um campo de golfe. No
momento em que o Parlamento
nom tem controlo sobre isso, e
sobretodo falando de um bem
tam básico como é a água, sub-
metido por completo às leis do
mercado, pode-se dizer que o
neoliberalismo é elevado ao má-
ximo. Se continuarem assim, o
seguinte será pôr-nos um conta-
dor nos pulmons e cobrar-nos
polo ar respirado.

A gravidade situa-se entom, 
para o SLG, mais no qualitativo
que no quantitativo?
O grave disto está por detrás, o
preço nom é mais do que a árvo-
re que tapa o bosque. E o bosque
é a privatizaçom de um bem bá-
sico. Ainda que depois fagam os
descontos que quigerem, isso
nom é um benefício. O preço es-
tá posto para todo, e ainda que
hoje nom cobres amanhá vás po-
der fazê-lo; o mecanismo está
posto e com ele vam poder fazer
o que quigerem. O dia que lhe
pós um preço à água, mesmo que
seja zero, este bem fica privati-
zado. Temos feito números, sim,
mas cremos que isso é cair no
que pretendem, distrair-nos nes-
se debate sobre o preço enquan-
to vendem o país em pedaços e
parece que ninguém sabe. De
facto, no SlG algo que nos preo-
cupa é que as grandes organiza-
çons sindicais e políticas estejam
caladas. Quando falam, só men-
cionam esse preço. Que neste
país, nos dias de hoje, esteja a
gente a olhar para essoutro lado
é sinceramente terrível.

Quanto às acçons de protesto
que realizará o Sindicato, 
há algo concretizado?
O debate passou já pola Direc-
çom Nacional e agora tem que ir
às assembleias comarcais. En-
contramo-nos na fase de debate
do desenho da campanha, nom
do fundo, que já foi debatido. Es-
tivemos a recolher documenta-
çom e a fazer esta análise políti-
ca, e agora estamos a trabalhar
internamente para que em nom
muito tempo tenhamos claro co-
mo havemos de começar a cam-
panha. O que temos claro é a li-
nha de denúncia enquanto pri-
vatizaçom de um bem universal
e público, assim como as conse-
qüências que isso pode ter em
matéria energética, ou o possí-
vel espólio desse bem para o
vender noutras zonas.

“Com a nova legislaçom a água passa a ser um
bem administrado polas leis do livre mercado”

manuel docamPo Paradelo, memBro da executiva nacional do Sindicato laBreGo GaleGo

O Serviço de Cooperaçom da Deputaçom Provincial de
Ponte Vedra remeteu aos concelhos um documento no
passado dia 24 de Setembro em que lhes exige que as so-
licitaçons que enviem para receberem subsídios devem
estar escritas em espanhol como requisito fundamental
para serem consideradas.

dePutaçom de Ponte vedra imPom o eSPanhol

A Mocidade Nacionalista Galega, braço juvenil da cor-
rente do BNG Mais Galiza, constituiu-se no passado
dia 13 de Novembro em Compostela. Pretendem “recu-
perar a ilusom” da mocidade no BNG através da sua
participaçom em Galiza Nova e também a partir da sua
actividade externa.

JuventudeS de maiS Galiza conStituem-Se em comPoStela

XOÁN R. SAMPEDRO / No ronsel das políticas privatizadoras de serviços, o governo neo-
liberal da Junta acabou de dar um grave passo adiante com a reforma da Lei de
Águas aprovada a 26 de Outubro, que se prevê completamente operativa daqui a

quatro anos. Para entom, todos os cidadaos e cidadás terám que pagar um ‘cánone’
polo consumo de água. O SLG prepara respostas a umha lei que pom o governo Fei-
jóo à cabeça da Europa no que à abertura e liberalizaçom de mercados di respeito.



NGZ / O conselheiro da Indústria
Javier Guerra encomendou à con-
sultora Canal Uno mais umha
campanha de imagem, após vários
importantes contratos atribuídos
durante a sua etapa de concelhei-
ro no governo municipal de Vigo.

Metade da propriedade de Ca-
nal Uno pertence a Juan Francisco
Herrera-Martínez Escribano, se-
cretário executivo da direcçom do
PP de Vigo e ex-concelheiro. lon-
ge de ser isto um problema, o cer-
to é que já no período de Corina
Porro como alcaldesa fôrom atri-
buídos 200.000 e 184.000 euros pa-
ra a campanha “O concelho infor-
ma” e “difusom da actividade da
Concelharia de Cultura”, ambas
assinadas por Javier Guerra como
concelheiro da Gestom Municipal.

Aliás, outros dous contratos
de perto de 12.000 euros cada
um fôrom parar à consultora.
Som, assim, mais de 408.000 eu-
ros só no curto período de tem-
po em que Porro foi regedora

municipal em Vigo.
Agora, a Conselharia da In-

dústria, dirigida polo próprio Ja-
vier Guerra, pagará 595.000 eu-
ros à consultora para umha cam-
panha de imagem, com o qual
esta firma soma pouco mais de 1
milhom de euros em contratos li-
gados à Administraçom pública.

O trabalho para o qual foi con-
tratado Canal Uno consiste em
“umha nova mentalidade (...) do
orgulho de fazer as cousas mais
como as fam os países mais
avançados do mundo”. 40% do
dinheiro da campanha irá enca-
minhado a comprar espaço em
jornais e 6% fica para a Internet.
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No passado dia 30 de Outubro inaugurou-se em
Compostela um monumento ao professor Ricardo
Carvalho Calero, por iniciativa da Fundaçom
Meendinho. Ao acto assistírom representantes
das três universidades assim como da AGlP, a
AGAl, a CIG, a ASPGP e o Concelho de Santiago.

inauGuram monumento a carvalho calero

Manuel Fraga recebe o galardom da Deputaçom de Pon-
te Vedra "pola sua longa trajectória de trabalho em prol
da Galiza e da cultura galega" e "por ser um referente
em prol da investigaçom, a promoçom e a difusom cul-
tural", por palavras do júri. O representante da RAG,
Ferro Ruibal, também votou a favor.

Prémio outeiro Pedraio Para FraGa

NGZ / O Sindicato labrego Ga-
lego manifestou no passado 27
de Outubro a sua oposiçom ao
“estabelecimento massivo e des-
controlado” do que denominam
centrais de “agromassa” ao con-
siderar que contribuem para de-
sestruturar o território, com es-
pecial incidência no meio rural.
Consideram que a extracçom da
massa florestal dos montes im-
plicará privá-los da “pouca pro-
tecçom que tenhem” ao lhes re-
tirar a matéria orgánica que pre-

cisam para a sua regeneraçom e
preservaçom, que também ser-
ve de refúgio para a flora e a fau-
na. Apontam também que afec-
tará a produçom de madeira de
qualidade, o gado, os cogume-
los, o mel, as zonas de conser-
vaçom e os usos sociais do mon-
te. E aduzem que os novos usos
promovidos pola Junta vam en-
trar em concorrência com a pro-
duçom alimentar, tal e como se
fixo durante décadas “com o
monocultivo do eucalipto”.

SLG contra a proliferaçom
de centrais de biomassa

NGZ / Os presos independentis-
tas galegos Ugio Caamanho,
Santiago Vigo e José Manuel
Sánches tornárom público um
manifesto constituinte do ‘Co-
lectivo de Pres@s Independen-
tistas Galeg@s’ (CPIG). Este co-
municado recolhe as exigências
desta nova organizaçom, que
passam polo seu reconhecimen-
to como presos políticos, o rea-

grupamento num mesmo cárce-
re dos membros do Colectivo, o
fim da dispersom, a melhoria
das condiçons e o cessamento
do actual regime de reclusom.
No mesmo manifesto, os inte-
grantes da CPIG anunciam a
realizaçom de um jejum colecti-
vo às últimas sextas-feiras de
cada mês como medida de re-
clamaçom permanente.

Presos independentistas
constituem colectivo

Mais 595.000 euros adjudicados por
Guerra à empresa de um membro do PP

trato de Favor a SociedadeS aFinS Por Parte de diriGenteS da Junta

Quase metade das centrais eólicas localizam-se
em zonas protegidas pola legislaçom europeia
NGZ / Os objectivos da Rede Natura, aprovada pola
Comunidade Económica europeia em 1992, som ex-
pressamente infringidos no nosso País. Assim o de-
monstra um estudo publicado recentemente pola
economista Rosa María Regueiro, segundo o qual
40% (53 instalaçons, em números absolutos) dos par-
ques eólicos em território galego se encontram em
zonas supostamente protegidas pola legislaçom eu-
ropeia. A Serra do Gistral é umha das zonas mais da-
nificadas polo impacto ambiental destas instalaçons
energéticas, concentrando 54,7% dos mega vátios ge-
rados em territórios protegidos. Outros pontos seve-

ramente afectados som a Costa da Morte, a Serra do
Cando ou o Monte Faro. Apesar do evidente impacto
ambiental produzido no entorno e nas comunidades
que moram nele, Bruxelas nunca declarou prejudi-
cial para o meio a colocaçom de moinhos eólicos.

A política do governo de Feijóo abandonou desde
o primeiro momento as timidezes em matéria eólica,
para lhe ceder o monte galego aos grupos empresa-
riais mais potentes como Iberdrola e Fenosa. A apos-
ta no chamado “capitalismo verde” é cada vez mais
contundente na Galiza, a grande produtora energéti-
ca do Estado espanhol. 

NGZ / A tradicional celebraçom
da Noite de Defuntos está a ser
difundida polos centros sociais
galegos, recuperando umha da-
ta importante em muitos pontos
da Europa. Cabaças acessas re-
cordando as que outrora se pu-
nham nos caminhos desta mes-
ma noite, ou magustos para des-
frutar de um produto típico da
época enchêrom a programa-
çom do cada vez mais forte mo-
vimento associativo. A Gentalha

(Compostela) e Agarimar pre-
parárom actividades para as
crianças, enquanto o Mádia le-
va! (lugo), o Revira (Ponte Ve-
dra), Artábria (Ferrol), a Esmor-
ga (Ourense), Aturujo (Boiro),
Aguilhoar (Ginzo) ou a Fouce
(Bertamiráns) realizavam festas
reivindicando, como no caso do
primeiro centro social, o carác-
ter celta da data. Chouriços, cas-
tanhas e foliada fôrom protago-
nistas da noite.

Consolidam recuperaçom
da Noite de Defuntos
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NGZ / O hospital privado viguês
Povisa apresentava no fecho desta
ediçom um ERE perante os sindi-
cator que poderá afectar perto de
oitocentos postos de trabalho di-
rectos vinculados ao concerto que
mantém com a Junta da Galiza. A
Conselharia de Sanidade e a em-
presa continuam a negociar os ter-
mos do convénio que mantenhem
–o mais caro do Estado deste tipo,
que custa actualmente 73 milhons

por ano aos cofres públicos– para
prestar assistência a 143.000 resi-
dentes de Vigo. Tanto a Adminis-
traçom como o Grupo Nosa Terra
–proprietário da Povisa– querem
aprovar a prolongaçom do concer-
to por dez anos, se bem que a Jun-
ta propom congelar o seu preço e
rever a prorroga anualmente a
partir de um determinado prazo, o
que nom satisfai os interesses da
empresa sanitária.

A ameaça da Povisa nom se po-
de compreender sem o contexto
gerado pola construçom do novo
hospital viguês, para o qual esta
empresa se situa como a principal
candidata a obter a concessom da
parte sanitária gerida por maos pri-
vadas. Fontes médicas conhecedo-
ras do processo asseguram que a
empresa tinha pactuado com a Jun-
ta a conservaçom do concerto trás
a construçom do hospital –nom por

acaso a reduçom do número de ca-
mas a respeito dos previstos no an-
terior projecto coincidiam com os
que tem a Povisa– mas as negocia-
çons centram-se agora nos lucros
que irá obter a privada e a sua von-
tade de manter o sistema de aten-
çom primária e o de pessoas quei-
madas, entre outros serviços.

A actual gerente do Sergas, Ro-
cio Mosquera, abandonara em
2008 o seu posto como gerente da

clínica Nuestra Señora de la Es-
peranza –do grupo empresarial da
Povisa– para fazer-se com o cargo
público. O seu nomeamento fora
interpretado na altura como im-
posiçom por parte de José Silvei-
ra Cañizares –líder do Grupo No-
sa Terra– polo dinheiro fornecido
para as campanhas eleitorais do
PPdeG e contou, paradoxalmen-
te, com a oposiçom da própria
conselheira Pilar Farjas.

A clínica privada Povisa chantageia a Junta para assegurar lucros por dez anos

GeStom SanitÁria do novo hoSPital viGuêS Por detrÁS da Polémica artiFicial Promovida Pola emPreSa SanitÁria

Vizinhos e vizinhas do norte denunciam que Gás
Natural-Fenosa está a realizar abatimentos massi-
vos de árvores para incrementar as faixas de ser-
ventia ao redor das linhas eléctricas sem o consen-
timento das pessoas e comunidades de montes que
detenhem a sua propriedade. Testemunhas  infor-
mam que contactárom com a Junta para denun-
ciar os factos sem obterem nengum tipo de respos-
ta e que a actuaçom da eléctrica está a afectar es-

pécies e espaços protegidos. Asseguram que em-
presas subcontratadas por Fenosa “entrárom sem
aviso prévio em leiras privadas para cortarem ma-
deira de particulares, devastando nom apenas as
zonas de reserva, mas plantaçons colindantes so-
bre as quais caírom árvores abatidas que ainda fi-
cam nestes lugares”. Nengumha das pessoas afec-
tadas recebeu tampouco compensaçons económi-
cas pola afectaçom da actividade empresarial.

Novas detençons e multas
intensificam assédio policial
contra independentistas
NGZ / Durante este mês registá-
rom-se numerosos factos repres-
sivos em relaçom com o inde-
pendentismo. No passado dia 14
de Outubro em Compostela fô-
rom detidos três militantes com
os cargos de “atentado à autori-
dade” e “tentativa de ajuda para
quebrantamento de condena”,
polos quais também se realizá-
rom outras duas detençons nos
dias seguintes, umha delas na ci-
dade de Vigo. Ceivar informa
que as acusaçons se devem ao
acontecido no dia 10 de Outubro,
quando Santiago Vigo foi trans-
ferido a dependências judiciais,
onde um grupo de pessoas se
concentrou para lhe dar ánimos. 

Por volta de 15 pessoas fôrom
sancionadas com multas de 950
euros por participarem na con-
centraçom contra a detençom
de Santiago Vigo e José Manuel
Sanches realizada em Vigo a 11
de Novembro. O motivo aduzido
foi que havia outra convocatória
no mesmo lugar -a rua do Prín-
cipe- na mesma data e que a in-
dependentista nom tinha sido
notificada. No entanto, fontes de
Ceivar asseguram que nengum-
ha pessoa teria assistido à su-
posta mobilizaçom que teria si-
do convocada por ‘Peones Ne-
gros’. E indicam que fôrom iden-
tificadas mais de vinte pessoas,
polo que o número de sançons
poderia incrementar-se.

Na mesma cidade cinco pes-

soas fôrom multadas também
com 950 euros por participarem
no recebimento a Xurxo Rodrí-
guez e Óscar Sánchez em 16 de
Outubro. Fontes de Ceivar assi-
nalam que a Polícia espanhola ti-
nha pactuado com representan-
tes do acto a sua comemoraçom.

A 21 de Outubro também se
tivo notícia da detençom de um
militante de AGIR em Compos-
tela e outro de NÓS-UP em Na-
rom. No primeiro dos casos, o
jovem foi reclamado para pres-
tar declaraçom polos factos
acontecidos na greve geral do
29-S, ficando umhas horas nas
instalaçons policiais após se ne-
gar a declarar. O militante deti-
do em Narom, que foi reclama-
do polos mesmos factos, tivo
que passar a noite na esquadra
policial até passar a disposiçom
judicial por mor de umha san-
çom que já tinha prescrito.

Também a organizaçom inde-
pendentista Adiante informou a
princípios deste mês de Novem-
bro de que pedem a dous militan-
tes -um deles desta organiza-
çom- mais de 8 anos de prisom
por participarem numha concen-
traçom de protesto contra um ac-
to de Galicia Bilíngüe em Feve-
reiro de 2008 em Vigo, dia em
que fôrom agredidas várias pes-
soas defensoras do galego.
Adiante comunicou também que
se lhes solicita mais de 60.000 eu-
ros de multa a outros activistas.

rePreSSom indiScriminada

FenoSa arraSa eSPaçoS FloreStaiS Sem conSentimento Para aS SuaS linhaS
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mar

Junta liquida o seguro
colectivo do mar e deixa
sem cobertura mais 
de 25.000 profissionais

A. DIESTE / Mais de 25.000 pro-
fissionais do mar da Galiza fi-
carám no desamparo após ter
decidido a Junta eliminar o se-
guro colectivo de acidentes no
mar, vigente desde há duas
décadas, e que dava cobertu-
ra aos marinheiros e às suas
famílias. A Conselharia do Mar
liquida este seguro para pôr
em andamento umha nova
apólice, Polar Seguros Maríti-
mos, que se subscreve atra-
vés da companhia Mapfre.

Sindicatos, organizaçons políti-
cas e colectivos como Asoar-Ar-
mega (que representa os arma-
dores de pesca costeira) tenhem
expressado a sua oposiçom fron-
tal a esta medida da Administra-
çom autonómica que, assinalam,
deixa sem cobertura sectores
tam significativos como o maris-
queio a pé (4.300 profissionais)
ou os marinheiros embarcados
em navios com bandeira estran-
geira (um colectivo que, apesar
de minguar nas últimas décadas,
continua a reunir centenas de
galegos de comarcas coma Bar-
bança, Morraço ou Costa da
Morte). Ademais, o anterior se-
guro era gratuito, custeado por
fundos de diferentes administra-
çons, enquanto que o que se vai
pôr em andamento impulsiona-
do pola Junta implica o estabele-
cimento de cotas, de maneira
que a Administraçom galega co-
brirá 25% do custo das mesmas,

destinando assim dinheiro pú-
blico a favorecer a asseguradora
privada Mapfre.
A liquidaçom do seguro colecti-
vo implica também, segundo de-
nunciam organizaçons da frota
de pesca costeira, o encerramen-
to de diversas ajudas para filhos
de marinheiros mortos, como
bolsas de estudo, ou a reduçom
drástica das indemnizaçons que
a família recebia pola morte de
um marinheiro.

A Conselharia do Mar reco-
nhece estes cortes que virám
com a implantaçom da nova apó-
lice, mas anunciam que disponi-
bilizarám verbas orçamentárias
específicas para esses supostos.
Isto é posto em dúvida por orga-
nizaçons sindicais como a CIG
ou a UGT. Isso sim, as federa-
çons de confrarias (entidades
dominadas por patrons maiores
próximos do PP) já saírom pu-
blicamente em defesa do novo
seguro impulsionado pola Junta,
afirmando que o anterior estava
obsoleto e implicava umha san-
gria económica (em torno de um
milhom de euros por ano dos co-
fres da Junta. Os contributos da
Conselharia para publicidade
nos meios de comunicaçom para
este segundo semestre elevam-
se a 700.000 euros). O posicio-
namento das federaçons foi cri-
ticado por diversas confrarias
galegas que acusam estas enti-
dades de “correias de transmis-
som” dos populares.

a Conselharia do Mar aposta agora 
na polar Seguros Marítimos, que
subscreve apólices de pagamento 
para os marinheiros através da Mapfre

NGZ / Nas últimas semanas es-
tám-se a contar numerosos ca-
sos de corrupçom policial. O ca-
so mais importante é o da 'Ope-
raçom Carioca' de lugo, que co-
meça a ter o aspecto de macro-
processo, com dúzias de pessoas
imputadas e perto de quinhentas
chamadas a declararem por deli-
tos relacionados com a prostitui-
çom, subornos, venda de armas,
etc. Fôrom implicados, dos três
corpos policiais, o responsável
por Estrangeiria, o ex-subdele-
gado do Governo espanhol em
lugo, o coronel e anterior chefe
da comandáncia Herra-lora, o
subinspector da polícia espanho-
la Eduardo Castro Suárez, o res-
ponsável pola sua unidade Eva-
risto Rodríguez, e um longo et
cetera que se incrementa a cada
semana. A Uniom Federal da Po-
lícia (UFP), saiu em defesa dos
seus companheiros pedindo que
"sejam tratados com o respeito e
o carinho que merecem como
qualquer outro cidadao". 

Narcotráfico
A começos de Novembro o guar-
da civil Javier Ferreiro Vázquez,
o cabo da Armada Javier Gonzá-
lez Bouzada, e Daniel Meaño,
funcionário da Deputaçom de
Ponte Vedra, fôrom condenados
a penas dentre 3 e 9 anos de pri-
som e umha multa de 775.000 eu-
ros no caso do guarda civil, pola
venda de cinco quilos de cocaína.
Em Málaga também foi detido
numha operaçom contra o narco-
tráfico um guarda civil da Equipa
contra a Delinqüência Organiza-
da e Antidroga (EDOA). 

Expedientam cinco ‘locais’
A Junta de Governo do Conce-
lho de lugo decretou a  abertu-
ra de seis expedientes discipli-

nários a cinco polícias locais,
que implicarám de um a três
anos de suspensom de emprego
e salário. Os expedientes de-
vem-se ao suposto exercício de
actividades privadas incompatí-
veis com a sua funçom, tais co-
mo a gestom de um pub ou ven-
da de seguros e gasóleo.

Venda de dados e assassinato
Na Corunha fôrom julgados os
polícias espanhóis e guardas ci-
vis implicados na trama da ven-
da de historiais policiais duran-
te 1999. Da dezena de detidos,
muitos já deixárom o corpo ou
falecêrom, sendo condenados
só quatro e com penas mínimas
e simbólicas. Por sua vez, o
guarda civil Jaime Maiz, que as-
sassinou a sua ex-mulher de um
disparo no quartel de Camba-

dos, voltará ser julgado no dia
23 de Novembro após ter-lhe si-
do aceite um recurso para a re-
visom de condena.

Últimos casos
No fecho desta ediçom, a im-
prensa adiantou que polo me-
nos outros quatro polícias de
lugo serám detidos na ‘Opera-
çom Carioca’ nos próximos
dias. Por sua parte, Alberto li-
nares Ferrer, ex chefe do de-
partamento de Estrangeiria de
lugo, declarou no julgado que
tramitava os expediantes às
mulheres dos clubes de alterne
“de boa fé e com rigor”. lina-
res está imputado também na
chamada operaçom ‘Pollo’, so-
bre umha trama de exploraçom
ilegal de trabalhadores marro-
quinos na Galiza.

Dúzias de casos de corrupçom
policial saem à luz neste mês

narcotrÁFico, Protecçom à ProStituiçom ileGal e incomPatiBilidadeS

NGZ / O corte orçamentário leva-
do a cabo polo Governo da Gali-
za nom impede que entre as min-
guadas contas da Conselharia da
Educaçom figurem 2 milhons
para o denominado “plurilin-
güismo”. A maior parte do incre-
mento de fundos será destinada
a ajudas para a compra de livros.
Dentro desta denominaçom e da
linguagem jurídica encontraria-
se a quantia encaminhada à
substituiçom dos livros em lín-
gua galega de matérias que o

'Decretaço' indica que ham de
ser em espanhol.

Apesar da falta de dados ofi-
ciais, que o conselheiro da Edu-
caçom, Jesús Vázquez, se recusa
a oferecer após vários pedidos ex-
pressos do BNG e do PSdeG no
Parlamento, diferentes cálculos e
interpretaçons realizados por or-
ganizaçons diversas, permitem
intuir que o gasto será milionário.

A Associaçom Galega de Edi-
tores calculava em 3,8 milhons o
custo da substituiçom dos livros,

enquanto a CIG-Ensino fala de
um máximo de 8,2 e um mínimo
de 5,7 milhóns.  Sejam ou nom
precisas estas estimativas, o que
finalmente gastar o PP em 2011
somará-se aos mais de 5 milhons
que tem investido na sua campa-
nha contra o galego.

É curioso que se manejem nú-
meros desta importáncia quando,
como afirma o porta-voz de ensi-
no do PSdeG, houvo um corte de
34% nos orçamentos destinados
ao ensino de línguas estrangeiras.

Os livros completam o enorme
gasto do ‘decretaço’ no ensino

eSBanJamento Para incrementar a PreSença do eSPanhol naS aulaS

RESPONSÁVEL DE ESTRANGEIRIA
da Polícia espanhola Evaristo Rodríguez
a caminho para os julgados



a nova ordenaçom contempla a fácil incorporaçom de 
exploraçons da terra alheias o trabalho no campo

P. V. e J.R. / Os orçamentos da
Junta para 2011 apresentados
neste passado mês de Outu-
bro venhem a revelar a visom
estratégica do governo na
Junta para o futuro do meio
rural. Corta-se nos orçamen-
tos deste departamento em
20,6%, eliminando ferramen-
tas essenciais de dinamiza-
çom agrária coma o Banco de
Terras e as UXFOR. O conse-
lheiro Samuel Juárez incide
na austeridade e afirma que
os orçamentos estám regidos
polo “aforro”. Assim, aumen-
tam em 2011 as verbas orça-
mentárias destinadas à inter-
nacionalizaçom, moderniza-
çom e melhoria da competiti-
vidade das indústrias agroali-
mentares com um esforço de
19,5 milhons de euros.   

Esquecem-se premeditadamente
medidas dirigidas a abordar o
problema que vem padecendo o
rural galego nas últimas décadas:
a perda continuada de superfície
agrícola. A seguir, relatam-se al-
guns dos efeitos mais relevantes
de umha política do solo que par-
te da ideia do rural sem futuro,
acoutando o seu progresso a ape-
nas duas vias: território potencial-
mente industrializável ou valori-
zaçom urbana da Galiza rural.

Importáncia do solo agrícola
Com a grande mudança sofrida
pola agricultura galega desde a
incorporaçom na estrutura pro-
dutiva da UE, a questom do solo
agrário tornou-se um problema
vital para viabilidade das explo-
raçons galegas. Segundo reza um
dos últimos relatórios disponíveis
de análise sectorial da Galiza, em
2005, em cada 100€ produzidos,
quase 45 € fôrom destinados a
consumos intermédios, destacan-
do os pensos para a alimentaçom
do gado. À diferença do resto da
UE, a forte descida de explora-
çons agrárias na Galiza nom pro-
porcionou maiores terras de cul-
tivo; polo contrário, calcula-se
que a média de parcelas por ex-
ploraçom no conjunto do país
apenas tenha mudado nos últi-
mos 30 anos, estagnando-se em 8

hectares por exploraçom, esten-
dendo-se o modelo de ganadaria
com défice de terras.

Entre os principais motivos
desta carência quanto às massas
cultiváveis destaca a inexistência
durante toda a etapa autonómica
de um plano de ordenaçom glo-
bal do território galego a favor da
superfície agrícola. Como tem as-
sinalado César Mosqueira, “a re-
sistência e demora para elaborar
umhas Directrizes de Ordenaçom
do Território consiste numha po-
lítica premeditada. Quanta me-
nos planificaçom, ordenaçom e
previsom, mais possibilidades pa-
ra o ultraliberalismo”. A questom
continua latente apesar de que no
passado Verao se aprovaram no
Parlamento da Galiza as novas
Directrizes de Ordenaçom do
Território. A indefiniçom das
mesmas nom contribui para criar
um cenário de confiança no futu-
ro do agro; polo contrário, o acen-
to situa-se na autorizaçom face a
novas exploraçons desorganiza-
das do território.

Evoluçom da superfície florestal
Na Galiza tem-se dado também
umha particular evoluçom da su-
perfície dedicada a usos flores-
tais. Desde a entrada na UE até
hoje, a superfície florestal conti-
nua a ocupar por volta de dous
terços da superfície produtiva
apesar de ser a Galiza um país es-
pecializado na produçom agrária.
Este facto tem a ver com as políti-
cas de subvençons à exploraçom
florestal provenientes da UE, on-
de este tipo de aproveitamento do
solo é claramente deficitário. Na

Galiza, onde a situaçom é a con-
trária, parte do dinheiro recebido
da Europa empregou-se de modo
injustificado neste sector produti-
vo. Além das subvençons, jogam
também neste campo um papel
importante as indústrias da flo-
resta, especialmente perante no-
vos reptos meio-ambientais como
pode ser a obtençom de energia
da biomassa. No passado mês de
Maio publicava-se no DOG a re-
laçom de concessons para novas
plantas desta actividade indus-
trial. Porém, vários especialistas
assinalam que a Galiza só produz
resíduos florestais para abastecer
um par de indústrias, em torno de
141.946 toneladas, quando as
concessons contemplam nove
instalaçons. A principal fonte de
rentabilidade destas indústrias é
a especulaçom com o solo e a in-
jecçom de capital público em for-
ma de primas à “energia verde”.
As conseqüências ambientais de-
rivadas das indústrias da biomas-
sa também som grandes. Em pri-
meiro lugar, o solo é privado da
própria regeneraçom natural de
nutrientes ao ser retirada a maté-
ria orgánica, contribuindo-se as-
sim à desertizaçom do território,
à vez que se introduzem varian-
tes de rápido crescimento, possí-
veis OGM, etc.

O panorama agrava-se com o
anúncio da eliminaçom definitiva
das antigas UXFOR por incom-
patibilidade com a nova legisla-
çom. Com o anterior dá-se passo

à introduçom de sócios capitalis-
tas na gestom societária do mon-
te ao atrair o investimento de
grandes multinacionais.

O solo rústico de uso industrial
Destaca aqui a importáncia es-
tratégica que o governo da Jun-
ta atribui ao desenvolvimento in-
dustrial em detrimento do sec-
tor primário agrário. Segundo
indica a modificaçom de Março
passado para as DOT, no artigo
37, os considerados projectos de
“investimentos estratégicos” co-
mo exploraçons de minaria, par-
ques eólicos ou enclaves indus-
triais podem ser instalados e au-
torizados polo governo da Junta
sobre “solos rústicos de especial
protecçom agropecuária”. Deste
modo caem as últimas garantias
de protecçom para lugares
ameaçados por desfeitas am-
bientais com fortes repercus-
sons sociais pola transformaçom
de solo agrícola produtivo em
solo industrial. Exemplos recen-
tes som a exploraçom mineira
de quartzo Moimenta ou o par-

que eólico da freguesia de Caba-
nas na Banha, onde a vizinhan-
ça já apresentou queixa perante
o valedor do povo porque as ins-
talaçons entram em conflito com
as exploraçons ganadeiras da
zona, que levam mais de 30 anos
investindo em processos de me-
lhoria. O documento da queixa
indica que “a instalaçom do par-
que eólico implica umha agres-
som directa à forma de vida e ao
desenvolvimento da zona”.

O banco de terras em extinçom
Dentro do panorama de desor-
ganizaçom, a extinçom do Ban-
co de Terras da Galiza é exem-
plo da nova política. Criado em
2007 com o objectivo de mobili-
zar terras agrárias mediante o
fomento do aluguer da superfí-
cie abandonada ou nom produti-
va, passa à inoperabilidade pola
queda dos orçamentos para esta
particular e inovadora forma de
gestom que tinha como fim for-
necer garantias eficientes de
acesso aos recursos fundiários
para as exploraçons. A Junta de-
cidiu integrar este novo serviço
na Agência Galega de Desenvol-
vimento Rural, cortando no or-
çamento em 20% em relaçom a
2010 por considerar o Banco de
Terras “umha ferramenta pouco
operativa”, quando na realidade
devia ter um papel importante
para a ordenaçom territorial se
fossem dedicados novos esfor-
ços para a sua consolidaçom.
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A desorganizaçom do território condiciona 
a viabilidade das exploraçons agrícolas

“quanta menos
planificaçom e 
previsom, mais

possibilidades para 
o ultraliberalismo”

Solo agrário poderá
ser industrial se 
o dixer a Junta

a carência de legislaçom para resolver os
problemas da estrutura fundiária situam
o meio rural como alvo da especulaçom

ferramentas como
o Banco de terras 

ficam desmanteladas
ao nom receberem 

financiamento
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as contas do executivo galego para o 
vindouro ano nom abordam a realidade galegaeconomia

AARÓN L. RIVAS / “Fazer mais
com menos”. Esse é o discur-
so que chega da Junta na ho-
ra de expor o que será feito
com o dinheiro das galegas e
galegos, umhas palavras que
se parecem com o que sai da
boca dos empresários depois
de mandarem centos de tra-
balhadores para a rua. O pro-
jecto de Orçamentos para o
ano 2011 do Executivo auto-
nómico de Alberto Núñez Fei-
jóo nom pom o seu olhar na
realidade galega, onde se so-
frem os piores dados de de-
semprego dos últimos decé-
nios, senom que os conver-
tem num instrumento para
desenvolver o ideário neoli-
beral do PPdeG.

Os cortes sociais que acompa-
nham os Orçamentos da Junta
da Galiza para o ano 2011 som
inúmeros. Para começar, o gasto
público total cai em comparaçom
com o ano passado uns 1.177 mi-
lhons de euros, situando-se nos
9.708 milhons, umha queda de
10,8%. Porém, os rendimentos
correntes de 2010 tam só se re-
duzem 2,5% em comparaçom
com o ano 2009.

Fazendo umha revisom dos nú-
meros dos cortes orçamentários,
topamo-nos com os seguintes da-
dos, todos eles em comparaçom
com os orçamentos da Junta pa-
ra 2010. Em políticas sociais, a
descida é de 40%, mais de 400 mi-
lhons de euros. Esta quantia há
que dividi-la noutros comparti-
mentos, pois desse montante,
181 milhons som cortados na
Saúde, 161 na Educaçom, 65 na
Habitaçom, 32 no Emprego e ou-
tros 40 nos Serviços Sociais, se-
gundo foi publicado numha aná-
lise realizada polo BNG. Ainda
que o Executivo autonómico
queira publicitar estas contas co-
mo umha série de medidas para
proteger o gasto público, apenas
fai falta dar umha olhada aos nú-
meros para decatar-se de que es-
sas verbas som umha simples es-
tratégia publicitária.

Outro aspecto em que se apre-
cia umha maior precarizaçom é no
próprio emprego público, sendo
parte destes cortes centrados no
gasto de pessoal da Administra-
çom. A CIG-Autonómica denuncia
que se mantenha o plus de altos
cargos enquanto se constitui “um
ataque contra os serviços e os em-
pregados públicos”. Para este sec-

tor, os cortes venhem somar-se aos
que já padeceram com o plano de
ajuste do Governo espanhol.

E os sectores produtivos?
Também os sectores produtivos
da Galiza vem como a Junta lhes
está a aplicar umha política que
acabará em sangria económica.
Assim, em comparaçom com os
orçamentos anteriores, o meio
rural contará com uns 126 mi-
lhons menos para 2011 e uns 24
milhons menos em políticas
pesqueiras.

A central sindical CIG denun-
cia que os planos expostos pola
Junta “fam enxergar um pano-
rama mui negativo para o em-

prego na Galiza”. Segundo esta
organizaçom “o Governo nom
inclui nos orçamentos medidas
de apoio aos sectores produtivos
e reproduz mimeticamente as
impostas polo Executivo socia-
lista de Madrid”.

Capital público-privado
Onde mais se vem as medidas
neoliberais é no capítulo dos in-
vestimentos, para onde a Junta
tem planificados um total de 504
milhons de financiamento especí-
fico que podem vir da Sociedade
Pública de Investimentos ou do
capital público-privado. Porém,
esta cifra é tam só umha hipóte-
se, já que terám que ser as pró-

prias empresas a  decidirem se es-
te tipo de investimentos, no caso
do capital público-privado, som
rentáveis aos sectores privados.
Assim, este ano o investimento
público-privado nom chegou se-
quer a 10 % do previsto, de ma-
neira que as contas de Feijóo, ade-
mais de deixarem em maos dos
empresários as infraestruturas
galegas, mostram umha forte  fal-
ta de planificaçom.

Esta abertura ao capital públi-
co-privado incrementou-se de
maneira acelerada desde o ano
2009 nas previsons do Governo
autonómico. Nesse ano, os orça-
mentos previam uns 38 milhons
de euros provenientes do chama-

do “financiamento específico”.
Assim, observa-se que desde esse
ano a Junta mostrou o seu afám
pola entrada de dinheiro privado.
Por outra parte, o dinheiro do
Executivo galego destinado à Po-
lítica Territorial descerá em 2011
uns 296 milhons de euros.

Lei de Acompanhamento 
Mas as mudanças nom venhem
apenas com a quantia de dinheiro
que a Junta vai dirigir para um ou
outro departamento. Os orçamen-
tos chegam com umha legislaçom
que dá pé à modificaçom de ou-
tras leis autonómicas actualmen-
te em vigor: a lei de Medidas Fis-
cais e Administrativas ou a lei de
Acompanhamento dos Orçamen-
tos. Este instrumento já foi em-
pregado desde os anos 90 até
2005, e o Executivo de Feijóo vol-
ta nesta ocasiom a fazer uso dele,
com a finalidade de estabelecer
mudanças legislativas “que se for-
mulem com umha vocaçom de
permanência superior à anuali-
dade orçamentária”.

E as medidas que inclui esta lei
de Acompanhamento tenhem a
sua releváncia, já que afectam es-
pecialmente a lei do Solo e o or-
denamento do rural. Deste modo,
no capítulo segundo do Titulo II
deste texto expom-se que se per-
mite a inclusom no ámbito dos
parques empresariais de solo rús-
tico protegido para a implanta-
çom de estruturas. Assim, tam-
bém se fala de umha “reorganiza-
çom dos instrumentos de gestom
da Junta no terreno do desenvol-
vimento rural”, que tem como
ponto forte a “dissoluçom da So-
ciedade Anónima Gestora do
Banco de Terras da Galiza”

Com todo isto, fai-se evidente
que o projecto de Orçamentos do
PPdeG nom é um exercício para
quadrar as contas de um país, se-
nom que som empregados como
umha ferramenta para modificar
a legislaçom de forma a que nom
tenha umha repercussom nos
mass-media e na opiniom públi-
ca, mas que aprofundam na pri-
vatizaçom de serviços, na preca-
rizaçom do trabalho e abrem a
porta para novas desfeitas meio-
ambientais.

Novos orçamentos para perpetuar a crise

a Junta prevê a 
maior entrada de 

capital público-privado
nos serviços dos 

últimos anos

o ProJecto Para 2011 da Junta de Galiza aProFunda no ideÁrio neoliBeral do Partido PoPular da Galiza

o gasto público cai
1.177 milhons em

relaçom a 2010

a CiG denuncia que
os planos expostos
“fam enxergar um 

panorama mui negativo
para o emprego”

NÚÑEZ FEIJÓO
clausura a reuniom 
interparlamentar sobre os 
orçamentos gerais para 2011

CONSELHEIRA DE FAZENDA
Marta Fernández Currás informa
sobre os reajustes previstos
para os novos orçamentos
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o programa do pt nom se baseou tanto nas reformas 
políticas como no empoderamento das camadas sociais baixas

De lula a Dilma, pequenas mudanças 
para grandes reptos no presente do Brasil

a terra treme

O nomeamento como Presidente
sucedeu umha longa série de der-
rotas eleitorais, e outorgou-lhe o
mando de um país com grande po-
tencialidade económica, mas um-
ha desigualdade enorme. Sirva co-
mo dado que 10% da populaçom
controla 90% dos recursos econó-
micos. O seu programa nom se ba-
seou tanto nas reformas políticas
como sim no empoderamento das
camadas sociais mais baixas. Este
processo levaria-o a cabo aproxi-
mando as instituiçons educativas
e a saúde das pessoas que tinham
este ámbito pouco menos que res-
trito, tendo conseguido o fito his-
tórico de, no fim do seu mandato,
quase 29 milhons de pessoas
abandonaram a pobreza.

Oposiçom
O que, à partida,  pode ser visto
como um grande avanço, véu
acompanhado também de recuos.
O primeiro e fundamental foi o
papel outorgado ao Movimento
Sem Terra, o qualificado como o
maior movimento social do mun-
do, apoio eleitoral fundamental
para o PT, e que viu como as pro-
messas de reforma agrária fica-
vam travadas por contínuas con-
cessons e falta de atrevimento do
governo perante os latifundistas.
Repetírom-se perante lula os pro-
testos realizados contra o ex-pre-
sidente Cardoso, para ficar claro
que teria que haver mudanças pa-
ra continuar conservando o apoio.
Do campo à cidade, o recém cons-
tituído Movimento dos Trabalha-
dores Sem Teto, punha em ques-
tom a agilidade das reformas.

Ademais disto, deve ser tido em
conta que o papel reservado à po-
lítica no Brasil nom é outro que
gerir aquelas questons que esca-
pam do ámbito dos grandes po-
deres económicos. Assim, a pro-
messa de abrir as universidades
também acarretou a entrada des-
tas no processo global de privati-
zaçom universitária.

Tampouco é menosprezável a

ofensiva mediática contra o go-
verno, destapando continuamen-
te casos de corrupçom, mas tam-
bém ataques com a única inten-
çom de debilitar ao executivo.

A hora de Dilma
A lei eleitoral brasileira só permi-
te a realizaçom de dous manda-
tos consecutivos, polo que a con-
vocatória eleitoral de 2010 signi-
ficava a saída de lula, e também
a procura da pessoa que o substi-
tuiria. Deste jeito, em finais de
2009, a cúpula do PT decidiu-se
unanimemente por Dilma Rous-
sef, chefa do Estado Maior brasi-
leiro e umha das pessoas fortes
da equipa de lula.

Ainda que de muitos pontos,
provavelmente pola sua condi-
çom de mulher, era definida co-
mo a candidata ao serviço de lu-
la, o certo é que as diferenças en-
tre ambos som mais que notáveis.
lula era um candidato destinado
a identificar-se com o povo, en-
quanto que Dilma era a candida-
ta para a esquerda, umha mulher

com umha prolongada trajectória
militante, economista de profis-
som, activa luitadora contra a di-
tadura de Getúlio Vargas na sua
mocidade, o que a levou a passar
pola prisom, e posteriormente,
ainda que já desde a sua profis-
som de economista, contra o des-
potismo dos governos neoliberais
que se foram sucedendo no Bra-
sil. Sirva como ilustraçom disto
que no cartaz eleitoral do PT, um-
ha das fotos empregadas pola
candidata era a da sua ficha poli-
cial quando fora detida por for-
mar parte da guerrilha em 1970.

As eleiçons
A convocatória de eleiçons de
Novembro de 2010, parecia, à
partida, um mero trámite para o
PT, dado que os índices de po-
pularidade do governo lula e a
candidata Dilma eram dos mais
altos que tivera alguém nunca
no Brasil, mas a competiçom
nom foi simples. O PSDB, o par-
tido do ex-presidente Cardoso,
foi o partido que historicamente
representou as classes médias
brasileiras, camada social que
com a ascensom económica bra-
sileira medrou exponencial-

mente, e com ela o eleitorado
socialdemocrata. Portanto, nom
foi umha surpresa que houvesse
que chegar à segunda volta pa-
ra confirmar a vitória do PT, e
também nom que os votos de
Dilma provinhessem dos esta-
dos mais pobres do Brasil, co-
mo o Amazonas.

Finalmente, a dia 31 de Novem-
bro confirmou-se a vitória de Dil-
ma, com mais de dez pontos per-
centuais acima da oposiçom.
Após a constituiçom do governo,
o grande repto do executivo é
manter um equilíbrio entre as me-
didas económicas que estám a re-
lançar o Brasil a nível internacio-
nal sem que estas tenham que
acarretar cortes sociais. Destas
medidas, a fundamental e mais
polémica é a possível privatiza-
çom da companhia petroleira es-
tatal, Petrobrás. Mas, sobretodo,
Dilma nom deverá defraudar
aquelas plataformas e movimen-
tos sociais que, como o próprio
MST, decidírom outorgar a Dilma
um apoio 'crítico'.

deSde 2002 quaSe 29 milhonS de PeSSoaS aBandonaram a PoBreza no GiGante da américa latina

DANIEL CAO / Em Outubro de 2002, produziu-se no Brasil um fenómeno que
logo seria determinante para a expansom da esquerda na América Latina
durante esta década: Luiz Inácio da Silva, Lula, ganharia as eleiçons presi-
denciais, passando por cima do candidato socialdemocrata. A vitória do
Partido dos Trabalhadores nom oferecia, em princípio, muita esperança a
um país com mais de setenta milhons de pessoas a viver no limiar da po-
breza, segundo a ONU. E mais quando umha populaçom completamente
desconfiada da política escolhia um presidente cuja máxima eleitoral era

garantir polo menos umha comida por dia e diminuir consideravelmente as
taxas de miséria e desnutriçom. Mas a chave da sua vitória nom residia nis-
to, senom na imagem de um candidato facilmente identificável entre a
maioria social brasileira, umha pessoa de extracçom social mui baixa, tra-
balhador desde cativo, expulso da escola polo seu baixo rendimento e ope-
rário metalúrgico de profissom. Um dirigente que tinha feito política preci-
samente desde o seu posto de trabalho, e após anos de militáncia sindical
na Central Única de Trabalhadores.

Da Silva era um 
candidato para o
povo, enquanto

Dilma era a opçom
para a esquerda

o repto é que as
medidas económicas

nom impliquem
cortes sociais

a polémica está
aberta pola possível

privatizaçom da
petrobrás

NA CAMPANHA ELEITORAL
o PT empregou a imagem 

da ficha policial da 
candidata Roussef



JOSE ANTOM 'MUROS' / Para os po-
vos, as palavras som provas da sua
existência e história. Os significa-
dos delas mostram realidades pas-
sadas e presentes. Umha delas é a
palavra 'quilombo', de origem afri-
cana, que adquire no galego e es-
panhol da América diversos signi-
ficados, que parecendo contraditó-
rios entre si, mostram o passado e
o presente dos povos latino-ameri-
canos e a sua herança africana. 

O primeiro significado ainda so-
brevive no Brasil e no Uruguai e
refere-se a aldeias ou bairros de
populaçom preta. O segundo senti-
do, muito mais relacionado com a
história, é aquele polo qual som de-

nominados quilombos os pretos fu-
gidos da escravatura (cimarrons)
que, organizados em repúblicas
(Quilombos), combatem e resistem
o fustigamento dos seus antigos
amos. Estes quilombos som tam-
bém conhecidos nalgumhas zonas
da Colômbia, do Panamá e do Pe-
ru como 'palanques', e algum deles
ficou muito conhecido para a his-
tória, como o Quilombo dos Pal-
mares, governado durante um
tempo polo grande zumbi, mito da
historiografia brasileira, comunis-
ta e anarquista. Um Espartaco pre-
to, para nos entendermos. 

Que dúvida cabe que a primei-
ra e a segunda acepçom estám

mais que relacionadas, provindo
aquela, directa ou indirectamen-
te, da segunda.

Há outros termos cujos signifi-
cados derivados escondem a par-
te mais miserável e azeda do colo-
nialismo e a escravidom, ainda

mais depreciativos,
classistas, racistas e
sexistas: a palavra 'lun-
fardo' (fala marginal
das cidades portuárias
rio-platenses) tem
duas acepçons: lupa-

nar, casa de putas, agrupaçom de
mulheres que exercem este ofício
quer de forma voluntária (a fome
ou as crianças obrigam) ou obri-
gadas. Esta acepçom pode derivar
das épocas em que as mulheres es-
cravas eram 'soldadeiras' das tro-
pas espanholas e portuguesas; tam-
bém se pode referir à quantidade
(grande pola necessidade) de mu-
lheres pretas e mulatas que a exer-
ciam. A segunda acepçom da pala-
vra 'lunfardo' deriva directamente
da primeira: o seu significado é
'caos', 'desordem' ou 'quimera' (do
calom espanhol). Supom-se que
nestes bares ou lugares de má mor-
te as pelejas fossem freqüentes.

Estamos a falar aqui de umha
parte da génese dos povos da Nos-
sa América, essa América multi-
cor e multiser que recolhe os opri-
midos contra o poder dominante:
a América preta, a cabocla, a po-
pular, a das naçons indígenas que
reagem novamente, a dos oprimi-
dos, a das mulheres, a dos traba-
lhadores e a de todos aqueles que
negam o auto-ódio dos complexa-
dos e paifocos. A génese dessa
América é africana, também po-
deria ser indígena ou descendente
dos arrabaldes ou aldeias da Eu-
ropa ou da sua mistura. Isso é o
de menos. A palavra quilombo de-
tém, enfim, dous sentidos: um de
negaçom e auto-ódio e outro de
plenitude, rebeliom e aceitaçom
do próprio... Ali e aqui, é preciso
avançar para um futuro pleno, su-
perador da negaçom; ali e aqui,
como canta Manu Chao, "soam os
tambores da rebeliom".
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“hoje é já claro que o poder político 
está subordinado ao poder económico”além minho

“a Galiza musical é a Galiza política”
converSa com manuel rocha, violiniSta da Banda ‘BriGada víctor Jara’

ANA PAZ / Manuel Vaz Pires da
Rocha nasceu em Coimbra
(Portugal) no ano de 1962.
Desde 1977, nunca mais
abandonou os Brigada Vic-
tor Jara. Formou-se em Violi-
no na antiga URSS. O seu no-
me tem surgido ao longo dos
anos nas listas da Coligação
Democrática Unitária (CDU),
que funde o Partido Comu-
nista Português (PCP), de
que é um membro destaca-
do, com o Partido Ecologista
"Os Verdes" (PEV). Professor
de violino, assume ainda a
direcção do Conservatório
de Música Coimbra. 

Estreei-me com a Brigada num
disco que nunca chegou a sair,
com canções da Guerra Civil Es-
panhola. Entrei no grupo em
1977, durante os espectáculos
de apresentação do “Eito Fora”.
Em Abril de 1978, o grupo foi
convidado a apresentar-se na
URSS. Confesso que não morri
de amores pelo socialismo real,
no meu primeiro encontro com
o país de lenine. A imagem da
URSS era muito idealizada, na
época. O país pareceu-me muito
estranho, com cartazes dos diri-
gentes do PCUS por todo o la-

do. Ora eu já era militante de um
partido que recusava o culto da
personalidade.

Com 14 anos andava nas campa-
nhas de alfabetização, indepen-
dente das iniciativas do Estado.
Foi duro. Fiquei colocado em Mal-
pica do Tejo, distrito de Castelo
Branco. Durante o dia trabalhá-
vamos na cooperativa Camponês
livre e à noite alfabetizávamos os
camponeses na escola primária.
Vivia-se um ambiente de resistên-
cia à investida da direita, na se-
quência da queda do 5º governo
provisório e do 25 de Novembro.
Havia, ainda, focos de resistên-
cia. As cooperativas eram territó-
rios de “construção do socialis-

mo”. Era trabalho militante, sem
ser partidariamente enquadrado.
Usávamos o método do pedago-
go brasileiro Paulo Freire. A pri-
meira palavra escrita que ensiná-
vamos era lUTA. Mas a primeira
coisa que as pessoas queriam
aprender era a escrever o seu no-
me (a assinatura nos cheques,
nas folhas oficiais era um sinal de

recusa do analfabetismo). Sou
neto de camponeses, mas essa
era uma realidade meio afectiva,
meio romanceada. Viver ali foi
realmente marcante. 

Nada que se pareça com 
os tempos de hoje? 
Tenho algum pudor na compa-
ração dos tempos. Mas não há
dúvida de que havia, naquele
tempo, uma maior agudização
dos conflitos. O fascismo não
era apenas uma curiosidade his-
tórica. Era um sistema aberta e
boçalmente repressivo. E do la-
do da oposição jogava-se a liber-
dade, às vezes a própria vida.
Hoje o capitalismo monopolista,
as forças da alta finança não têm
necessidade de exibir um tal po-
der caceteiro. Aprenderam que
as agências de informação são
um meio muito mais eficaz do
que a proibição pura e simples.
O Avante! nas bancas à vista de
toda a gente é menos nocivo do
que o Avante clandestino. Nesse
sentido, é menos claro o ambien-
te político do que o que se vivia
naquele tempo. Mas vive-se me-
lhor. O episódio do Orçamento é
uma simulação de desentendi-
mento que, a haver, se circuns-
creve à luta pelo exercício do po-

der político. Porque o exercício
do poder económico está clara-
mente nas mãos dos grandes ac-
cionistas da economia nacional.
E hoje é já claro que o poder po-
lítico está subordinado ao poder
económico (ao contrário do que,
a nível da natureza do regime,
está definido na Constituição).
Quando um orçamento se apro-
va num órgão de soberania para
apaziguar os mercados, já não é
de política que estamos a falar,
mas de um gigantesco embuste. 

Conhece a Galiza musical.
A Galiza musical é a Galiza políti-
ca. É a Galiza que acolhe a músi-
ca portuguesa como se fosse a
sua própria música (e é-o, de fac-
to). Todos os espectáculos da Bri-
gada na Galiza convertem-se em
baile popular. Por terem percebi-
do no folclore a sua dimensão lú-
dica e particular. Haverá, certa-
mente, uma Galiza reaccionária
que agita as bandeiras da tradi-
ção numa perspectiva passadista.
Mas essa não é a que eu conheço.
Uma vez participei numa mani-
festação independentista em
Compostela, um manifestante
empunhava uma bandeira portu-
guesa. Não gostei de ver, Portu-
gal não merece aquela distinção.

falamos de umha parte da génese dos povos da nossa américa, 
a multicor e multiser que recolhe os oprimidos contra o poder dominantePovoS

história da rebeliom e o submetimento 
da américa numha palavra: quilombo

“os espectáculos
da Brigada na 

Galiza convertem-se
em baile popular,

percebem-se”

américa popular
que reage de novo:
oprimidos, mulheres

e todos os que 
negam o auto-ódio
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Ides já pola terceira ediçom da
Feira de Artesania, talvez a vossa
actividade mais importante. 
A Feira de Artesania realiza-se no
segundo domingo de Setembro, re-
cuperando a data em que antiga-
mente se faziam as feiras em Don-
cos. Encontram-se produtos de ar-
tesania e comestíveis da zona. Jun-
tamo-nos e fazemos um dia inteiro
de festa: jantamos polvo, tocamos
instrumentos... Muitos estamos em
Abrente, umha associaçom das
Nogais em que se dam aulas de
música tradicional, assim que
aproveitamos a data para tirar fora
os nossos instrumentos e tocar até
que o corpo agüente. Velhos e mo-
ços fazemos a festa juntos, e sem
gastarmos nem um peso: com 500
euros para pagar à polveira desfru-
tamos o dia inteiro. A vender havia
cestos, uns cuncos de madeira que
fai o Ignácio... e até um queijo fres-
co mui bom daqui, que a meio da
manhá estava esgotado.

Em que outros projectos 
andades a trabalhar?
Tantos! Comento-che um curioso,
que nós, a gente de Doncos, puge-
mos em andamento para recupe-
rarmos o som dos sinos das igre-
jas. Como saberás, tocam-se de
forma diferente se for a véspera da
festa, se por causa de um defunto,
etc. Assim que nós tentamos que
essa linguagem nom se perda.
Também temos um relógio que dá
as horas desde 1904; gravamos o
seu som e digitalizamo-lo e muitos
emigrantes que nom voltárom da

Argentina comentárom-nos que se
emocionaram muitíssimo ao ouvi-
rem outra vez o seu relógio. 

O fomento do artesanato e os
produtos locais parece umha das
vossas prioridades, nom é?
É. Olha, agora estamos a tentar
que o Concelho faga um obradoiro
com umhas máquinas que temos
paradas para fazermos brinquedos
de madeira. O nosso objectivo é ter
um mercado local cada 15 dias, e
ali vender cousas como estes enre-
dos e comida de qualidade. Gran-
de parte do artesanato que podes
encontrar no Cebreiro, por exem-
plo, é foráneo. Porém, a nós, inte-
ressa-nos fazê-lo com as nossas
maos. Mas bom, os concelhos nom
se implicam muito nestes projec-
tos; preferem cousas mais visíveis. 

Mantém-se a memória do 
Apalpador, típico dos Ancares?
Nunca se deixou de falar dele.
Quando era pequeno tinha-lhe um
pouco de medo, porque me diziam
que, se nom comesse, ia descer o
Apalpa-Barrigas das montanhas, e
claro, quem ia querer encontrar-se
com esse mangalhom? Era seme-
lhante, nesse aspecto, ao Camu-
nhas, outra figura mítica monta-
nhesa. Em Doncos variamos um
pouco a personagem para que
nom só os mais pequenos desfru-
tassem, outorgando-lhe o ofício de
casamenteiro. Desde há muitos
anos, no dia 31 de Dezembro jun-
ta-se a gente toda na taberna, e me-
tem-se os nomes dos solteiros e

das solteiras em cuncos; vam-se ti-
rando os papeizinhos e os namora-
dos que saem som o conto de todo
o ano. Claro, se gostares de umha
moça em concreto, sempre há
quem faga a maneira de dobrar o
seu papelzinho mais pequeno do
que os outros para o conhecer... 

Os Ancares é umha das zonas
que mais padeceu o abandono do
rural. A que se deve e que vanta-
gens vedes à vida na aldeia?
É umha zona bastante deprimida,
em parte devido a umha orografia
e um clima difíceis, que fam da

agricultura umha actividade me-
nos produtiva que noutros pontos.
A paisagem é mui bonita, mas a
Administraçom nom se implica de
forma directa na hora de nos facili-
tar a vida aqui. Estamos mui disse-
minados e os serviços nom acabam
de chegar. Somos 1.600 habitantes
e há 56 aldeias, das quais Doncos é
a maior, com umhas 80 moradas.
Fam-se Planos e Redes Natura,
mas a legislaçom só complica mais
a nossa forma de viver: que diz que
nom podes cortar lenha, que nom
podes ir polo prado... Um parque
natural está bem, mas o primeiro é
a gente da zona, e nom lhe podes
ir com restriçons. Há muita emi-
graçom, e quem fica normalmente
é quem tem menos formaçom e os
velhos. P or isso a mocidade de al-
deias como a nossa está às vezes
aletargada; trata-se já de umha
questom articulada desde a educa-

çom. Os métodos de ensino estám
desenhados para que a gente emi-
gre, e nom ensinam a valorizar o
próprio. Cultura nom é só saber
Matemática, senom também saber
quando se sementam as patacas.
Isso sim, Belén Esteban e a lotaria
que nom faltem nas nossas vidas.
O Concelho tampouco está a fazer
muito para dinamizar; já sabes, in-
teressam os votos, os favorzinhos,
e para de contar. Temos muitos
projectos, mas eles nem sempre
nos dam as ferramentas para pô-
los em prática. Vantagens? Muitas.
As tecnologias e as comunicaçons
vam chegando para facilitar um
pouco a vida daqui. Respira-se ar
livre, e nunca estarás tam só como
na cidade. És obrigado a te relacio-
nares com todo o mundo, seja mais
esperto, mais parvo, mais de direi-
ta ou de esquerda. A interrelaçom
entre todos enriquece muito mais. 

Fala-nos da sede da associaçom
levamos a taberna da Maria, um
local que foi um bar emblemático
em tempos e onde se faziam uns
bailes impressionantes. Minha
mae vinha de Vila Verde e alucina-
va com eles já no ano 44.  Pugemo-
lo a andar de novo, com umha pe-
quena loja de produtos ecológicos
da zona. Agora há cursos de inglês
para crianças e adultos. Temos ne-
les dez ou doze cativos, que para o
rural dos Ancares já é umha gran-
de conquista. Também venhem as
mulheres jogar a partida amiúde, e
é algo de que gostamos muito por-
que o tenhem como ponto de en-
contro. Somos algo assim como as
casas de cultura das aldeias! Estas
mulheres trabalhárom muito, na
casa e fora, e saíam muito menos
do que os homens. Para virem aqui
ponhem-se todas bonitas e até con-
correm com eles. Temos uns aque-
cedores antigos e fogom de lenha
no local, que também é um estímu-
lo para quando vai frio.

dito e Feito

“Os planos de ensino provocam que a
mocidade emigre e nom valorize o seu”

“a administraçom nom se implica de maneira 
directa para nos facilitar a vida nos ancares”

O.R. / Quem pense nos Ancares como umha comarca adormeci-
da nunca foi a Doncos. A paróquia, no concelho das Nogais, é
um fervedoiro de iniciativas que a veterana associaçom de vizi-
nhos se encarrega de pôr em andamento, obviando o escasso
apoio institucional. Recuperaçom das festas e tradiçons popu-
lares, impulso dos produtos ecológicos locais e, em geral, a di-
namizaçom social som as chaves em que se movem para tratar
de construir um rural mais digno, no qual poder ficar e polo
qual poder luitar. Paga a pena? Xosé Espín nom tem dúvidas.

xoSé eSPín, memBro da aSSociaçom vicinal de doncoS (aS noGaiS)

“Cultura nom é só
Matemática, senom

também saber 
quando se sementa” 



15a exameNovas da GaliZa 15 de novembro a 15 de Dezembro de 2010

a exame

organizaçons estudantis do nacionalismo 
e do independentismo estám de aniversário
O.R. / Os Comités –antes CAF– cumprem 25 anos de presença nas aulas galegas,
após iniciarem a sua andaina com as mobilizaçons no ensino médio contra a re-
forma educativa  da LODE. Agir, resultante da fusom dos Estudantes Indepen-

dentistas, AEGA, FER e CAMEM, alcançou protagonismo nas mobilizaçons con-
tra a LOU. Agora falamos com eles para avaliar estes anos de andaina. As entre-
vistas serám publicadas integramente no portal ‘galizalivre.org’.

entreviStaS a marcoS loureiro e JoSé miGuel ramoS cuBa, rePreSentanteS doS comitéS e de aGir

Como valorizas o movimento estudantil
actual e qual é o papel dos Comités nele?
Há momentos mais altos que outros. Os
protestos pola lOU, em que os Comités fo-
ram a referência, fôrom épocas fortes. Ho-
je o momento é bem diferente, mas a greve
polas taxas vém de mobilizar mais de mil
pessoas só em Compostela. Mais que no
conteúdo das reivindicaçons, penso que er-
ramos à hora de saber transmitir a mensa-
gem. Continuamos a nutrir-nos cada ano
de novas altas. Temos estrutura nos sete
campus da Galiza, somos a organizaçom
maioritária no claustro, a de referência em
todo o País. Isto demonstra que o estudan-
tado nom está dormido; continua apostan-
do em nós. 

Celebrades o quarto de século como sin-
dicato. Que mudou nestes 25 anos?
Muitas cousas. Nom somos já os CAF, já
que nos unificamos em 2008 com os CAE.
O objectivo da uniom era coordenar e re-
forçar o ensino meio, um importante vivei-
ro da luita universitária. Na linha ideológi-
ca mantemos o “a” de “abertos”. Aceitamos
qualquer pessoa que assuma o compromis-
so polo ensino galego, público e de qualida-
de. O que mudou foi a realidade política
que houvo que afrontar. Para a Conselha-
ria da Educaçom sempre fomos um ele-
mento incómodo. 

Em que luitas concretas vos envolvestes
nos últimos anos?
As principais exigências fôrom a dumha
universidade pública, com o que isso acar-
reta, e galega, no que respeita à língua e
aos conteúdos. Também o tema do direito
à vivenda foi mui reivindicado. A adapta-
çom aos graus foi outra das nossas preocu-
paçons, para tentar evitar que existissem
problemas como os de hoje. No que atinge
ao mestrado, nós fomos os primeiros a lan-
çar umha campanha para denunciá-lo. 

Que relaçons tendes com os outros sindi-
catos?
Nom nos negamos a falar com ninguém:
trabalhamos polo mesmo, ainda que os pla-
nos ideológicos sejam diferentes. Tratamos
com a Agir, Iesga ou o Sindicato de Estu-
dantes.

Mas em 2001 emitistes um comunicado
de repulsa às actividades da Agir…
Eu estava na ESO, nom o recordo.

Fostes mui criticados polo movimento 
estudantil contra o plano de Bolonha. 
Tinham fundamento as críticas?
Fomos a primeira organizaçom do Estado a
posicionar-nos contra Bolonha. Trabalha-
mos arreu e mobilizamos o estudantado em
todos os campus. Di-mo ti, merecemos es-
sas críticas de que falas? Nom creio que
existisse muita mais resposta que a nossa.
Havia cartazes criticando Bolonha, mas que
havia detrás deles? O “como” demo-lo nós.
Também houvo críticas do espanholismo, a
Iesga concorda plenamente com o processo. 

Bem, estás obviando toda a luita do mo-
vimento assemblear…
Em Políticas, quando se mudou o plano,
quem estava luitando éramos nós. Onde
estavam as assembleias para dar a batalha
nos claustros e na rua? Mira-o assim se pre-
feres: os Comités continuam actuando, mas
onde estám as assembleias?

Falemos de independência sindical, outra
das críticas que se vos tenhem feito. 
Nós nom dependemos de ninguém. Quan-
do o BNG estivo na Junta nom tivemos nen-
gum trato preferencial. Na Educaçom esta-
va o PSOE, mas na Vivenda nom, e demos
resposta a questons desta Conselharia com
as quais nom concordávamos. Actuamos
como o pode fazer a CIG: dizendo o que
nos peta e sem nos cortar.

Como valorizas o movimento estudantil
actual e qual é o papel de Agir nele?
O movimento estudantil, por natureza,
tem fluxos e refluxos. Depois da derrota
da lOU nom houvo mais movimentos que
acadassem essas dimensons. As causas
desta desfeita estám relacionadas com o
momento político. A debilidade dum mo-
vimento político transformador repercute
negativamente sobre o movimento estu-
dantil. O papel que Agir pretende cum-
prir no movimento estudantil é de dina-
mizador e elevar as contradiçons que
existem no dia a dia da universidade a
umha perspectiva de superaçom. luita-
mos por umha universidade galega, pú-
blica, científica e nom patriarcal. 

Em que luitas concretas vos envolvestes
nos últimos anos?
Penso que o nosso papel foi importante
na luita contra Bolonha à hora de dinami-
zar iniciativas plurais, ajudando a colocar
estas reivindicaçons no calendário. luita-
mos por umha democracia universitária
real, negando-nos a formar parte de acor-
dos de cúpula que se fam de costas ao es-
tudantado. O plano de Bolonha é um con-
tinuum, e a luita contra o que acarreta
nom rematou com a sua implantaçom.
Numha análise mais global, tentaremos
combater a ofensiva do capital contra o
ensino em geral. O mais importante é de-
limitar que universidade necessita o estu-
dantado galego e o professorado galego.
Agora, mais que nunca é preciso a orga-
nizaçom e a luita.

Que mudou nestes dez anos de trajectória?
Há dez anos, o estudantado galego tinha
umha composiçom mui diferente. A parti-
cipaçom em organizaçons políticas for-
mava parte da própria experiência univer-
sitária. Agora isto nom é assim, em base a
umha mudança cultural mas também de-

vido à criminalizaçom: hoje lançar uns
ovos de pintura é um acto de “terrorismo”.
Também houvo umha mudança polo pro-
cesso elitizador da universidade. O estu-
dantado que entra nela procede cada vez
menos de camadas populares. As metodo-
logias educativas de Bolonha provocam
aliás que o estudante tenha que dedicar
mais horas ao estudo. A nível interno, Agir
notou também a crise do movimento estu-
dantil. Aliás, sofremos a mudança gera-
cional que provoca a frágil estrutura da
esquerda independentista galega.

Como é a relaçom de Agir com os demais
sindicatos estudantis?
Agir de princípio é umha labaçada a outros
jeitos de fazer política estudantil. Nom
aceitamos o mercadejar universitário apos-
tando noutro modelo de intervençom que
por outra parte é clássico: o assemblearis-
mo. O rechaço é lógico neste sentido, e ex-
plica a criminalizaçom que nalguns casos
veu acompanhada de condenas por parte
doutras organizaçons. Porém, isto nom
muda a predisposióm a colaborar em qual-
quer tipo de estruturas com militantes dou-
tras organizaçons.

Porque sindicato e nom assembleia, 
se defendedes este último jeito de 
organizaçom?
Som níveis diferentes. A organizaçom es-
tudantil está conformada por pessoas que
aceitam uns postulados ideológicos bási-
cos; a assembleia nom. As organizaçons
deveriam funcionar sem patrimonialis-
mos. A assembleia é umha estrutura mais
ampla, que nom tem essa capacidade. As
funçons de umha e da outra som diferen-
tes. A organizaçom estudantil intervém aí
para dinamizar e apostar porque as as-
sembleias nom perdam o seu carácter es-
tacional e vaiam avançando a objectivos
mais estratégicos.

“O estudantado
aposta em nós: 
a organizaçom
de referência em
toda a Galiza”

marcoS loureiro (comitéS) JoSé miGuel ramoS (aGir)

“Agir é de seu
umha labaçada 
a outros jeitos 
de fazer política
estudantil”



Brasil converteu-se nos últimos
tempos no destino preferente pa-
ra os investimentos de boa parte
dos grandes empresários galegos.
O facto de que seja umha das eco-
nomias emergentes junto à Chi-
na, Rússia e a Índia fijo que mui-
tos deles pugessem os olhos no
mercado do país americano, de-
sembarco potenciado pola pró-
pria Junta da Galiza com a orga-
nizaçom de viagens comerciais.
A oportunidade de negócio fai
que alguns estejam a desviar
grandes quantidades de dinheiro
negro obtido com operaçons es-
peculativas para acometer impor-
tantes projectos no sector imobi-
liário ou da energia eólica.

Estas operaçons vem-se favore-
cidas polo escasso controlo esta-
tal de entrada de capitais e as di-
ferencias existentes na legislaçom
sobre esta matéria nos diferentes
Estados. Isto fai com que as fron-
teiras brasileiras sejam utilizadas
na actualidade como a principal
rota de fuga de muito do dinheiro
negro que se move no mundo. Os
métodos utilizados vam das tran-
sacçons bancárias opacas até a in-
troduçom de grandes quantida-
des em metálico através da fron-
teira com Uruguai, mas também
se utilizam contentores ou o envio
de correios express. 

Do tijolo ao vento
Um destes empresários é o co-
runhês Manuel Jove. O funda-
dor da imobiliária Fadesa e ac-
tual proprietário de Inveravan-
te, com interesses em diferentes

sectores, possui dous parques
eólicos na zona de Fortaleza e
também comprou umha bolsa
de chao de 40.000 hectares des-
tinadas a hotéis de luxo e outras
construçons. Mas Jove nom es-
tá só no país americano. Um dos
seus sócios na operaçom que
permitiu a instalaçom de Ikea
na Corunha, José Souto, pro-
prietário de Tecam, acaba de

comprar quatro imobiliárias no
Brasil com um valor de merca-
do de 6.000 milhons de euros. 

Mas a duvidosa transparência

dos seus negócios está a causar-
lhe problemas com a Justiça. De
facto, o fiscal reclama-lhe três
anos de prisom por presunçom

de ter estafado alguns dos seus
sócios na venda de proprieda-
des e terrenos em Almeria. O
seu nome aparece também rela-
cionado com um dos imputados
no caso Gürtel por financiamen-
to ilegal do PP já que é sócio e
sogro de Vicente Cotino, pro-
prietário de Sedesa e sobrinho
de Juan Cotino, vice-presidente
do Governo valenciano e mao
direita do presidente Francisco
Camps. Juan Cotino foi também
director geral da Polícia espa-
nhola e é um destacado membro
do Opus Dei. 

Vicente Cotino estaria a refor-
çar a sua presença na Galiza da
mao do pai da sua dona, ao tem-
po que se desfaz de Sedesa, mar-
cada pola sua vinculaçom com a
trama corrupta. A companhia
conta com diferentes delegaçons
no nosso país e opera no sector
imobiliário e meio-ambiental. O
seu nome fijo-se conhecido para
os galegos depois de se saber
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José Souto, vinculado empresarial e familiarmente a vicente Cotino,
comprou quatro imobiliárias com um valor de 6.000 milhonsa Fundo

entre eleS manuel Jove, Fundador de FadeSa, e JoSé Souto, Sócio do dono de umha emPreSa do Gürtel

M.B. / Empresários galegos estám a dar saída a ingentes quantidades de dinheiro
negro mediante a execuçom de importantes projectos imobiliários e de energia
eólica no Brasil. Tal é o caso de José Souto e Manuel Jove, grandes beneficiados
junto com a família do ex-alcalde corunhês Francisco Vázquez com a instalaçom
de Ikea e que promovem na cidade junto ao rei do jogo, José Collazo, o que será
o terceiro maior complexo comercial da Europa. Souto, que acaba de comprar
quatro imobiliárias no país americano com um valor de mercado de 6.000 mi-

lhons de euros, é sócio e sogro de Vicente Cotino, também em expansom no
Brasil e dono de Sedesa, sociedade que figura no sumário do caso Gürtel por-
que teria financiado ilegalmente o PP. Esta empresa familiar com interesses no
nosso país e que recebeu adjudicaçons da Junta do PP foi fundada polo seu
avô, o pai do seu tio Juan Cotino, ex-director geral da Polícia espanhola e actual
vice-presidente da Generalitat valenciana, para além de ser o principal assessor
do presidente, Francisco Camps, e membro destacado do Opus Dei. 

empresários galegos lideram com dinheiro negro
projectos imobiliários e energéticos no Brasil

Jove possui dous 
projectos eólicos 

no Brasil e 40.000
hectares de chao

Sedesa pertence à 
família do ex-director

geral da polícia 
Juan Cotino

Recebeu adjudicaçons
da Junta do pp e foi

relacionada com 
a trama do Gürtel

centroS SociaiS
aguilhoar
S. Marinha · Ginzo de Límia

arrincadeira
C. Histórico · Riba d’Ávia

c.S. almuinha
Ezequiel Masoni · Marim

artábria
Trav. Batalhons · Ferrol

lSo atocha alta 14
Monte Alto · Corunha

atreu!
S. José · Corunha

aturujo
Principal · Boiro

a casa da estación
Ponte d’Eume

a casa da triga
P. Maior · Ponte Areias

a cova dos ratos
Romil · Vigo

a esmorga
Telheira · Ourense

Faísca
Calvário · Vigo

Fervesteiro
Adám e Eva · Ferrol

a Fouce de ouro
Bertamiráns · Ames

o Fresco
Bº da Ponte · Ponte Areias

Gomes Gaioso
Monte Alto · Corunha

o Guindastre
Xulián Estévez, Teis - Vigo

henriqueta outeiro
Quir. Palácios · Compostela

mádia leva
Amor Meilám · Lugo

Srcd Palestina
Rua do Ril · Burela

o Pichel
Sta. Clara · Compostela

a revira
Gonz. Gallas · Ponte Vedra

a revolta
Rua Real · Vigo

cSoa o Salgueirón
Zona Massó · Cangas

Sem um cam
Rua do Vilar, 9 · Ourense

Setestrelo
Perez Viondi, 9 · Estrada

tarabela
Donramiro, 17 · Lalim

a tiradoura
Reboredo · Cangas

cS vagalume
R. das Nóreas, 5 · Lugo

cSa xogo descuberto
R. Salvaterra, Coia · Vigo

ZAPATERO E LULA
O crescimento económico do novo gigante 
americano propiciou a fuga de capitais espanhóis
buscando branqueamento e  rentabilidade

JOSÉ SOUTO E FRANCISCO VÁZQUEZ
obtivérom importantes lucros a partir

do ‘pelotaço’ do centro comercial
da Ikea na Corunha
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que Portos da Galiza lhe tinha
adjudicado em 2005, obras por
valor de 2,5 milhons de euros
quando era vogal do conselho de
administraçom do ente público
Pablo Crespo, hoje em prisom
como número dous da trama de
financiamento ilegal do PP.

Crespo foi nomeado por José
Cuíña, mas mantido por Núñez
Feijóo quando o relevou como
conselheiro de Política Territo-
rial, apesar de que o actual presi-
dente da Junta substituíra o res-
to de vogais de Cuíña.

Ainda que as operaçons de Se-
desa na Galiza já pugeram a em-
presa no ponto de mira da opi-
niom pública em 2003 quando o

Concelho de Sam Genjo, presidi-
do por Telmo Martín, hoje candi-
dato do PP à Alcaldia de Ponte
Vedra, requalificou uns terrenos
florestais para que a os Cotino
pudessem materializar umha ur-
banizaçom de 1.000 vivendas e
um campo de golfe. A Junta do
bipartido decidiu posteriormente
a sua suspensom ao entender
que nom se cumpriam as garan-

tias meio-ambientais e Sedesa
reclamou umha indemnizaçom
milionária ao Governo local.

O ‘pelotaço’ de Ikea
José Souto e Manuel Jove estám
por detrás da operaçom que per-
mitiu a instalaçom da multinacio-
nal sueca Ikea na Corunha, gra-
ças a um projecto que promovê-
rom junto ao rei galego do jogo,
Manuel Collazo, proprietário de
Comar, e do que também tirou be-
neficio a família do ex-alcalde co-
runhês Francisco Vázquez. Trata-
se da construçom do segundo
maior complexo comercial do Es-
tado espanhol e o terceiro da Eu-
ropa, o Marineda City, em parce-

las da zona de Agrela. Para levá-
lo a cabo criárom a sociedade In-
vest Cos, que no ano 2004 come-
çou a comprar os terrenos da anti-
ga subestaçom da Fenosa. 

Dous anos depois adquirem ou-
tras fincas anexas, nesta ocasiom
propriedade da empresa familiar
da dona de Vázquez, María del
Carmen de la Iglesia Illanes, polas
quais recebe 18 milhons de euros.
Os terrenos foram comprados um-
ha década antes e o seu preço nom
superou os 600.000 euros. Ade-
mais, Invest Cos pagou o metro
quadrado de terra da família polí-
tica de Vázquez ao dobro de preço
do fixado para a Fenosa. A opera-
çom produziu-se onze meses de-
pois de que o regedor anuncia-se
o desembarco de Ikea na Corunha
e um mês antes de tornar pública
a sua partida para Itália como em-
baixador perante o Vaticano. 

Mas os ambiciosos planos de
Souto, Jove e Collazo tivérom que

superar um problema maior, já
que o Plano Geral de Ordenaçom
Municipal da Corunha contempla-
va o traçado da terceira ronda da
cidade mesmo por cima da parce-
la da Unión Fenosa em Agrela. En-
tom, o Governo local, com Váz-
quez ainda na Alcaldia, propom o
seu desvio à Junta para evitar que
afecte o projecto e mais tarde revê
o PXOM -depois de se ter produzi-
do a venda dos terrenos da família
de Vázquez- para aprovar umha
modificaçom pontual em 2007.

Um mês mais tarde a Conselha-
ria de Política Territorial denega a
petiçom argumentando que a mu-
dança de traçado nom contempla-
va a existência do complexo co-
mercial e o Concelho corunhês
muda a proposta inicial de umha
rotunda a três níveis por um aces-
so directo ao comercial. A Junta
dá-lhe o visto bom, sempre que se
faga com financiamento munici-
pal. E aqui é onde Invest Cos entra
em cena e compromete-se a sufra-
gar os 6,2 milhons de euros em que
se cifra a actuaçom, acordo que é
apresentado como um êxito já po-
lo actual alcalde, Javier losada. 

Depois disto, PPdeG e PSdeG
cruzárom acusaçons mútuas pola
falta de transparência que carac-
terizou todo o processo, incluindo
pola porta de atrás no PXOM um-
ha modificaçom do uso do chao
nesta zona. Os populares coru-
nheses reclamárom transparên-
cia na mudança aos responsáveis
municipais, ao que estes respon-
dêrom que a modificaçom foi “im-
posta” pola Junta do PP quando
aprovou o plano sectorial da rede
viária, sendo Núñez Feijóo conse-
lheiro de Política Territorial. O ac-
tual presidente da Junta lavou as
maos assegurando que a modifi-
caçom da terceira ronda partiu do
Governo local e foi solicitada po-
lo Concelho nas alegaçons aos
plano sectorial. 

Seja como for, o caso é que o
projecto superou todos os contra-
tempos e hoje as obras avançam
com a vista posta numha futura
abertura em 2011. Está previsto
que o complexo Marineda City
conte com 500.000 metros quadra-
dos construídos (101.000 corres-
ponderiam ao próprio centro co-
mercial) e 6.500 lugares de esta-
cionamento. No projecto, que in-
clui as tendas de Ikea e El Corte
Inglés, um centro de negócios de
15.000 metros quadrados e um ho-
tel, os promotores asseguram ter
investido 400 milhons de euros. 

os métodos vam das
transacçons bancárias
até a introduçom de
dinheiro via uruguai

invest Cos pagou 
a terra ao dobro do 

preço do fixado 
para a fenosa

Souto e Jove estám por
detrás da operaçom
para instalar a ikea

na Corunha

MARINEDA CITY
é o segundo complexo comercial do 

Estado espanhol e o terceiro da Europa

VICENTE COTINO
vinculado com a trama Gürtel
é genro do galego José Souto

JUAN COTINO
passou de ser chefe da 
Polícia espanhola a dirigir 
as infraestruturas da
Comunidade Valenciana

MANUEL JOVE
tem interesses
no sector eólico,
os hotéis de luxo
e a urbanizaçom
residencial 
no Brasil
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PaleStra o movimento queer, em auge na Galiza, 
suscita debates no seio do movimento lGBt

Em 1991 a cineasta lésbica Jennie
livingston rodava o documentá-
rio Paris is Burning, um retrato

das comunidades transgénero e maricas
dos bairros negros e latinos nova-iorqui-
nos. Pobres, negras, latinas e dissidentes
da normalidade sexual: um cocktail de
opressons entrecruzadas nas quais o gé-
nero toma formas específicas como es-
tratégia de sobrevivência. Este filme foi
utilizado por Judith Butler para explicar
as suas teorias sobre o género, tradicio-
nalmente pensado como um produto cul-
tural construído a partir de umha reali-
dade biológica: o sexo. Contodo, as polí-
ticas queer evidenciarám que a dicoto-
mia sexual também é umha produçom
política e que, detrás do género, nom
existe nengumha essência natural ante-
rior. A divisom da humanidade em dous
sexos é arbitrária e o guiom de significa-
dos que une sexo, género e orientaçom
sexual é um artifício articulado como co-
luna vertebral das tecnologias hegemó-
nicas do género, produtoras do regime
heterossexual e patriarcal. O patriarca-
do exerce a opressom das mulheres atra-
vés da produçom de significados dicotó-
micos (homem-mulher, hetero-desviada)
para manter o privilégio dos primeiros.

O queer nom pode ser concebido como
oposiçom ao feminismo. As políticas
queer som radicalmente feministas e so-
mam-se à crítica pós-colonial do sujeito
único, universal e homogéneo elaborada
polo feminismo. Estas políticas surgem lá
polos anos 80, quando umha multidom de
bolhos, maricas e transgénero chicanas,
negras, trabalhadoras sexuais, migrantes,
etc. começam a nomear-se a sim próprias,
conformando-se como sujeitos políticos
nas margens do movimento lGBT. O
“lGBT” institucionaliza-se a partir de um-
ha identidade essencial que reclama um-
ha política de direitos na procura da inte-
graçom. As políticas queer rechaçam essa
integraçom, rechaçam a reivindicaçom da
igualdade, para luitar desde as margens.
Som antiassimilacionistas porque consi-
deram que nom há igualdade possível
numha sociedade que articula género e

sexo de forma normativa. Nom há demo-
cracia sexual possível no regime heteros-
sexual e o patriarcado porque a heteros-
sexualidade, tal e como está constituída, é
muito mais do que umha mera opçom se-
xual: é um autêntico regime político.

A crítica queer une-se assim a toda a ba-
gagem feminista que radicalizou e multi-
plicou o sujeito político do feminismo, fa-
zendo-o mais inclusivo e plural. Visuali-
zando que esse velho sujeito abstracto,
produto da Modernidade, nom as repre-
sentava: as lésbicas feministas, as femi-
nistas negras, as indígenas, as feministas
galegas (ou de qualquer nacionalidade
marginada), as transfeministas, entre ou-
tras, proponhem assim umha política nom
baseada numha identidade biológica, es-
sencialista. Isto nom quer dizer que se
abandone o sujeito e a identidade. A iden-
tidade é necessária para a mobilizaçom
política. O que se propom é a construçom
de umha comunidade baseada nas expe-
riências compartilhadas de opressom, em
que as identidades já nom som fixas nem
imutáveis, senom que estám em contami-
naçom permanente, criando alianças e es-
paços comunitários para subverter a nor-
malidade (hetero) patriarcal.

Rubém Centeno é membro 

de Maribolheras Precárias

Desde as margens
contra a igualdade

Rubém Centeno

as identidades nom som
fixas nem imutáveis, 
senom que estám 
em contaminaçom 
permanente

Nom me foi doado escrever o que
vem a continuaçom; e que conste
que quando se me pediu que

exercesse de ‘póli mau’ do queer a minha
primeira reacçom foi recusar-me; também
é certo que quando te pedem que sejas crí-
tica com algo, umha tende a ser extremo-
sa e dar um protagonismo ao negativo que
umha (auto)crítica global matizaria ao
contextualizá-lo, mas 3.500 caracteres
nom dam para mais. Creio ter sido a pri-
meira pessoa que na Galiza saudou publi-
camente o advento da teoria queer lá polo
ano 1995. Isso está escrito; a minha mili-
táncia no movimento (entom) lGBT é da
mesma época; no feminismo é bastante
mais antiga. O mais justo com o queer,
aqueer e agora, seria traçar a sua genealo-
gia. Mas para isso nom há espaço, assim
que, dito isto como exórdio, comecemos: 

Há teorias imprescindíveis1 para pensar
o humano (no seu ser individual, na sua in-
teracçom com o social: no sujeito) que, no
entanto, na sua aplicaçom prática, podem
produzir monstros (leia-se, por exemplo, a
psicoanálise ou a teoria marxista e imple-
mentaçons totalitárias de “conformaçom
ao meio” e “revoluçom cultural”). E há ou-
tras teorias igual de imprescindíveis que
quando som levadas à prática som franca-
mente decepcionantes: a teoria queer é o
melhor exemplo disto último. Como teoria
é imprescindível; a sua prática, aqueer e

agora (Estado espanhol e primeira década
do século XXI) é decepcionante; e pior,
quase irrelevante. E porque é imprescindí-
vel como teoria? Porque ilumina o huma-
no a partir da teoria do género, o sexo e a
sexualidade. Neste sentido a teoria queer é
totalmente devedora da teoria feminista e
os estudos lésbicos e gays, que figérom do
género e da sexualidade um lugar de res-
posta social (quer dizer, género e sexuali-
dade interessam enquanto que tenhem
efeitos políticos, e no entanto som, porque
ser, som irrelevantes: é totalmente irrele-
vante que haja dous ou X géneros e três ou
X sexualidades; o relevante é que género e
sexualidade som normas de controlo so-
cial e produzem relaçons de domínio e sub-
missom). A teoria queer é umha ferramen-

ta poderosissimamente antiessencialista
que se constrói ao redor de alianças entre
teorias “raras”: entre todas as teorias da al-

teridade: género, sexo, raça, classe, etnici-
dade... Neste sentido o queer é o lugar de
confluência ou cruze de todas estas teo-
rias, do mesmo modo que em cada vida in-
dividual se cruzam e se dam ao mesmo

tempo a nossa experiência de género, se-
xo, sexualidade, etnia, classe, idade, capa-
cidade física… Na sua prática, o activismo
queer, no entanto, apesar da sua “teórica”
chamada ás alianças dos activismos, tem
aberta umha campanha quase difamatória
contra o feminismo e o movimento lGTB
(que na realidade agora mesmo é ja
lGTTTBI…Q), que qualifica de “essencia-
listas” e “burgueses” (na sua retórica, con-
tra o MFC -Movemento Feminista Clásico-
e o movemento lGTB). Esta é a prova evi-
dente da ignoráncia (e contra a ignoráncia
leitura, leitura, leitura) e a miopia política
do activismo queer na hora de escolher os
nossos inimigos, porque estes nom mudá-
rom: os nossos inimigos nom som as femi-
nistas… “clássicas”2 e as e os activistas
lGTTTBI…Q, senom o conservadorismo
ideológico e político, germe de todos os
fascismos contemporáneos.

1. E digo imprescindíveis no sentido literal da pa-

lavra: nom podemos prescindir delas, som obri-

gatórias porque nos ensinárom a pensar no hu-

mano de umha maneira que nom tem marcha

atrás (por mais que doa às ideologias de tipo libe-

ral e individualista, que cristalizárom no “fim da

História” de Fukuyama).

2. Quem serám estas “feministas clásicas”? Mary

Wollstonecraft? Simone de Beauvoir? Kate Mil-

lett? A propia Judith Butler… que se autodefine

como “feminista clásica”? 

Inconsistências 
políticas do queer

Beatriz Suárez

o queer nom pode ser
concebido como oposiçom
ao feminismo. as 
políticas queer som 
radicalmente feministas 

o queer mostra miopia
política e ignoráncia 
na hora de escolher 
os nossos inimigos, 
que nom mudárom



19a denÚnciaNovas da GaliZa 15 de novembro a 15 de Dezembro de 2010

a denÚncia Borja Colmenero: “falar da ‘resistência galega’ como 
‘banda armada’ em termos jurídicos é absolutamente falso”

R.C. / Esta nova campanha mediáti-
ca contra o independentismo foi
lançada em Maio, quando Julio Á.
Fariñas3 publica o incremento da
condena que o Tribunal Supremo
impom a dous independentistas
galegos mesmo antes de que os
afectados a conhecessem. Depois
véu a citada reportagem do Xor-

nal, e o aniversário do ataque do
EGPGC a Clángor serviu de caixa
de ressonância para novas difama-
çons em jornais e televisom, e con-
tinuou com a calculada detençom
escalonada de vários militantes em
Compostela por, supostamente
"tentarem libertar um preso".

Manipulaçom do Informe 
Geral da Fiscalia
A campanha cozinha-se com ma-
terial extractado e descontextua-
lizado do Informe Geral da Fisca-
lia do Estado para o 2009. A par-
tir da reportagem do Xornal o res-
to de meios interpretárom que a
violência política da Galiza era a
mais preocupante do Estado: po-
rém, no relatório da Fiscalia4 tal
afirmaçom nom existe. Na lógica
repressiva mundial, a acepçom
de "terrorismo" –para os espa-
nhóis "dominaçom através do ter-
ror" segundo a RAE– foi alargada
até qualquer acto contra o statu

quo. No informe pode-se compro-
var como entre os treze "ataques
terroristas" em 2009 a Fiscalia Ge-
ral contabiliza cousas como a lo-
calizaçom de "restos de um petar-
do" ou de "alguns restos de umha
garrafa de cerveja fracturada,
com umha teia [...] que despren-
dia um forte odor a gasolina".

Resistência Galega ou 
resistência galega?
Os meios de informaçom empre-
sariais falam do grupo armado
Resistência Galega e até infor-
mam que os independentistas
presos nestes momentos som "os
seus militantes". Porém, existe
realmente esta organizaçom? No
dia 20 de Julho de 2005 apareceu
no CMI Brasil o "Manifesto da Re-
sistência Galega"5, que convida à
sabotagem dos interesses espa-
nholistas na Galiza, renegando
explicitamente de siglas ou orga-
nizaçom. A resistência galega

–que escrevem com minúsculas–
seria qualquer acçom de ataque
ao espanholismo. 

A urgência da Audiência Na-
cional por catalogar estas acçons
como "banda armada" atende a
razons repressivas. Borja Colme-
nero, advogado de Ceivar, expli-
ca-nos como se incrementariam
as penas para as mesmas acçons:
"aos hipotéticos delitos de da-
nos/estragos terroristas, como
acontecêrom até agora, somaria-
se o tipo qualificado de integra-
çom/colaboraçom com banda ar-
mada (571 a 576 CP) o que pro-
vocaria um aumento importan-
tíssimo das penas, e mesmo po-
deríamos observar delitos sui

generis como o delito de enalteci-
mento, provocaçom, conspira-
çom ou proposiçom para come-
ter delitos de terrorismo". 

Um artigo de Antom Garcia Ma-
tos –colocado polos média como
líder da suposta banda armada–
publicado em 2007, advertia já que
"a trama institucional repressiva
espanhola tem sobrada experiên-
cia em recriar 'terroristas' e 'ban-
das armadas' à sua exacta medida
[...] à imagem e semelhança do seu
sistema jurídico e penal"6. 

Invençom de bandas armadas
Eis onde entra em jogo a literatu-
ra policial, na fabricaçom de um-
ha banda armada da qual nom se
pode provar existência: em 1995

o Subdelegado do Governo espa-
nhol na Corunha fala após a de-
tençom de uns rapazes por umha
sabotagem dum 'Novo Exército
Galego'. David Balsa, na altura di-
rigente das Juventudes Socialis-
tas aproveita para catapultar a

sua carreira política. Em 2001 é a
vez das  'Forças Armadas Irman-
dinhas', que segundo La Voz de

Galicia7 aspiravam a ser "o germe
de umha ETA galaica". 

A suposta organizaçom da qual
a própria Uniom Federal de Guar-
das Civis negava a sua existência
em Dezembro de 2007, agora ne-
cessita construir-se a toda a pres-
sa. Por palavras de Javier zara-
goza, Fiscal Chefe da Audiência
Nacional, tentam "num futuro
próximo considerar o perfil deste
grupo e dos seus membros, e a fo-
carmos o seu tratamento jurídi-
co-penal como umha organiza-
çom terrorista, e o dos seus mem-
bros como integrantes da mes-
ma", anunciando vários jornais
que a Audiência Nacional consi-
dera Resistência Galega umha
"banda armada", o qual é falso. De
novo Borja Colmenero assinala
que "a afirmaçom da existência
de umha 'banda armada' só se po-
de fazer através de sentença judi-
cial" o qual "a dia de hoje nom

existe ao nom termos na actuali-
dade nengumha causa aberta em
via judiciária contra militantes in-
dependentistas por integrar ‘Re-
sistência Galega’, e no caso de
Santiago Vigo e Sanches Gorgas
o Ministério Fiscal defendera ini-
cialmente esta tese sem que final-
mente figura-se no escrito de acu-
saçom ante a vaguidade dos seus
argumentos". 
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Meios de informaçom empresariais concordam
na estratégia de criminalizar o independentismo
Em Janeiro, o ‘El Correo Gallego’ publicava umha reportagem1 dando por feita a
erradicaçom do "independentismo radical" após "dous anos sem acçons terro-
ristas". Só dez meses depois umha notícia no Xornal2 afirmava exactamente o

contrário: "Galiza é a comunidade do Estado com umha maior ameaça de terro-
rismo por ‘independentismo radical’". Totalmente contraditórias entre si,  fala-
vam dos mesmos dados de 2009.

a FiScalia Geral contaBiliza como ‘ataque terroriSta’ a localizaçom de ‘reStoS de um Petardo’

“a existência de
‘banda armada’ só se
pode decretar através
de sentença judicial”

Fevereiro de 2009
- Conde Roa denuncia que os "batasunos" e a "kale
borroka" e grupos de "actividade paraterrorista" se
reúnem nos centros sociais Gentalha do Pichel e
Henriqueta Outeiro, assegurando que o PP nom
vai permitir "um ninho de grupos terroristas nem
de kale borroka". 

Janeiro de 2010
- El Correo Gallego assegura que a 'Resistência' se fi-
nancia com doaçons "depois de ter perdido subven-
çons outorgadas a organizaçons juvenis e desporti-
vas com fins enganosos, como Siareiros Galegos".

Outubro de 2010
- Julio Á. Fariñas explica que a 'Resistência' se finan-
cia através de "concelhos que estám a subvencionar
determinadas associaçons e centros culturais que
nom controlam e que, na realidade, estám a servir
para financiar actividades de grupos radicais". 

- Javier zaragoza declara: "Poderia-se aplicar a
mesma doutrina que utilizamos respeito do entor-
no de ETA. Se nas nossas investigaçons conseguís-
semos demonstrar vínculos ou conexons entre Re-
sistência Galega e qualquer desses movimentos ou
grupos, isto poderia acarretar consequências pe-
nais para os mesmos, como a dissoluçom, suspen-
som de actividades, clausura de locais, etcétera". 
- Na TVG o polícia José Freire, assegura que o fi-
nanciamento da 'Resistência' se realiza através de
"herriko tabernas, algumhas mui conhecidas, com
nomes mui raros, mui enxebres". 

Novembro de 2010
- 20minutos publica a foto de um cartaz da ronda-
lha da AMI de 2007, indicando que se trata dum
“cartaz a favor de REGA”. A AMI aparece em todas
as notícias como vinculada à resistência galega,
sem importar que a investigaçom policial derivada
da Operaçom Castinheiras o negasse.

Colectivos e centros sociais no ponto de mira

Material fora de 
contexto dum informe
da fiscalia utiliza-se

para a campanha

JULIO ÁLVAREZ FARIÑAS
lidera desde a década de 80

a criaçom de opiniom contra 
o independentismo através das

páginas de La Voz de Galicia
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no ano 2000 produzia-se a famosa guerra das matrículas, com a
suposta obrigatoriedade de colocar indicativos estatais nos carrosem anÁliSe

H. CARVALHO  / A ofensiva me-
diática lançada polos jornais
de maior difusom contra o
governo português pola im-
posiçom da portagem na es-
trada de alta capacidade en-
tre Caminha e o Porto eludiu
analisar as suas motivaçons,
limitando-se a dirigir ataques
contra o executivo lisboeta
como se este se movesse por
umha especial animadver-
som contra as pessoas que
viajam entre a Galiza ou o Al-
to Minho português e a prin-
cipal área metropolitana do
Eixo Atlántico. Analistas con-
sultados polo NOVAS DA GALIZA

explicam como esta decisom
só pode entender-se como
um mecanismo de pressom
diplomática contra o Estado
espanhol polo incumprimen-
to dos seus acordos para unir
por linhas ferroviárias de alta
velocidade Vigo e o Porto nos
prazos previstos.

A imposiçom da portagem na au-
toestrada A-28 -que ligava sem
custos Caminha e o Porto por
vias de alta capacidade- estabe-
lecida em 15 de Outubro provo-
cou um clamor de protestos ins-
titucionais por parte de poderes
fácticos galegos, da esquerda
portuguesa e de viageiros e
transportistas que tenhem agora
que pagar por realizar um trajec-
to de alto valor estratégico para
as comunicaçons entre a cidade
do Porto e o norte pola costa.

O anúncio desta medida, emiti-
do no passado mês de Julho, está
directamente relacionado com o
atraso por parte do Ministério es-
panhol do Fomento para cumprir
os prazos acordados com Portu-
gal na construçom das infraestru-
turas necessárias para ligar atra-
vés de linhas ferroviárias de alta
velocidade Vigo e o Porto, confor-
me asseguram analistas consulta-
dos por este jornal. Se bem am-
bos estados tinham pactuado
2013 como o ano em que as duas
cidades estariam unidas por meio
do TAV, o ministro José Blanco de-
cidia unilateralmente adiar os pra-
zos por dous anos. O pretexto es-
grimido polo dirigente socialista
de Palas de Rei centrava-se nas di-
ficuldades para obter umha De-
claraçom de Impacto Ambiental

favorável para o comboio nas
Gándaras de Budinho, atranco
nunca utilizado para atrasar as
obras da complexa ligaçom por
alta velocidade entre Vigo e Ma-
drid. O próprio secretário-geral
do Eixo Atlántico, Xoán Vázquez
Mao, manifestava publicamente a
sua desconfiança a respeito das
justificaçons aduzidas por Blanco.

A reacçom portuguesa nom de-
morou: o secretário de Estado dos
Transportes de Portugal, Carlos
Correia da Fonseca, manifestava
à Agência lusa em Fevereiro que
o concurso para a linha ferroviá-
ria de alta velocidade entre o Por-
to e a raia galega ficaria arquiva-
do até que a situaçom da parte ga-
lega estivesse aclarada. Nom por
acaso, a aposta do executivo por-
tuguês em potenciar esta via de
comunicaçom fora objecto de for-
tes debates em processos eleito-
rais prévios, destacando-se o par-
tido maioritário no Parlamento
português pola sua defesa frente
à férrea oposiçom das forças mais
conservadoras.

Paradoxos esclarecedores
A tese sustentada por alguns dos
meios que lideram a campanha
anti-portuguesa centra-se em
abordar a medida como necessi-
dade recadatória em contexto de
crise económica, embora nengum
deles explique por que a porta-
gem se aplica a um trajecto curto
de autoestrada pública e nom a
outras de maior cumprimento
que também ligam Portugal com
o Estado espanhol, como a que
une Madrid e lisboa, a existente
entre Aveiro e a província de Sa-
lamanca ou vias interiores de alta
capacidade e com maior volume
de tránsito. Nem a portagem da
A28 vai resolver a profunda crise
económica de Portugal nem é um
capricho que esta estrada seja a

escolhida para impor um sistema
de pagamento exclusivo que ob-
riga a comprar um dispositivo
electrónico para circular por ela e
impede o uso directo de dinheiro
em efectivo ou cartons de crédito.

Temor ao aeroporto Sá Carneiro
Outra das batalhas mediáticas
mascaradas em supostas defesas
de interesses galegos frente a Por-
tugal centra-se na protecçom in-
formativa dos aeroportos galegos
frente ao Sá Carneiro do Porto, que
oferece voos para destinos estraté-
gicos internacionais a preços infe-
riores aos ofertados na Galiza.
Desde a planificaçom da ligaçom
ferroviária entre Vigo e o Porto -
desenhada inicialmente em finais
da década de 80- contemplou-se a
dotaçom de umha estaçom no cita-
do aeroporto português, se bem os
aeródromos galegos ficárom fóra
das linhas traçadas polas comuni-
caçons ferroviárias de alta veloci-
dade em construçom no território
nacional desde o seu desenho em
tempos de Fraga Iribarne. O minis-
tério do Fomento está a anunciar
investimentos milionários para for-

talecer a rede aeroportuária galega
ao mesmo tempo que atrasa mais
umha vez a construçom dum com-
boio para o Eixo Atlántico que fa-
voreceria na prática a utilizaçom
do Sá Carneiro por parte de gale-
gos e galegas. A negativa a planifi-
car em conjunto os usos e dotaçons
dos quatro aeroportos por parte
das instituiçons políticas de um la-
do e outro do Minho intensifica
umha batalha de interesses que
acaba por prejudicar os próprios
usuários dos mesmos.

O aeroporto Sá Carneiro mo-
veu desde Janeiro até finais de
Setembro quatro milhons de pas-
sageiros. Nestes dez meses o
tránsito de viageiros incremen-
tou-se em 17,2 por cento e no
mesmo mês de Setembro supe-
rou a barreira do meio milhom
de usuários. Alberto Núñez Fei-
jóo denunciava entom as amea-
ças de Ryanair de se retirar do
aeroporto santiaguês da lavaco-
lha, ameaças que se cumpriam
em 29 de Outubro, quando a ter-
minal do Porto anunciava que os
voos do noroeste peninsular com
destino a Roma por parte de Rya-

nair passavam de partir de San-
tiago de Compostela a passar pa-
ra o Sá Carneiro.

O mesmo nas últimas décadas
A anterior reacçom semelhante
por parte do governo português
produzia-se no ano 2000 com a
famosa guerra das matrículas e a
suposta obrigatoriedade de colo-
car indicativos espanhóis nos car-
ros que iam para o sul do Minho,
acontecimento que coincidia no
tempo com a socializaçom do uso
dos colantes 'Gz' para os automó-
veis. Naquela altura as forças po-
liciais portuguesas sancionavam
os carros galegos que nom leva-
vam indicativos espanhóis na par-
te traseira das viaturas. Nom por
acaso, Portugal realizara no ano
anterior importantes investimen-
tos para cumprir um acordo da
Mesa de transporte da Comissom
Europeia de 1998 que obrigava
aos estados membros a incorpo-
rar os símbolos da UE e as identi-
ficaçons dos países nas matrícu-
las, enquanto o Estado espanhol
adiava a sua implementaçom por
vários anos. Também daquela
nengum meio de comunicaçom
galego tinha identificado as cau-
sas da reacçom portuguesa.

Já em 1981 o governo de Fran-
cisco Pinto Balsemão reagia à re-
sistência do gabinete de leopol-
do Calvo Sotelo a tratar com o
executivo português a extensom
da autoestrada AP9 até o rio Mi-
nho. Impugeram na altura um im-
posto aos galegos e galegas que
entravam a Portugal por esta via,
medida que fora derogada quan-
do Madrid mudava a sua atitude. 

Em 1993 o governo de Aníbal
Cavaco Silva concluía o trajecto
da sua autoestrada entre Porto e
Valença, cumprindo com preci-
som os prazos acordados com Es-
panha, sem que as obras para a
nova ponte sobre o rio Minho fos-
sem sequer iniciadas na beira ga-
lega. A indignaçom portuguesa
continuava em 1995 com António
Guterres como primeiro ministro
e José Sócrates como o seu minis-
tro adjunto. Finalmente, a ponte
que hoje liga o principal passo
fronteirizo entre Galiza e Portu-
gal era inaugurada em 1996, três
anos depois de que os vizinhos do
sul tivessem concluídos os traba-
lhos infraestruturais acordados.

portugal responde ao atraso do trem vigo-porto
impondo portagem na autoestrada litoral do norte

unanimidade na imPrenSa em deFeSa doS intereSSeS eSPanhóiS oculta aS verdadeiraS motivaçonS

nom se explica por quê
foi escolhida a a-28

para a portagem

existem vários 
precedentes similares
nas últimas décadas

AUTOESTRADA A-28
incorpora desde Outubro um
complexo sistema de pagamento
que dificulta o acesso ao Porto
desde a Galiza pola costa



B.D. / No passado dia 6 de Novembro, a
Junta da Galiza punha todo o aparelho
dos meios públicos de comunicaçom ao
serviço da Igreja romana, fazendo umha
demonstraçom de força com um disposi-
tivo nunca visto na história da companhia
autonómica, com setenta cámaras (entre
elas as instaladas em dous helicópteros) e
mais de seiscentos trabalhadores e traba-
lhadoras mobilizados durante as catorze
horas de retransmissom. Umha retrans-
missom pola qual, por outro lado, a
CRTVG nem sequer tirou o mínimo ren-
dimento económico esperável, enquanto
o sinal retransmitido internacionalmente
nom era vendido, mas oferecido na me-
lhor tradiçom cristá, aos canais estrangei-
ros que lhe davam uso.

É preciso salientar a natureza de “visita
pastoral” da viagem do líder da corrente
cristá maioritária, cuja intençom era, en-
tom, prestar serviços espirituais aos cren-
tes, e em nengum caso dirigir-se ao con-
junto da sociedade galega como chefe do
Estado vaticano.

Mais de cinqüenta mil euros em 
publicidade para quatro cabeçalhos
La Voz de Galicia, Faro de Vigo, La Re-

gión e El Progreso fôrom os beneficiados
na indústria mediática pola intervençom
em Compostela de Bento XVI, enquanto

que adjudicatários dos contratos de pu-
blicidade que a Conselharia da Presidên-
cia resolvia polos finais de Outubro pas-
sado. Essas adjudicaçons fôrom realiza-
das mediante o chamado procedimento
negociado sem publicidade, em que os
quatro cabeçalhos fôrom convidados a
apresentar oferta. Sem mais competido-
ras, já que neste procedimento nom se
anuncia concurso no Diário Oficial da Ga-
liza, fôrom as escolhidas para inserirem
os anúncios com que a Junta da Galiza
publicitou a “visita pastoral”.

Estas publicidades faziam parte da cam-
panha de marketing que também encheu
centos de paragens de autocarros e mes-
mo a fachada de um hotel em Compostela,
e pola qual a Media Planning Group, con-
sultora internacional com escritório para o
Estado em Barcelona, recebia 37.000 eu-
ros simplesmente pola planificaçom da pu-
blicidade do labor evangélico.

O contrato de “Serviço de inserçons pu-
blicitárias para anunciar a visita do papa
a Santiago”, realizado polo departamento
de Alfonso Rueda, materializou-se em
25.100 euros para La Voz de Galicia,
13.700 para Faro de Vigo, 11.000 euros
mais para El Progreso e 5.500 para La Re-

gión. Com todo isto, oito páginas “a cor e
em  lugar preferente” (segundo o próprio
contrato) de publicidade do espectáculo
litúrgico de Benedito XVI, pagas com o
dinheiro público.

Impressas antes de licitadas
Apesar da antecipaçom com que a Junta
leva a proclamar em todo quanto espaço
pode a iminência da visita do líder religio-
so, os concursos referenciados às ditas
publicidades nom fôrom públicos até o
passado 28 de Outubro. Como desvendam
em GaliciaConfidencial.com, nesse dia
fôrom feitos públicas e proclamadas as
resoluçons definitivas em menos de meia
hora, entre as 14:00 e as 14:23 da tarde.

Aliás, as fontes que manejam neste
meio digital apontam que na quarta-feira
27 de Outubro, antes de ser licitado o con-
trato, algum dos meios beneficiados já
mandara à imprensa essas páginas de
anúncios a cor. Para saírem, portanto, na
manhá do dia em que, horas mais tarde,
seria realizada a adjudicaçom. 
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a Junta gasta um milhom e meio de
euros em imagem polos actos do papa
A visita de Bento XVI, cabeça da Igreja Católica Apostóli-
ca Romana, deixa um gasto para as arcas públicas gale-
gas de um milhom e meio de euros tam só no referente à
retransmissom televisiva dos actos, pola qual a CRTVG
era designada a produtora do sinal internacional. Um
operativo de vários centos de pessoas que véu a custar

mais de cem mil euros à hora, dedicados em exclusiva ao
seguimento da “visita pastoral” do líder religioso. O gas-
to em propaganda do catolicismo por parte da adminis-
traçom galega incluiu também, em torno a esse dia, a in-
serçom de anúncios em vários meios, sem ter saído essa
contrataçom de publicidade a concurso público. 

a CRtvG nem sequer tirou o mínimo rendimento económico esperável,
enquanto o sinal retransmitido internacionalmente nom foi vendidomedia

Media planning Group
recebeu 37.000 euros 

pola planificaçom da
publicidade do labor

evangélico para o 6-n

la voz, Faro, la reGión e el ProGreSo Fôrom oS JornaiS BeneFiciadoS

notaS de rodaPé

Dia 11 de Novembro, Ponta da lagosteira
(Arteijo). O presidente da Autoridade

Portuária da Corunha convoca a imprensa
para anunciar que o mar levado acabara com
as obras do Superporto. Blocos de formigão
de 150 toneladas foram varridos pelas ondas
como casca de noz por rabo de gato.

Um monte de água almoça de arrebato a
ficha administrativa de mais de duzen-

tos metros de quebra-mar. lá vão três mi-
lhões de toneladas de cimento, seis anos de
trabalho, centenas de milhões de euros a
servirem finalmente de plano de vivenda
subsidiada para pescadas e carapaus. O aci-
dente descompõe a caríssima cirurgia repa-
radora dos danos do temporal de 2009 e re-
move as calças do ciclope com previsíveis
efeitos letais sobre o conjunto da obra.

O presidente do Porto reconhece o dano
ser irrecuperável e a sua desconsolada

declaração campa em todas as portadas: “O
porto exterior não será possível”. É a notí-
cia do ano. 

Só por umas horas. Agustín Hernandez,
conselheiro de Infraestruturas, convoca

a imprensa ao dia seguinte, nas mesmas
obras estragadas pelo temporal, e dita um
outro cabeçalho: “A reparação do porto ex-
terior cumprirá os prazos previstos”. O re-
presentante da Junta desmente uma por
uma as sentenças prévias do presidente da
Autoridade Portuária, testemunha cabisbai-
xa, nesta nova convocatória, da sua própria
e aparente incompetência da véspera.

Diários e emissoras que horas antes sa-
lientaram a desfeita concordam agora

decididamente com as a palavras do Conse-
lheiro: molhe e quebra-mar resistiram bem,
muito bem mesmo; não há problemas à vis-
ta com os créditos da UE. 

Pode um diário afirmar e negar uma
mesma notícia sem escusar-se pelo er-

ro cometido? Aparentemente, pode. Num
tempo breve, o El País é testemunha de
duas sucessões rápidas de significados em
notícias de alcance sem essa mudança de
valor ser explicado. 

Aprimeira: o estrago de uma obra públi-
ca capital não vai ter recuperação nem

crédito possível. Versão mudada na edição
seguinte: o estrago é menor e o crédito está
assegurado. A segunda: o chefe da Igreja
Católica é aclamado pelo povinho alvoroça-
do ao pé da Catedral de Santiago. Versão
mudada sem nota de erros à volta de 48 ho-
ras depois: o povo deserta ao Papa e um
exército de polícias de uniforme, agentes se-
cretos, religiosos em hábitos e bachareles do
Infante Nu nas Palhas, são quem de verdade
se ocupam de vistoriar o bispo de Roma.

O conto do rei
nu na imprensa
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cultura

tradicional e contemporáneo caminham da
mao para a profissionalizaçom na música

e-trad de viGo, acentral Folque em comPoStela, tradeScola em luGo e a nova BellonmaceiraS-eScola em Fene iniciam o curSo

DAVID CANTO / A música tradicio-
nal conta desde há uns lustros
com mais um modelo de ensino
na Galiza, já assentado noutros
países de referência na música
tradicional. Nem se trata de um-
ha substituiçom do ensino in-
tergeracional, pessoal e nom re-
grado. Tampouco de tapar o la-
bor das associaçons culturais
ou centros sociais. Mais bem
propom-se um modelo com a
nossa música como principal
protagonista, desde a tradiçom
até o contemporáneo, com um
itinerário curricular mais ou me-
nos estabelecido previamente.

Fene, Compostela, lugo e Vigo
contam com 4 propostas similares
na sua formulaçom. A decana é a
E-Trad, radicada na Escola de Ar-
tes e Ofícios, na avenida Garcia
Barbom viguesa. Continua desde
1996, exceptuando umha pequena
pausa obrigada por questons ad-
ministrativas e burocráticas, com
mudanças na denominaçom e no
endereço, mas nom na filosofia do
projecto. Desde 2008 a gestom da
escola é dos, até daquela, profes-
sores das especialidades musicais
da Escola de Artes e Ofícios.

Trata-se dum ensino gratuito,
fruto da herdança de Garcia Bar-
bom para a Escola de Artes e Ofí-
cios, inaugurada em 1900. Ofere-
cem-se dous itinerários académi-
cos. O "básico" vai encaminhado a
adquirir destrezas musicais para a
interpretaçom em agrupaçons. Em
palavras de Rodrigo Romaní, di-
rector da E-Trad "trata-se de que o
aluno poda participar na prática da
música como benefício imediato
comunal e para o seu próprio des-
frute na manifestaçom cultural".

O outro itinerário é o destinado
à "profissionalizaçom", com 3
anos para o nível "Instrumentista"
e mais outros tantos para "Mes-

tre". Nestes ciclos História da Mú-
sica Galega, Ritmos e Dança mis-
turam-se com o ensino do instru-
mento principal mais dous com-
plementários. Em definitiva, todo
encaminhado para um conheci-
mento amplo do “ser e estar” na
música do País.

Alá polo ano 2000 nasceu o
Conservatório de Música Tradi-
cional e Folque de lalim, germe
da actual Escola livre da MPG,
aCentral Folque, centro de ensino
situado desde 2008 em Composte-
la. Após um ano funcionando na
Escola de Altos Estudos Musicais
com o apoio da AGADIC, desde o
curso 2009/2010 reparte as aulas
entre os centros sócio-culturais da
cidade. Aliás, conta com a Aula
Folque Infantil e o laboratório de
Sons em Ponte Vedra.

Na Escola livre da Música Po-
pular Galega podem-se estudar 7
instrumentos com professores
consolidados na nossa música e
em activo. O ensino personaliza-
do e o trabalho para s profissiona-
lizaçom som as características
próprias d´aCentral, sem perder
de vista o trabalho mediante com-
bos para a formaçom em conjun-
to do seu alunado.

Como indica Gema Pérez, nova
directora do centro “Para este cur-
so a matriculaçom mantivo-se pa-
relha à do ano passado, mui perto
de encher as praças que por horá-
rio e dificuldades à hora de dispor

de espaço se ofertam”. Som perto
de 100 alunos e alunas que ham
de pagar 400 euros ao ano (480
para sanfona), participando assim
no ensino e actividades programa-
das polo centro. 

No mesmo ano que aCentral
chegou a Compostela, a Trades-
cola, gerida pola Associaçom de
Gaiteiros Galegos iniciou a sua ac-
tividade em lugo. Com umha
ideia e proposta académica simi-
lar, o centro situado na Residência
Juvenil luguesa, centro cedido po-
la Junta da Galiza, oferta aulas in-
dividuais ou em grupo no caso dos
instrumentos e colectivas no caso
de dança e conjunto.

Por um preço de entre 130 eu-
ros (associados da AGG) e 160 eu-
ros polo primeiro instrumento e
90 e 110 polos sucessivos, pode-se
receber formaçom todo o ano na
Tradescola. Este ano, começárom
o seu terceiro curso, com preto de
200 pessoas matriculadas que en-
chem as quatro aulas habilitadas
durante a semana lectiva.

A última em aparecer foi a Bel-

lónMaceiras Escola, pioneira em
desenvolver actividades de ensino
baixo a marca dum conjunto ins-
trumental. Segundo Dani Bellón,
afamado gaiteiro de Trasancos e
mestre da própria escola “é umha
ideia que se vinha pensando desde
há anos, em certo modo pensando
em juntar os alunos que tínhamos
dispersos”. Porém, o alunado che-
ga a quase 100 pessoas, das quais
só 20 eram alunos, o que fala às
claras do sucesso na convocatória,
parelho ao das outras 3 escolas
nos seus respectivos inícios.

O modelo de ensino, “nom dife-
re com o das outras escolas, já es-
tá todo inventado, vamos ensinar
música”. “É um ensino individua-
lizado na formaçom instrumental,
mas também colectivizado em
combos”. As aulas propostas vam
desde os nossos instrumentos
mais singulares até outros bem as-
sentados nos grupos galegos, co-
mo bateria ou baixo. Todo isto
nom significa a perda da nossa
cultura como referente, já que
“advogamos também por forma-
çom noutros estilos”. 

Fene é o centro, “a nossa casa”
segundo Bellón, onde se situa o
local habilitado especialmente pa-
ra as aulas. Segundo as aulas es-
colhidas sejam individuais ou co-
lectivas, o prezo ao mês varia en-
tre 50 e 120 euros, com umha ho-
ra semanal de ensino, com matri-
culaçom gratuita. Também existe

a possibilidade de achegar-se em
menos ocasions ao mês, especial-
mente pensando em pessoas resi-
dentes longe de Fene. A oferta re-
gular complementa-se com a rea-
lizaçom de cursos monográficos,
como o de baile tradicional ou em-
palhetado que antes do fim de ano
ham transcorrer.

Trabalho aquém e além
O serviço que prestam à socieda-
de e cultura galega estas escolas
está fora de toda dúvida. Ademais
do labor académico, já de seu en-
comiável, as escolas estendem o
seu labor pola área de influência.
E-Trad, aCentral Folque e Trades-
cola viajam polos centros de ensi-
no, levam a cavo monográficos e
trabalham polo desenvolvimento
e posta em valor cultural da cultu-
ra marinheira e labrega.

“A Trompa da Fonsagrada” e
outros cursos de instrumentos da
Galiza ou o Ciclo “Tocar e Sentir”
da E-Trad”, “Encontro Internacio-
nal de Pandeiros de Mao”, “Vila
Joám, cultura marinheira para o
desenvolvimento” de aCentral
Folque, os monográficos ofereci-
dos pola Tradescola em toda a
província de lugo som claro
exemplo dum labor imprescindí-
vel para a cultura, mais no mo-
mento no que nos encontramos.

Orquesta SondeSeu, linho do
Cuco, Descarga ao Vivo, 8 Ro-
das... som projectos que saírom
das suas aulas, além de pessoas e
pessoalidades com labores mui
variados relacionados com a nos-
sa música.  (no sentido mais am-
plo da conceito). Trata-se pois de
favorecer a apariçom de novos
roles dentro da nossa cultura mu-
sical: intérpretes, etnógrafos,
mestres, ou todo a um tempo,
mas sempre somando para umha
das manifestaçons chave para a
consciência de povo.

trata-se de favorecer a apariçom de novos roles dentro da cultura
musical: intérpretes, etnógrafos, mestres, ou todo a um tempo

ngz / O disco “mais surreal e
mais desejado” de Marful, con-
forme consideram por parte do
próprio grupo, esgotou a sua pri-
meira ediçom em menos dum
mês, depois de ser apresentado
no Teatro Colom da Corunha em
16 de Setembro e antes de se
mostrar ao público na Casa da

Música do Porto, prestigioso ce-
nário em que fôrom a primeira
banda galega que tivo a ocasiom
de estar presente no passado 29
de Outubro.

Depois do seu primeiro trabal-
ho, publicado em 2006, o ‘Ma-
nual de Sedución’ mistura músi-
ca popular galega, italiana, cu-

bana, brasileira, sons ambulan-
tes, varietés e music-hall. Tras-
ladam à música o “realismo má-
gico galego” integrado com tópi-
cos galego-portugueses e retran-
ca através de twist, swing, pas-
so-dobres, jotas e mambos.

Marful está liderado pola can-
tora Ugia Pedreira e os músicos

Pedro Pascual, Marcos Teira e
Pablo Pascual. O novo disco foi
gravado nos estúdios Savik
Sound na primavera de 2010.
Contou entre as colaboraçons
especiais com o contrabaixista
Xacobe Martínez e o baterista e
percusionista l.A.T. legido da
banda Sumrá.

cultura em Breve           marFul eSGota a Primeira ediçom do Seu ‘manual de Sedución’ em menoS dum mêS

Complementa-se 
o trabalho incansável

que desde há décadas
fai o associacionismo



Ciência vê-se habitualmente como a soluçom à
desordem e desconhecimento de certos fenómenos
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Segundo relatórios da CMt e da oCu, a oferta no estado espanhol, além de ser 
de curta de velocidade, é das mais caras em quase todos os aspectosrede

DAVID CANTO / Os planos de Mo-
vistar, mais umha vez, passam por
repercutir a sua política de nom in-
vestir em novas infra-estruturas no
saco do consumidor. 

Quem diria que esse par de cobre
a que apenas lhe conhecíamos um
ou dous usos ia dar para tanto. É a
galinha dos ovos de ouro, à que ago-
ra em 2010 pretendem carregar-lhe
as culpas dumha atitude restritiva
com os clientes, agora convertidos
nos saturadores da rede. 

Esquecem em todo momento
numerosos relatórios que periodi-
camente colocam o Estado espan-
hol à cola enquanto a banda larga
e tecnologias da comunicaçom.
Umha reportagem recente publi-
cada polo Washington Post, que
demonstra a superioridade em ter-
mos de banda larga do Japom, co-
loca ao Estado espanhol num lu-
gar de autêntica vergonha.

61 megabits por segundo (mbps.)
de descarga som os que desfrutam,

de meia, no Japom,  17 em Suécia,
4,8 nos Estados Unidos, 2 no Reino
Unido... mas apenas 1 mbps. no Es-
tado espanhol, umha meia que na
Galiza é ainda mais baixa.

Por se estes dados nom fossem
suficiente o relatório da Comis-
som do Mercado das Telecomuni-
caçons (CMT) certifica que a ofer-
ta de Movistar é, de entre todas
as operadoras tradicionais das
que pior oferta oferece, por trás
de Deutsche Telekom (Aleman-
ha), KPN (Países Baixos), BT
(Gram Bretanha) , Eircom (Rep.
Irlanda), Telecom Itália, etc. e
com preços abusivos a respeito
da média europeia.

Aliás, segundo um relatório re-
cente da Organizaçom de Consu-
midores Unidos (OCU), a oferta
triplo play (combinaçom de televi-
som, ligaçom à Internet e linha de
telefone numha mesma oferta) é
mais cara que noutros 7 estados da
Europa, como som Alemanha, Bél-

gica, França, Países Baixos, Itália,
Portugal e o Reino Unido.

Isto demonstra que o caso do Es-
tado Espanhol é umha excepçom,
mas sempre para mal. A excepcio-
nalidade radica no sobre-preço
que se paga polos pacotes ofereci-
dos polas empresas de telecomuni-

caçons ainda oferecendo as piores
velocidades. Mais um exemplo: o
Estado espanhol está nas posiçons
mais caras na comparaçom entre
47 provedores de 8 países euro-
peus com 3 perfis diferentes de
consumidor (pacote básico, opçom
cinema e opçom futebol).

OCU corrobora indignaçom
A OCU vai além, assegurando que
no nosso Estado nom se oferece na-
da superior para justificar a situa-
çom. Inclusive na Europa encon-
tram-se ligaçons à Internet mais
rápidas, a melhor preço, número
semelhante de canais de televi-
som... e sem limites de descarga.

Empresas jogam com o descon-
hecimento da gente (a tecnologia
segue espantando a muitos nestes
lares) e com as suas armas do mer-
cado. Já o di o Reinaldo Rodríguez,
presidente da CMT: “Todos os ope-
radores tenhem liberdade para es-
tabelecer as suas tarifas e o único
que lho impede fazer polo momen-
to é o temor a que os competidores
nom o fagam também e podam per-
der clientes por isso”. Se as empre-
sas se unem e os consumidores
nom, dará-se um mudança que
contra qualquer sentido para a in-
ovaçom tecnológica, vai ter nefas-
tas consequências a todos os níveis.

Grandes empresas preparam o final das tarifas planas (ii)

Segunda manifestaçom nacional para 
21 de novembro em Compostela ciência

S.o.S. Sanidade públicahumanidade e racionalidade

SaÚde

FIRMINO MARTÍNEZ / “Racional”: clássica
definiçom do animal humano e epíteto auto-
compracente. As decisons ordinárias, indivi-
duais ou colectivas nem sempre som a escol-
ha apurada fruto da análise racional das cir-
cunstáncias e as consequências. Primeiro:
porque a informaçom disponível é sempre
incompleta. Segundo: porque nom sabemos
de todo como funciona o mundo. Terceiro:
porque as deliberaçons às vezes urgem e en-
tom os palpites, intuiçons e princípios mo-
rais e ideológicos mandam. Quarto: porque
a emoçom e a ética às vezes som imprescin-
díveis. Quinto: porque a nossa mente surgiu
por evoluçom biológica.

Nem a espécie humana é necessária nem
a sua inefável inteligência melhor para a so-
brevivência do que a das das formigas ou as
moscas. Mas em que é diferente? Primeiro:
temos uma capacidade superior para desco-
brir padrons e causas e assim fazer predi-
çons sobre o nosso entorno e os efeitos da
nossa conduta. Para isso cumpre um grande
cérebro. Segundo: podemos transmitir as vi-
vências individuais de umha mente a outra e
torná-las experiências colectivas que se
transmitem também de geraçom em gera-
çom sem necessidade de genes. É a “cultu-
ra”, possível só graças a um atributo tipica-
mente humano: a linguagem. Isto liberou-
nos da dependência dos instintos, escritos
no ADN, e fijo-nos mais dependentes do
aprendido e dos nossos semelhantes, o que
requer mais tempo para madurar e acumu-

lar conhecimentos.
Contudo, estas capacidades som imperfei-

tas. Também som origem da ánsia perante
as incertezas e os abalos da existência. De aí
a dificuldade inicial para compreender al-
guns conceitos pouco intuitivos – no campo
das probabilidades, ou do crescimento expo-
nencial, por exemplo – ou a aceitaçom de
crenças supersticiosas, políticas ou religio-
sas, fruto de generalizaçons inadequadas, de
falsas correlaçons causais ou, simplesmen-
te, da necessidade premente de respostas e
de consolo. 

A  “ciência”, como ideal, é produto da ob-
servaçom e reflexom crítica da realidade e
requer um especial treinamento do intelecto
mas, no fundo, usa os mesmos princípios
desse “pensamento tosco” ainda que levados
até as últimas consequências. Eis o parado-
xo final: é a mesma mente supersticiosa, ra-
cista e religiosa a que criou o pensamento
científico com o seu afã por alviscar a ordem
oculta trás o aparente caos.  

DAVID CANTO / A sociedade começa a mo-
bilizaçom contra os planos da Junta de ini-
ciar um processo de privatizaçom da sani-
dade pública. A reduçom do orçamento sa-
nitário e a entrada de capital privado no fi-
nanciamento e gestom das novas infra-es-
truturas, botando mao da colaboraçom
público-privada falam
às claras das intençons.

Este tipo de medidas
som calcadas às toma-
das polas comunidades
de Valência e Madrid,
onde governam os res-
pectivos líderes popula-
res Francisco Camps e
Esperanza Aguirre.
Com este panorama a sociedade galega,
que já vem conformando a oposiçom desde
a primavera passada, volta colher aços para
se enfrentar a umha situaçom que pode su-
perar qualquer expectativa além das já con-
hecidas como a entrada da mao privada em
temas públicos.

Assim, neste último mês já se pode entre-
ver umha resposta mais coesa por parte da
sociedade. As plataformas comarcais em
defesa da sanidade pública, a confederaçom
de Associaçons Vizinhais (COGAVE), sindi-
catos, os partidos políticos do BNG e o
PSdeG, e todas as organizaçons em elas in-
cluídas constituírom no passado 15 de Outu-
bro a Plataforma S.O.S. Sanidade Pública.

Segundo o manifesto apresentado pola

Plataforma, a reduçom do orçamento é de
30%, 26 milhons de euros, e no gasto co-
rrente destinado a garantir o seu funciona-
mento reduzem-se 22 milhons. A conse-
quência disto demorará-se a construçom
do novo Hospital de Vigo e a ampliaçom do
Complexo Hospitalário de Ponte Vedra,

também a abertura do
de lugo, abandono do
Plano de Melhora da
Atençom Primária, etc. 

O governo consegue
tapar parte do buraco
financeiro da adminis-
traçom, graças à fór-
mula de Colaboraçom
Pública-Privada, que

nom se contabiliza como tal nem aparece
no orçamento autonómico. Ao mesmo tem-
po, inicia de jeito sibilino um processo de
abandono da sanidade pública em favor do
modelo privado, tam próprio das propostas
neoliberais do PP.

Por isto, a Plataforma S.O.S. Sanidade
Pública chama à populaçom a se manifes-
tar no próximo 21 de Novembro em San-
tiago de Compostela, num acto que prin-
cipiará na Alameda da capital da Galiza
ao meio-dia. Com isto pretende-se mos-
trar a pressom da sociedade para umha
mudança de modelo que, de levar-se
adiante, terminaria mais cedo que tarde
com o acesso público dos galegos e gale-
gas ao cuidado da nossa saúde.

Os ex-monopólios estatais amoldárom ofertas ao novo mercado. / FONTE: CMT

Reduz-se o orçamento
e o gasto corrente 

enquanto se oculta a
dívida através do fpi
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FÁni hdez. no cimo do taekwondo euroPeu

Depois de um início de liga que devol-
veu o entusiasmo, o Celta perdeu pontos
importantes ante rivais directos, como
Betis e Valladolid. Por seu turno, o ‘Dé-
por’ certificou a superaçom da crise,
empatando no campo do Mallorca, tra-
dicionalmente difícil para os herculinos.

A corunhesa Estefania Hernández lo-
grou no passado 1 de Novembro a vitó-
ria na Taça de Europa de Taekwondo
superando à turca Yanguin. A despor-
tista consolida a sua bilhante trajectó-
ria, que a situa como umha das melho-
res do mundo nas artes marciais.

celta arreFria e ‘déPor’ recuPera conFiança

voZeS novaS

escolma do panorama musical
de 2009

19 bandas galegas. 15 temas
inéditos

10 € (gastos de envio incluídos)
editam: novas da Galiza e Ko-

munikando.net
Coordenado por Marcos payno e

com desenhos de panchez, parti-
cipam grupos como the homens,
os 3 trebóns, ataque escampe,
nao ou Galegoz

GuaRDa-ChuvaS

Guarda-chuvas com o logótipo
de novaS Da GaliZa

três cores: azul, verde
e vermelho escuro

6 € (gastos de envio incluídos)

Solicita-os em: encomendas@novasgz.com ou no telefone. 692 060 607

o Conto Do apalpaDoR

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

XERMÁN VILUBA / A excomun-
hom é sem dúvida o mal me-
nor a que se vam enfrentar os
palanadores e palanadoras
depois de se terem unido à
grande festa de recepçom do
Papa A_Teu. Ali, as estrelas
da conferência centro des-
afiárom com o seu punho. pa-
lám e palavra as ameaças da
excomunhom do Vaticano. Na
festa também estavam as
grandes estrelas do folk al-
ternativo como som os Gai-
teiros de Almuinha, onde
mostrárom o produto estrela
que está a preparar a LNB pa-
ra que o Apalpador ofereça
às crianças de todo o país, a
réplica exacta em madeira do
cam do Seleccionador Nacio-
nal, Flores. A apresentaçom
mundial de Pinto como pre-
sente estrela deste Natal ga-
laico só podia ter lugar neste
brutal Aberto A_teu que, en-
tre os helicópteros da polícia
e o lançamento de fogos arti-
fício, parecia a versom galai-
ca do Apocalipsis Now . 

Mas antes de isto todo, a serpente
multicor da lNB vinha de passar o
arado tirado polos bois da Autênti-
ca em terras asturianas, onde con-
quistou de novo a copa cantábrica,
um fito histórico que consolida de
maneira absoluta umha proposta
do povo e para o povo. A Autêntica
de Flores demonstrou que nom há
lugar para dúvidas e demonstrou-
no com os factos, só estivérom os
que quigérom perder um sábado
para ganhar a eternidade. Flores
arrancou a luita pola copa cantá-
brica com umha corrida vencida e
convencida (de quatro corridas,

três vitórias e um empate), condu-
zindo a Autêntica a um triunfo fi-
nal que fijo retornar a Copa para à
Galiza. Asturies desde o início do
combate em Piedras Blancas viu-
se surpreendida por esta nova Au-
têntica de Flores que mostrava um-
ha fome brutal em cada um dos
seus movimentos, parecia que na
realidade luitava contra si mesma
e contra "os fantasmas das faltadas
que deixava atrás" a base dum te-
som e poderio que nunca antes se
tinha sentido. Com isto a Autêntica
demonstrava mais umha vez o seu
desejo de se encontrar com outras

culturas bilhardeiras, o castru, a
txirikila, o belit, o pandoro... Nesse
mesmo fim-de-semana, em Mace-
da, no marco do festival do Pipota-
zo, e em Chantada onde se realiza-
va o Castanhazo também houvo
umha grande loucura bilhardeira
onde a emergente Conferência Be-
zouqueira pujo o ponto e seguido
com umha jornada regular. 

É impossível deter-se um instan-
te já que as conferências começam
a auto-organizar polas próprias
franquias lNB a competiçom em
formato de Treinamentos Abertos
que vam ter mais perigo que um

verme no anzol baixo um rio com
água turba. O Arranque da activi-
dade na Conferência Noroeste com
epicentro na cidade da Corunha
que abrirá lume com o Aberto de
lavanhou , a irrupçom internacio-
nal o 20 de Novembro com o II
Aberto de Txirikila-Bilharda em
Pasaia Euskal-Herria e a interven-
çom de Máfia Galega a da lNB no
festival liet Internacional este pró-
ximo 27 de Novembro em lorient
marcas datas chave no decorrer
desta grande nave de buxo que
conquista imparável o amanhá....e
se nom acreditares conecta todas
as segundas-feiras ás 21h da noite
com o explosivo programa Galiza

em Varados emitido em tempo real
por Tele_Varal live desde o estudo-
zulo em Compostela, toda a actua-
lidade das conferências, novidades,
loucuras, contrataçons, abertos,
concursos, entrevistas, actuaçons
ao vivo....todo o que podas imagi-
nar está em Galiza em Varados, um
facto histórico e inovador na comu-
nicaçom em galego que te vai dei-
xar sem fala. Se tés problemas para
sintonizá-lo: ovaral@hotmail.com

Autêntica de Flores, Aberto A_Teu e Galiza em Varados marcam
o ritmo na grande nave de buxo da Liga Nacional de Bilharda

aS conFerênciaS começam a auto-orGanizar PolaS PróPriaS FranquiaS lnB a comPetiçom em Formato de treinamentoS aBertoS
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preenche este impresso com os teus dados pessoais e envia-o a novaS Da GaliZa, apartado 39 (Cp 15.701) de Compostela

Subscriçom + livro = 35 €

Subscriçom  anual = 24 €

Subscriçom + pack bilharda = 30 €

Subscriçom + duplo pack bilharda = 35 €

assinante Colaborador/a = €

nome e apelidos tel.

endereço C.p.

localidade e.mail

nºConta

Junto cheque polo importe à ordem de Minho Média S.l.

aSSinatuRa

‘Siareir@s Galeg@s’ anuncia que a Galiza 
“voltará a saltar ao campo de jogo” no Natal

ainda nom Se conhece a data nem o luGar do encontro maS eStÁm a deSenvolver oS traBalhoS orGanizativoS

H.C. / O colectivo ‘Siareir@s Ga-
leg@s’ anuncia que a selecçom
galega de futebol voltará a jogar
neste Natal graças à sua iniciati-
va, como já tinha acontecido no
ano passado, em que a Junta da
Galiza se negara a manter o even-
to que se iniciara com grande se-
guimento da mao da Conselharia
de Desportos que geria o BNG. 

No colectivo ainda nom especi-
ficam data nem lugar, mas asse-
guram que começam a trabalhar
seriamente para fazer possível
que qualquer galego ou galega ve-
ja a sua equipa, mais um ano, no
campo de jogo. A jornada pró-se-
lecçons realizara-se no passado
Natal em Compostela, com um
grande êxito de público.

Asseguram que novamente
“nom aguardamos nada do Gover-
no galego nem da Federaçom Ga-
lega” mais do que “entraves e im-
pedimentos”. No ano passado ‘Sia-
reir@s’ nom recebeu nengum tipo
de colaboraçom institucional para
fazer realidade o encontro que
contou com um importante segui-
mento e foi acompanhado de um-
ha manifestaçom reivindicativa.

Instam às pessoas que defen-
dem os mesmos objectivos a ache-
garem a sua colaboraçom através
do trabalho nas comarcas, a ade-
som de novos sócios e sócias, a
participaçom nas assembleias ou
a difusom da convocatória.

No ano passado o próprio co-
lectivo fora o responsável polo

contacto com os futebolistas que
participárom da jornada, tanto da
equipa galega como do combina-
do internacional.

Precedentes exitosos
Os primeiros encontros, organiza-
dos institucionalmente, enfrentá-
rom a selecçom masculina de fu-
tebol contra o Uruguai, Equador,
Camarons e Irám, enquanto a fe-
minina jogou contra diferentes
combinados autonómicos.

No ano passado, a 26 de Dezem-
bro, a Galiza disputou o encontro
contra um combinado internacio-
nal de futebolistas no pavilhom
compostelano de Santa Isabel,
juntando mais de um milhar de se-
guidores e seguidoras.

SELECÇOM NACIONAL DE FUTEBOL
Imagem do combinado que jogou 
no passado ano em Compostela
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Sexualidade       o deSconhecido Feito Sexual humano

Sexo-logia: do latim sexus e do gre-
go logos = tratado ou estudo do sexo.
Substantiva: nom adjectiva senom que
nomeia por si mesma, enche de subs-
táncia, fai primar a substáncia de aqui-
lo a que se aplica... De que noçom de
sexo parte a Sexologia substantiva?

Nom da do sexo que se fai. A erótica
seria umha parcelinha adjectiva. Nom
da do sexo que se tem: os genitais, esgo-
tados na restriçom coito-cópula. Nos
dous casos toma-se umha parte e perde-
se o todo numha curiosa metonímia.

Haverá que partir entom do sexo que
se É. Haverá que diferenciar um par de
conceitos. Sexuaçom: nom dous sexos,
senom duas ideias. Dous pólos dum
continuo em que, nalgum ponto, toda
pessoa se situa. Os materiais tanto mas-
culinos como femininos estám sempre
em cada quem, impossível nom os ter, o
que varia em todo caso é a proporçom.

Sexaçom: ou o que se dou em cha-
mar etiquetagem sexual. E aqui sim
que só se pode falar de dimorfismo ho-

mem-mulher e a parte de maior poder
recai na auto-etiquetagem. Que som
eu para mim, mulher ou homem?

Ideia forte da sexologia substantiva é
a afirmaçom de que o sexo que se é, que
cada pessoa é, nom se educa, e tampou-
co se reeduca. O que se pode educar/ re-
educar/cultivar é o jeito de viver e viver-
se com esses materiais que conformam
a própria estrutura (sexualidade); ou o
jeito de praticar, sonhar, experimentar,
fantasiar, gozar... dessas estruturas (eró-
tica). Mas nom se podem educar as es-
truturas em si. Com o costume de falar,
ou escuitar falar, de sexo como sinóni-
mo de coito, genitais, orgasmo, encon-
tros eróticos variados... a sexologia
substantiva pode soar estranha. Sobre-
dimensionado como está o conceito de
género, em detrimento da má focagem e
pobre e sujo sexo, a sexologia substanti-
va pode parecer anacrónica.

Mas a questom é que este modelo
explica de modo impecável o feito se-
xual humano, esse grande desconheci-
do que fala dos sujeitos sexuados, se-
xuais, eróticos e amantes, ou seja Nós.

Sexologia substantiva
BEATRIZ SANTOS

conSumir menoS, viver melhor      Para PenSoS e tamPonS deScartÁveiS

alternativas reutilizáveis (ii) 

As copas menstruais e as esponjas marinhas
introduzem-se na vagina e recolhem (as copas)
ou absorvem (as esponjas) o sangue. Como os
tampons, permitem correr, nadar... comoda-
mente. Pola sua menor (esponjas) ou nula (co-
pas) capacidade absorvente em comparaçom
com os tampons, estas alternativas nom resse-
cam o meio vaginal. Á hora da muda, escorre-
se (esponjas) ou vazia-se (copas) o sangue, en-
xuga-se o utensílio, e volta-se introduzir. Entre
períodos, um lavado com sabom (copas) ou
com água e vinagre (esponjas) é suficiente. 

As copas som, se quadra, a alternativa mais
cómoda pola extrema singeleza do seu manti-
mento e porque (os pensos de pano também)
“agüentam” toda a noite, polo que o número de
mulheres que as usam medra exponencialmen-
te. A copa custa uns 30 euros e dura vários anos.
O jogo de dous tampons de esponja custa 16 eu-
ros1 e dura uns dous anos, mas se compramos
umha esponja maior (melhor nom branqueja-
da)1 podemos fabricar nós mesmas de jeito mui
singelo mais tampóns por menos dinheiro. 

As esponjas som recolhidas no fundo ma-
rinho e, ainda que a sua exploraçom poderia

ser sustentável1, o seu lento crescimento junto
a umha demanda que excede as reservas exis-
tentes2 inclinam-me a apostar preferentemen-
te polas copas. Estas som de silicone (empre-
gado em medicina para usos internos como
marca-passos), que se fabrica a partir de ro-
cha de seixo, o mineral mais abundante na
cortiça terrestre, o que unido à longa vida útil
das copas converte o impacto ambiental do
produto em insignificante.        

Pessoalmente participo em Rede Copa de

Lua, projecto de economia solidária que faz di-
vulgaçom, assessoramento, distribuiçom e ven-
da de alternativas menstruais. Entre as comer-
cializadoras de copas optamos pola británica
Mooncup pola sua exemplar ética empresarial.
Na nossa web redcopadeluna.webnode.com

podedes encontrar muita informaçom interes-
sante para saber mais deste apaixonante tema
e um foro de usuárias onde resolver dúvidas. 

O próximo mês: pensos (e protectores de
cuecas) de pano e conclusons.

1. jadeandpearl.com/spanish.pdf

2. aquahoy.com/index.php?option=com_con-
tent&task=view&id=639
http://www.nodo50.org/consumirmenosvivirmejor

FUCO LOPES / O conflito social e
ambiental tem um papel destaca-
do em toda a evoluçom da histó-
ria recente dos movimentos popu-
lares. Talvez, o elemento que mu-
dou nos últimos anos fosse preci-
samente a valorizaçom de conjun-
to que merecem, já que desde a
fundaçom da UPG em 1964 até a
criaçom de Galiza nom se Vende,
os conflitos ambientais eram sub-
ordinados a outros elementos. As-
sim para o nacionalismo maioritá-
rio e para o independentismo a
verdadeira consciência nacional e
social viria das luitas salariais, fa-
zendo um importante trabalho
sindical que com as contradiçons
das diferentes linhas e interesses
que pervivem no seu seio, hoje

continua a ter um papel importan-
te. Mas este elemento impediu va-
lorizar a centralidade que adqui-
rem as luitas pola defesa do terri-
tório, sobretodo para as popula-
çons que se vem dentro delas. O
presente livro, editado pola Esco-
la Popular Galega e polo galizali-

vre.org, questiona esse papel se-
cundário das luitas pola defesa do
território no desenvolvimento dos
acontecimentos, e oferece umha
reflexom colectiva e anónima de
cara ao que denominam socialis-
mo da interrupçom. Faz-se perti-
nente a revisom dos textos da épo-
ca, profundamente desenvolvi-
mentistas, com as luitas popula-
res pola defesa dos montes comu-
nais, contra a central nuclear de

Xove ou contra as auto-vias. Pare-
ce que existe um desfase impor-
tante entre a produçom teórica do
nacionalismo e as luitas que este
protagonizou. 

Hoje o capitalismo do centro e
da periferia depende mais do
transporte de mercadorias que da
produçom industrial, deslocaliza-
da a países do chamado Terceiro
Mundo. A única forma de incre-
mentar o consumo é precisamen-
te a circulaçom de mercadorias e
de turistas mediante grandes in-
fraestruturas como as auto-vias e
o AVE. Na degradaçom ambien-
tal da Galiza, projectos como os
campos de golfe e os portos des-
portivos criam um espaço para o
consumo que degrada a vida na-

tural, o território e sobretodo, as
pessoas que vivem nele. As luitas
pola defesa do território som ra-
dicais em tanto que impedem a
circulaçom de divisas e de merca-
dorias, criam umha consciência
de comunidade de resistência e
sentam umha ideia central para
nós: nom poderemos ter umha
Terra livre enquanto existir o ca-
pitalismo. 

Estamos diante dum livro que
deveria ser queimado na prática e
na teoria que tenha vinculaçom
com a militáncia. Sem isso as
suas teses carecem de valor.

A defesa da Terra e a dialéctica do 

progresso. Escola Popular Galega 

& galizalivre.org, Vigo, 2010

TONI LODEIRO 

entrelinhaS                      deFeSa do território e nacionaliSmo
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que Fazer

17.11.2010 / COMEDOR PO-
PULAR / 14:45 no C.S. Mádia
Leva (Rua Manuel Amor Mei-
lám, 18). LUGO
Todas as quartas-feiras.

17.11.2010 / PROJECÇOM DE
TRUEQUE E DEBATE / No
local de Amarante (Rua Sam
Romám, 9). PONTE VEDRA
Modera Adrián Serantes, orga-
niza Verdegaia.

17.11.2010 / PROJECÇONS E
MESA REDONDA SOBRE
PETER WEISS / 21:30 no
C.S. O Pichel (Rua Santa Cla-
ra, 21). COMPOSTELA
VO. Organiza o Cineclube de
Compostela.

18.11.2010 / CONVERSA-
RIOS / 17:30 na sede de
ADEGA (Travessa dos Bas-
quinhos, 9). COMPOSTELA
Sobre Restauraçom fluvial. Es-
taçom de Hidrobiologia do En-
coro do Com.

18.11.2010 / SIMPÓSIO CAR-
VALHO CALERO / De 18:00
a 21:30 no Centro Cultural
Caixanova (Rua Marquês de
Valladares, s/n). VIGO
Sobre ‘Ricardo Carvalho Cale-
ro: Mestre’.

18.11.2010 / MANIFESTA-
ÇONS DA CIG CONTRA A
REFORMA LABORAL /
19:00 em todas as comarcas

19.11.2010 / OBRADOIRO DE
PERCUSSOM / 18:00 na se-
de de Agarimar (Rua Real,
12). VIGO

19.11.2010 / PALESTRA E
CEIA DE CAUSA GALIZA /
20:00 no C.S. Faísca (Rua To-
ledo, 9). VIGO

19.11.2010 / PROJECÇOM DE
O PROCESO DE ARTAUD /
21:30 no Cinema Salesianos
(Rua Venezuela, 3). VIGO
Dentro do Festival Curtopia.

20.11.2010 / FEIRA DE TRO-
CO / Praça da Ferraria. PON-
TE VEDRA
Organiza Verdegaia.

20.11.2010 / CURSO ‘DE QUE
NOS SERVE O MARXISMO?’
/ 17:00 no C.S. A Fouce. (Pra-
ça de Chaviám, bloco 2 -
Bertamiráns). AMES
Organiza a Escola Popular Ga-
lega.

20.11.2010 / PROJECÇOM
DE CINECLUBE CARLOS
VARELA / 20:00 na Casa Ga-
lega da Cultura (Praça da
Princesa, 2). VIGO
Dentro do Festival Curtopia.

20.11.2010 / ANIVERSÁRIO
DA ASSEMBLEIA NACIO-
NALISTA DE LUGO / 20:00
diante do Hotel Méndez Nú-
ñez (Rua Raínha, 1). LUGO
Homenagem floral. Organiza o
C.S. Mádia leva!

20 e 21.11.2010 / JEIRAS MI-
COLÓGICAS / Canedo. PON-
TE AREIAS
Organiza Adenco. Actos por
concretar.

21.11.2010 / PROJECÇOM DE
ENTRE LÍNGUAS E O PRO-
CESO DE ARTAUD / 21:45
na Sede da Fundaçom Caixa
Galicia (Rua Nova, 33). COM-
POSTELA
Dentro do Festival Cineuropa. 

22.11.2010 / SEGUNDAS-FEI-
RAS MICOLÓGICAS / 20:30
no Restaurante Punto&Tex-
tura (Avda. de Galiza, 6).
PONTE AREIAS
Ponto de informaçom sobre os
cogumelos, dentro das Jeiras
Micológicas de Adenco.

24.11.2010 / CONVERSA-
RIOS / 17:30 na sede da

ADEGA. COMPOSTELA
‘Fentos e brions’, por Martiño
Fiz (Biólogo da ADEGA).

24.11.2010 / PROJECÇOM
DE INVASIÓN, DE HUGO
SANTIAGO / 21:30 no C.S. O
Pichel. COMPOSTELA
VO. Organiza o Cineclube de
Compostela.

25.11.2010 / SIMPÓSIO CAR-
VALHO CALERO / De 18:00
a 21:30 no C. C. Caixanova
(Praça Maior, 4). OURENSE
Sobre ‘Ricardo Carvalho Cale-
ro: Professor universitário e
lingüista’.

26.11.2010 / PROJECÇOM
DE GUERRILHEIRAS / 20:30
no C.S. Vagalume (Rua Nóre-
as, 5). LUGO
Organiza AMI.

26.11.2010 / CEIA E DEBATE
EXPERIÊNCIAS MILITANTES
NA GALIZA / 21:00 no C.S.
Mádia Leva. LUGO
Organizam a EPG e o Grupo
de Estudos Mádia leva.

27.11.2010 / PARQUE EM GA-
LEGO / De 11:00 a 13:00. OU-
RENSE
Actividades musicais, globofle-
xia, monicreques e outras ani-
maçons. Organiza Agarimar.

27.11.2010 / OBRADOIRO DE
MALABARES / 18:00 na se-
de de Agarimar. VIGO

27.11.2010 / FESTA HIP-HOP
COM ANDRÉ MC / 20:00 no
C.S. A Fouce. AMES

27.11.2010 / CEIA COLÓQUIO
COM LOLA FERREIRO /

20:30 na Casa da Cultura.
ORDES
‘A Transiçom em Ordes através
da experiência da Associaçom
Cultural O Terrunho’. Organi-
za A.C. Foucelhas, A.C. lucer-
na e a Revoltaina Cultural da
Beira de Bergantinhos.

27.11.2010 / CEIA CONCER-
TO COM MÍNI E MERO /
21:00 na Casa do Conde.
SALVATERRA DE MINHO
Organiza a SCD Condado.

28.11.2010 / ROTEIRO POLO
VALE DE LÔUÇARA / Saída
às 09.00 da Avenida Ramón
Ferreiro. LUGO
Organiza Adega, colabora Er-
gueitos. Dentro dos ‘Roteiros
pola língua’, com as palavras
de Fiz Vergara Vilarinho.

30.11.2010 / SIMPÓSIO CAR-
VALHO CALERO / De 18:00
a 21:30 no Centro Cultural
Caixanova. VIGO
Sobre ‘Ricardo Carvalho Cale-
ro: Farol para o futuro da nos-
sa língua e cultura’

04.12.2010 / FESTA POLA
LIBERDADE / Na Sala A Fa-
rándula (Rua Rogelio Abalde,
6). VIGO
Organiza a Plataforma Cidadá
‘Que voltem a casa!’.

04 e 05.12.2010 / FESTIVAL
FURTIVO / 22:00 na Sala Zo-
na. BUEU
Actuam Segismundo Toxicó-
mano, Boca Negra, Keima, Mo-
lestia, Vendetta, Skakeo, Farin-
ha Trijha e Falperrys.

05.12.2010 / CURSO DE HIS-
TÓRIA DA GALIZA / 10:30
na Casa da Cultura. ORDES
Organiza Escola Popular Gale-
ga e A.C. Foucelhas.

09.12.2010 / APRENDE
REINTEGRADO NUMHA
HORA / 20:30 no C.S. O Pi-
chel. COMPOSTELA

10.12.2010 / OBRADOIRO DE
CANTIGAS / 18:00 na sede
de Agarimar. VIGO
Com Servando Barreiro.

10.12.2010 / AS TERTÚLIAS
DO IEM / Na Aula de Cultura
Ponte de Rosas (Avenida da
Feira, 10). GONDOMAR
Intervenhem Anxo, Guillerme
e Xabier do grupo Berrogüeto.

11 e 12.12.2010 / OPERAÇOM
CASTANHEIRO / COUREL,
ANCARES E LÔUÇARA
Roteiro sobre o Apalpador, or-
ganiza a Gentalha do Pichel.

14.12.2010 / DEBATE / 17:30
na sede de Agarimar. VIGO
Sobre os boletins da Fundaçom
Educativa Pestalozzio.

14.12.2010 / CLUBE DE LEI-
TURA DO ATENEU FERRO-
LANO / 19:30 na sala de im-
prensa do Teatro Jofre (Pra-
ça de Galiza, s/n). FERROL

Jornada de actividades festeiras em Maceda
organizada pola associaçom a Rebusca
a associaçom Cultural a Rebusca
convoca para o dia 20 de novem-
bro, a segunda ediçom do festival
que comparte nome com o colecti-
vo. o festival realiza-se em Mace-
da e começa às 9:30 da manhá.

o programa arranca com umha
caminhada pola ‘Rota da Devesa’.
a continuaçom começam as ac-
tuaçons musicais com um passa-

ruas amenizado por os Musara-
pas e Sonoros da Corcoba.

Às 12:00 terá lugar o i Campe-
onato de futebol Chapa do Con-
celho de Maceda. os jogos popu-
lares vam ter cabimento todo o dia
com um campeonato de bolos,
agrolimpíadas e outros. a meia
manhá e a meia tarde actua Cé
orquestra pantasma. À tarde ha-

verá também actividades para ne-
nos e nenas, teatro de rua, e um-
ha ceia popular às 21:00, que an-
tecede os concertos nocturnos,
protagonizados por Cé orquestra
pantasma, Melech Mechaya, fa-
rra fanfarra, os tres trebóns e Cu-
chufellos. informaçom sobre o fes-
tival, acessos e serviços em
www.arebusca.com.

maniFeStaçom em comPoStela

S.o.S. Sanidade pública
Dezenas de colectivos locais na
defesa da sanidade pública criá-
rom a plataforma S.o.S. Sanida-
de pública para convocarem
umha manifestaçom que vai
partir da alameda de Composte-
la no domingo, 21 de novem-
bro, às 12:00.

fam um chamamento a pro-
testar contra a privatizaçom des-
te serviço público e “na defesa e
melhoria da sanidade pública”.
há mais informaçom na página
www.sos-sanidadepublica.org,
que também oferece a possibili-
dade de apoiar o manifesto.

a Cut organiza, em colabora-
çom com o Cineclube de Com-
postela, um ciclo titulado ‘fil-
mar a história’ entre novem-
bro e fevereiro. todas as pro-
jecçons vam ter lugar na sede
de vigo (Rua policarpo Sanz,
22, 2º) às 20:00.

entre a selecçom deste mês
contam-se trabalhos de Rami-
ro ledo, Jem Cohen ou harun
farocki. há mais informaçom
sobre o programa na página
web www.cutgalicia.org.

Ciclo de
cinema no
local da Cut

de viGo

20 de novemBro
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marcoS reGueira, ex-PreSo antiFaSciSta do Pce(r)

as críticas à igreja de sema-
nas atrás transbordam o li-
mite do tolerável e um nom

se explica como a Justiça nom en-
tra de ofício a pôr-lhes couto. Dá
vergonha que tenham que ser em-
presas privadas as que lhes parem
os pés a libelos de pornoterrorismo
como o de Retranca. e por cima in-
toxicar com que a mesma impren-
sa tira revistas com monjas assas-
sinas e gore satánico. por favor! 

que se venha com os tópicos
rançosos da inquisiçom ou a imo-
ralidade do vaticano, a estas altu-
ras! que se pio xi era filo-nazi, que
os fascistas espanhóis batiam pola
graça de Deus ou que as cúrias chi-
lenas e argentinas colaboravam “a
braço partido” com pinochet e vi-
dela... quem nom tem um cunha-
do bruto na família? a igreja sem-
pre empregou a estratégia pinhei-
riana do entendimento antes que a
confrontaçom. entendimento com
o poder, logicamente. Com quem ia
ser? C’os do nom? 

há trinta anos a moda era semear
discórdia com a mal chamada teolo-
gia da liberaçom, esses esfarrapa-
dos sudacas, marxistas de baixa es-
topa. Depois tocou delitos económi-
cos: que se Banco ambrosiano, que
se fórum filatélico, Cajasur, ou ca-
so Retablo... que querem estes ma-
sons? que a igreja deite os cartos ao
lixo? que lhos dê aos pobres? e ago-
ra a pederastia, que virá depois? Co-
mo se umhas dúzias de milhares de
casos isolados permitissem genera-
lizar. pagam justos por pecadores.

por sorte ficam mentes limpas,
como a do ex-comunista alcaide de
Santiago que compara Ratzinger
com os Stones, soma-se ao opus
Dei e a Cristo rei e justifica a ordem

e a limpeza da cidade polo beneficio
económico que traz: seis mil polí-
cias a fazerem gasto. todo pola pas-
ta! lema que subscreveriam mafio-
sos ou usurários, também partidá-
rios de encapsular a democracia
numha parêntese e que também vi-
vem como papas, entre ferraris e
bilhas de ouro. 

tome-se o feixe de autocarros as-
sistentes, reste-se-lhe os de fora e a
indiferença resultante mostra a saú-
de mental de galegos e galegas.
agora dividam-se os quatro milhons
de euros polo montante de freaks

presentes. o resultado mostra o ní-
vel de ridículo de umha Junta deli-
rante, umha cova de ladrons que
elude a sua responsabilidade e in-
competência alegando que o seu rei-
no nom é deste mundo.

xurxo Borrazás

a exPeriência
reliGioSa de 
Sam caetano

A tua estadia na prisom pro-
longou-se durante vários anos,
vários centros e mesmo em
dous Estados. Como aconteceu
isto?
Eu fum detido em Paris, no ano
2002. Os motivos e a condena
impostas polo Estado francês
fôrom de quatro anos por mili-
tar no PCE(r). Esta pena, ainda
que muito avultada, é menor
que as que impom o Estado Es-
panhol polo mesmo delito, sem
ir mais longe, a jovem corunhe-
sa Iolanda Fernández, detida na
mesma operaçom que eu, foi
condenada a dez anos. Depois
disto, extraditárom-me a um
cárcere espanhol em 2006, no
qual estivem em preventiva até
Junho de 2009, quando me pon-
hem em liberdade sem cargos.

O teu caso chama a atençom
dado que estiveche encarcera-
do até três anos sem saberes
tam sequer o motivo, porém
nom houvo nenhuma denún-
cia pública sobre o tema fora
dos ámbitos solidários...
O que fixo Garzón, o instrutor
do meu caso, foi prevaricar. Ca-
da dia condena-se a militantes
de todo tipo a penas que vam

dos 10 aos 40 anos de cárcere, e
dá o mesmo. Indiferença social?
Sim, claro, algo há, vivemos
numha sociedade desorganiza-
da, desinformada e mesmo des-
norteada, é difícil exigir-lhe as-
sim, em geral, um compromisso
ou umha reacçom. Eu preocu-
po-me mais pola indiferença
política de muitos colectivos,
identificados baixo diversas ide-
ologias, e que depois passam
das presas e presos políticos. Is-
so por nom falar dos partidos
de ‘esquerda’, e mesmo nacio-
nalistas, integrados no sistema.
Esses som os principais respon-
sáveis da situaçom de vulnera-
bilidade de direitos que se vive
nas cadeias do Estado espanhol.

Actualmente participas no Co-
mité de Solidariedade na Co-
runha, como se desenvolve a
vossa actividade?
O Comité de Solidariedade sur-
ge a princípios deste ano, com a
ideia de reorganizar o movi-
mento em prol da amnistia na
cidade. Há que ter em conta que
a repressom na Corunha tem
afectado, nom só o PCE(r) e
Grapo, mas também o SRI, trás
a sua ilegalizaçom no ano 2003.

Aqui, houvo detençons em
2008, que levárom entre outros
a um corunhês, Carlos Cela, à
prisom. Ante esta detençom,
houvo umha muito positiva res-
posta popular, mas existia a ne-
cessidade de organizar-se mel-
hor e achamos que, na cidade,
havia que criar um Comité. Evi-
dentemente nom podemos fa-
zer todo o que é necessário, mas
procuramos denunciar e apoiar
na medida das nossas possibili-
dades as presas e presos. Até o
de agora centramos a nossa ac-
tividade na difusom de mate-
riais informativos, assim como
a venda de peças de artesanato
realizadas nos cárceres, as visi-
tas às cadeias e a ediçom do
nosso blogue: comitesolidarie-

dade.blogaliza.com.

E tendes pensada algumha
campanha a curto prazo?
Sim, proximamente realizará-
se um juízo-farsa contra os de-
tidos numha operaçom realiza-
da no ano 2005 em Barcelona.
Do Comité pretendemos estar
presentes no juízo que se cele-
brará na Audiência Nacional,
no qual também será julgado
um vizinho da cidade, Paco Ce-

la. Ele, que já passou mais de
20 anos na cadeia, leva três
anos em prisom preventiva, e a
fiscalia pede 12 de cadeia por
militar no PCE(r). Considera-
mos isto um atentado flagrante
contra os direitos elementares
e na denúncia queremos con-
tar com o apoio doutros colec-
tivos da cidade.

Já por ultimo, que podes dizer
sobre a situaçom de presas e
presos galegos?
Actualmente há quinze presas e
presos, catorze comunistas e
antifascistas e um independen-
tista. Um deles, o viguês Xaime
Simón, leva em prisom desde
1985, um dos presos mais anti-
gos do Estado. Aliás, outros
dous, Suso Cela e Olga Oliveira,
som vítimas da Doutrina Parot.
Por outra banda, cabe comen-
tar que todas e todos sofrem a
dispersom e o ficheiro FIES, e
também o isolamento. Em resu-
mo, poderia-se dizer que a si-
tuaçom é dramática, nom só pa-
ra quem está na cadeia, senom
também para familiares e ami-
gos que sofrem as distáncias a
percorrer e o trato degradante
por parte dos carcereiros.

“A ‘esquerda’ integrada no sistema é responsável
pola vulneraçom de direitos nos cárceres”
DANIEL R. CAO / Trás cinco recursos judiciais, em Junho de
2009, Marcos Regueira (A Corunha, 1973) saiu em liberda-
de. Até esse momento passara quatro anos em diversas
cárceres franceses baixo a acusaçom de associaçom ilí-
cita, para posteriormente ser entregue polo Estado fran-

cês ao espanhol, pese a que este nom tinha nenhum pro-
cesso em curso contra ele foi encarcerado durante três
anos mais. Actualmente em liberdade sem cargos, e des-
de o Comité de Solidariedade procura trasladar aos pre-
sos e presas políticos o apoio que ele recebeu.


