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operaçom orquestra 17
As detençons de representantes políti-
cos na Costa da Morte trazem de novo
à tona dados sobre a gravidade da es-
peculaçom em Fisterra e Cee. Aliás,
confirmam-se conexons corruptas
com conhecidas orquestras galegas.

julgam independentistas 7
Dous ativistas pola língua fôrom julga-
dos em Vigo a conseqüência dum pro-
testo contra Galicia Bilingüe há três
anos. Durante a mesma fôrom agredi-
dos numha carga policial, e agora som
acusados de supostas agressons.

opiniom

entre o individual e o Coletivo
por teresa moure / 3

no maGreb por Carlos santiago / 28

Greve, nom FolGa por mariano ribeiro / 3

suplemento central a revista

FiCçons sobre a ‘GaliCia’ de velo 
Xurxo Chirro oferece a primeira parte de umha achega à 
história da fita Galicia de Carlos Velo e mais as suas montagens

invernia
O ferrolano Alberte Momán, autor de vários poemários e um ro-
mance, traz-nos um relato que reflete na existência

Novas da Gali a

“CCOO e UGT
estám a matar o
movimento obreiro,
os seus pactos
desmobilizam”

suso seixo, 
secretário Geral
da Confederaçom
intersindical
Galega / pág. 15

Inventário encoberto
para privatizar a água

no dia 27 de janeiro milhares de pessoas mobilizárom-se em
quinze cidades galegas contra a reforma das pensons, numha
jornada com forte presença policial / pÁgs. 14-16

slg prepara respostas à agressom

Um documento que a Universi-
dade de Santiago de Composte-
la está a enviar a endereços do
rural, insta a contratar serviços
da empresa Controlo de Águas
de Consumo da Galiza (CAC)
para medir a salubridade dos
poços e dos mananciais. Fontes
do SLG julgam que se trata de
um dos primeiros passos para

elaborar um inventário das fon-
tes que abastecem o rural fora
do controlo da Administraçom.
Trataria-se de um avanço enca-
minhado ao cobro polo consu-
mo contemplado na Lei de
Águas. Por outra parte o SLG
chama à insubmissom a umha
norma que pretende pôr preço
ao “nosso direito a viver”  / pÁg. 5

Abalam as ditaduras
no mundo árabe
Com as reivindicaçons postas
nas condiçons sociais, umha sé-
rie de revoltas pom em questom
os regimes dos paises árabes. O
primeiro dos governos aliados
de Ocidente em cair foi o da Tu-
nísia, enclave turístico para Eu-
ropa, ficando polo de agora com
um governo de concentraçom.
E em algo menos de vinte dias
de protestos caía em Egito um

regime, o de Hosni Mubarak,
que já durava trinta anos. Com
esta queda, desaparece o princi-
pal aliado dos Estados Unidos e
mais Israel na regiom. Porém, o
exército manterá a legalidade
vigente até dentro de seis me-
ses. No resto da zona, Jordánia,
Iémen,  Marrocos e sobretodo
Argélia também iniciam protes-
tos de diverso tipo. / pÁg. 12

protestos na tunísia

zapatero pactua reforma com patronal e sindicatos espanhóis

o soberanismo mantém o
pulso sindical com a greve
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incompetência no
hospital lucus augusti

Com o salário de Cristiano Ronal-
do seria possível financiar a edifi-
cação de muitos lares de prote-
ção oficial, pois cumpre lembrar
que a habitação é considerada um
direito universal. Igualmente,
com esse capital, 562 famílias que
vivem quase na mendicidade po-
deriam receber um salário mileu-
rista passando a fazer parte das
denominadas classes médias. Ora
bem, as possibilidades e os exem-
plos são tantos que não chegaria
todo o papel do mundo para es-
crevê-los. Enfim, que dizer ao res-
peito? Isto é algo natural no livre-
capital, especialmente quando es-
te modelo financeiro chega aos
extremos de se tornar num siste-
ma que funciona com base em
grandes apostas e especulações.
Está claro que o capitalismo não
é um modelo eficiente nem a so-
lução às desigualdades sociais e,
ainda mais, de todos os sistemas
presentes no percurso da histó-
ria, o livre-capital situa-se no pó-
dio com aqueles que mais desa-
tenderam o bem coletivo. A famo-
sa crise de 1929 fez soar a cam-
painha alertando dos perigos da
especulação económica e hoje,
mais uma vez, o caráter virtual
dos movimentos financeiros faz
com que se tropece na mesma pe-
dra. No entanto, ainda para maior
absurdo, continua-se a apostar

em mais do mesmo, em espremer
o cidadão para que com o seu di-
nheiro pague os estragos das
grandes elites capitalistas. Por se
todo isto fosse pouco, para dar a
última pincelada ao lenço, a in-
competência dos governos locais,
estatais e globais instala-se em to-
do o projeto público com total im-
punidade. Este é o ponto ao que
queria chegar para falar do novo
hospital da cidade de Lugo, o Lu-
cus Augusti, como exemplo de
ineptidão. O dedo em riste da di-
reita e do espanholismo galego
alimenta uma e outra vez os seus
discursos com o termo 'política de
austeridade'. Mas esta austerida-
de é relativa, não é? Austeridade
para o trabalhador, estudante e
jubilado. Por outra parte, medram
os cemitérios de dinheiro públi-
co: cidade da cultura, hospital Lu-
cus Augusti, etc. Algo que pode-
ria ser do mais produtivo e útil pa-
ra os cidadaos é na realidade uma
grotesca ostentação de esbanja-
mento, uma hospedagem da in-
competência. Na mesma linha
poder-se-ia falar das extravagân-
cias sem sentido das novas arqui-
teturas que procuram o cosmopo-
litismo em fuga dos símbolos e
marcas do nacional e genuíno,
mas a grande preocupação des-
cansa num incorreto uso e apro-
veitamento da energia. Se calhar,
os arquitetos aproveitaram os
planos dum aeroporto, pois as di-
mensões vagas deste complexo
são mais próprias dum grande su-

permercado com o gasto extra de
iluminação e serviço de limpeza
que semelhantes dimensões im-
plicam. Também se torna num
absurdo consumo elétrico a porta
giratória da entrada e as escadas
mecânicas em constante movi-
mento assim como a elevada cli-
matização. Olhe-se para onde se
olhar, tudo são exemplos de irres-
ponsabilidade. Pelos corredores
os guardas de segurança usam
uns veículos de duas rodas impul-
sionados por uma bateria que tem
de ser recarregada na rede elétri-
ca geral. Muitas das lâmpadas
bem podiam ser substituídas por
diodos lez e os elevadores bem
poderiam estar reservados para
as pessoas impedidas de cami-
nhar por qualquer motivo. Gran-
de parte do custo económico e do
impacto medioambiental do novo
hospital de Lugo é gratuito, total-
mente desnecessário e, portanto,
mero fruto da incompetência. 

José Manuel Nunes Vilar

frente às acusaçons
de 'negacionismo'

Perante os recentes comentários
aparecidos no jornal NOVAS DA

GALIzA de “apoio a posturas ne-
gacionistas -da existência do ga-
lego nas Astúrias- (sic)” por par-
te do Académico da RAG D. Car-
los Varela Aenlle em relaçom ao

grupo folk Quempallou, quere-
mos esclarecer:

-O grupo Quempallou nunca se
pronunciou a favor nem contra a
galeguidade do Eu-Návia em nen-
gumha das suas cançons, nem em
declaraçom a meios de comuni-
caçom nem participou em atos
que negassem este facto.

-O grupo Quempallou nom en-
tende as intençons nem o sentido
das declaraçons de D. Carlos Va-
rela Aenlle no referido artigo.

Nom nos parece aceitável este
tipo de difamaçons gratuitas con-
tra um grupo que leva “11 anos
malhando” e trabalhando com
música por e para a cultura gale-
ga. Ademais, pensamos que um
membro da Real Academia Gale-
ga deve obrar com mais respon-
sabilidade nas suas declaracións,
por respeito à honorabilidade da
Instituiçom de que forma parte.

Quempallou

Tem-se dito em muitas oca-
sions que apenas a perspeti-
va ganha com o tempo dei-

xa enxergar o verdadeiro sentido
de umha época. Mergulhados co-
mo estamos na voragem do nosso
presente, dificilmente concebe-
mos a trascendência dos momen-
tos que estamos a viver. E no en-
tanto, todos somos conscientes de
atravessarmos umha época decisi-

va que marcará a lume o futuro da
nossa Terra. Em poucos meses
abalam direitos sociais historica-
mente conquistados, a extrema-di-
reita liquida os seus tradicionais
vernizes autonomistas, e a burgue-
sia galego-espanhola acelera a sua
assimilaçom a Madrid com a pre-
visível privatizaçom das caixas.

Entre este marasmo, e na mais
adversa das condiçons recente-

mente conhecidas, o sindicalismo
nacionalista convocou umha greve
geral frente a um férreo cerco polí-
tico e mediático. A convocatória
demonstrou, no mínimo, a vitalida-
de de umha dignidade incondicio-
nal e inegociável; além disso, pujo
em primeiro plano um importante
setor da populaçom que de manei-
ra nengumha está disposto a dei-
xar-se fagocitar pola passividade.

Porém, os movimentos popula-
res e os espaços ativistas nom se
confrontam tam só com um poder
crescido e despótico. Ao nosso ca-
rom, florescem também formas de
um comportamento desintegrado,
como testemunha o vírus da cor-
rupçom e as suas ramificaçons so-

ciais, o domínio incontestado da
banalidade mediática ou a indo-
lência massiva perante a degene-
raçom das burocracias sindicais.
Obstáculos colossais que porám à
prova a nossa inteligência coletiva
e a nossa inteireza de ánimo para
enfrentar anos decisivos.

Anos decisivos
editorial

humor pestinho+1
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Nos filmes británicos de ins-
piraçom marxista, a jorna-
da de greve marcava, mui-

tas vezes, o ponto álgido no per-
curso dramático do filme. O autor
colocava  grevistas e fura-greves
frente a frente, e o fura-greves, en-
vergonhado, tratava de aceder ao
local de trabalho muito discreto,
com a cabeça submergida entre os
ombros, para nom ser reconheci-
do por ninguém. Mas hoje o signi-
ficado socialmente aceite da pala-
vra greve tem sofrido importantes
manipulaçons até se ter converti-
do quase em sinónimo de folga, e
o resultado desta metamorfose é
umha extraordinária confusom
sobre a sua utilidade e conveniên-
cia. Eu já ouvim da boca de traba-
lhadores, alguns mesmo com es-
tudos universitários, afirmar que a
recente greve nacional era ilegal,
ou mesmo que só se tratava dum-
ha jornada matutina. Hoje os pi-
quetes som reféns do seu caráter
informativo, e os fura-greves, com
a solenidade dos políticos mediáti-
cos, reivindicam com grandes ace-
nos o direito fundamental para
servir o patrom. E com razom exi-
gem um direito fundamental, o pe-
destal do sistema democrático; a
livre servidom é um direito tam bá-
sico que justifica a militarizaçom
do Estado como garantia  do seu

exercício, a coerçom como instru-
mento para defendê-lo. 

Na cidade da Corunha reflete-
se bem esta relaçom harmónica
que o controlo e a ameaça mante-
nhem com o sistema democrático.
Umha espetacular dispersom de
forças de choque e controlos poli-
ciais vigiam a  convivência pacífi-
ca dumha sociedade normalizada.
De facto,  o piquete que se concen-
trou às nove às portas do El Corte

Inglés, na passada greve geral na-
cional, fijo o seu percurso infor-

mativo acompanhado dum im-
pressionante dispositivo que im-
pediu qualquer aproximaçom dos
que nesse dia decidírom exercer o
sagrado direito ao trabalho. Um-
ha carrinha da polícia foi abrindo-
nos passo por entre o tráfego co-
mo se já conhecessem o nosso ru-
mo, que por outro lado, é sempre
o mesmo, facilitando-nos gentil-
mente umha faixa  livre de tránsi-
to. Contudo, os estabelecimentos
baixavam as grades ao nosso pas-
so, umha nuvem de fotógrafos dis-
parava as suas máquinas de fotos
e nós aplaudíamos com entusias-
mo. Mas quando avançávamos
uns metros as portas voltavam a
abrir-se, e nós nom podíamos vol-
tar atrás, como se umha força es-
tranha nos empurrasse para a
frente.  Depois, a manifestaçom
percorreu o centro da Corunha e,
durante o percurso, os curiosos
saíam dos estabelecimentos para
ver passar os grevistas, e assim
que completámos o percurso, um
representante do sindicato fijo
umha exaustiva análise sobre as
causas da crise, pronunciou-se
contundentemente contras as re-
formas antipopulares e contra os
sindicatos pactistas e apelou os
grevistas para participarem nas
eleiçons. Mas como? As trabalha-
doras mobilizamo-nos numha
greve geral para fazer frente ao
maior ataque contra os nossos di-
reitos na história recente, jogamo-

nos o nosso emprego para irmos
ao encontro de um dia de luita, ar-
riscamo-nos a levar pancada ou
ser detidas, e o orador sugere que
votemos como parte da soluçom?
Mas votar em quem? Nos partidos
de esquerda que defendem os
nossos direitos? Que defendem
umha distribuiçom justa da rique-
za e menos horas de trabalho pa-
ra todos? Que defendem a pro-
priedade coletiva dos recursos e o
direito à autogestom? Finalmente,
os sindicatos de massas e os parti-
dos políticos de esquerda reco-
nhecem a sua impotência frente
ao desmantelamento final das
poucas garantias sociais de que
ainda desfrutamos. 

Em diferentes períodos, cada
envite reformista do capital pas-
sou por cima das organizaçons
tradicionais de esquerda, em cada
processo a autoridade do Estado
saiu reforçada; desse modo im-
pom-se a convivência e a normali-
dade democrática, o emprego li-
xo, o emprego submergido, a emi-
graçom, as ETT´s, os recursos hu-
manos...  Em cada envite, as gran-
des organizaçons operárias fôrom

ficando sem resposta, deixando-
se arrastar por umha força  estra-
nha, empurrados pola corrente do
pensamento dominante, sem au-
tonomia suficiente para experi-
mentar novas vias; as aspiraçons
de igualdade e justiça social trans-
formárom-se em promessas de
competitividade, produçom, tra-
balho e salário, e polo caminho foi-
se perdendo todo o capital acumu-
lado nas luitas populares: a deso-
bediência, a rebeliom e a sabota-
gem transformárom-se em atos
vandálicos, em atentados contra a
liberdade e a convivência pacífica. 

Como entom havemos de nos
defender das agressons se deixá-
mos as armas polo caminho? Que
passos damos agora, quando a
violência do Estado reprime bru-
talmente qualquer indício de re-
sistência, entre um estado de indi-
ferência ou resignaçom normali-
zada, quando se impom o capital
como umha força sobrenatural,
sem possibilidades de frear o seu
imparável avanço? Estas som as
questons que surgírom no trans-
curso da última greve, mas a sua
resoluçom desborda as estreitas
margens de atuaçom das burocra-
cias sindicais, porque implica mu-
dar o rumo, procurar alternativas,
e recuperar a iniciativa na rua. O
tempo que vivemos proporciona-
rá novas oportunidades e com cer-
teza a greve nacional indefinida, a
desobediência dos serviços míni-
mos, a pressom sobre os fura-gre-
ves e os traidores, e a rebeliom,
imporám-se sobre o vitimismo es-
téril, o respeito democrático e o
partidismo político.   

Na fronteira entre o Cana-
dá e os EUA, 7 mil pes-
soas ainda falam kalispel.

Em kalispel nom se pode dizer 'la-
go'; tampouco 'montanha'. Nom
há substantivos que denominem
estes acidentes geográficos; cum-
pre usar verbos e dizer algo as-
sim como "montanheia" ou "la-
gueia". Ao carecerem de umha
etiqueta para designar estas enti-
dades conjuntamente, as pessoas
que falam kalispel consideram
cada lago ou cada montanha por
separado e ademais nom podem
pensar neles como objetos, como
"acidentes" geográficos. Mas eu,
na realidade, nom considero as
montanhas nem os lagos aciden-
tais; simplesmente tenho que pre-
gar-me aí à visom da minha tribo
para usar a nomenclatura habi-
tual. Contodo, sinto que o meu de-

ver é alertar de que o nome nom
é inócuo: as montanhas, vistas co-
mo acidentes da paisagem, po-
dem ser perfuradas por minas,
podem assolar-se e dinamitar-se,
porque as suas entranhas, se con-
tiverem metais, devem pôr-se ao
serviço do capital. Igualmente, os
lagos podem dessecar-se e os rios
trabalhar para as centrais elétri-
cas a moverem turbinas, se forem
acidentes. Desde o kalispel, esta
visom instrumental da natureza
seria impensável. 

A realidade nom se apresenta
perante os nossos olhos objetiva e
pura. Cada vez que cremos anali-
sá-la, atuamos constringidos por
um acervo comum: a língua, no
exemplo anterior, ainda que a rea-
lidade também se veja mediada
pola história. Se estou a primar a
língua entre as forças coletivas
que nos modelam é porque mere-
ce ser reivindicada neste momen-
to histórico em que impera o de-

sapego cara a ela; finalmente, co-
mo dizia Castelao, se ainda somos
galegas ou galegos, é por obra e
graça do idioma. Quer nos refira-
mos à língua quer à história parti-
lhada -que igual som umha e a
mesma cousa- diria-se que cada-
quém tem alojado na sua própria
mente todo um coletivo. Numha
época de máximo individualismo
como a que nos toca viver, con-
vém salientar este dado. Mesmo
quando umha pessoa está sozinha

num quarto, matinando num pro-
blema, a concatenaçom dos pen-
samentos que passam pola sua
cabeça realiza-se por via lingüísti-
ca e, nesse sentido, cabo do indi-
víduo pensador, estám sentando-
se a pensar os demais falantes da
sua comunidade lingüística e cul-
tural, as noçons comuns na sua
época, a bagagem científica, artís-
tica e ideológica que o coletivo
amassou ao longo de anos e tam-
bém a moreia de superstiçons,
prejuízos e conceitos distorcidos
que poda arrastar. O pensador só
mal existe. Avançamos lenta e pe-
nosamente, mas em coletivo. 

Porém, coletivo nom significa
em massa, ao chou; senom cons-
tituído por indivíduos -umha mul-
tidom- que se enlaçam, pensam e
confiam. O ser humano abala en-
tre as pulsons da manda e a pos-
sibilidade de submeter a escrutí-
nio rigoroso todas as crenças, en-
tre a felicidade de saber que nom

permanece em soidade e as ten-
taçons do seu próprio egoísmo,
entre o individual e o coletivo.
Marx dixo que o assunto nom es-
tava em compreender o mundo,
senom em transformá-lo. Esta
frase, que incita à açom sobre a
especulaçom, provoca otimismo,
mas também admite umha leitura
desacougante; como se nom ti-
véssemos que assimilar num es-
forço individual cada matiz impli-
cado nessa transformaçom social
que aceitamos como objetivo
prioritário. Se a tensom indivi-
dual/coletivo nom funcionar ade-
quadamente, perderemos de vis-
ta múltiplos espaços de interven-
çom que ainda nom estám con-
templados como tais: o ecologis-
mo, implícito na cosmovisom do
kalispel, igual que o feminismo,
ou o pacifismo, adoitam ser inter-
pretados como movimentos des-
sa 'outra' esquerda social, a que
trabalha fora dos partidos políti-
cos, o que presupom que estes te-
nhem que ocupar-se de gerirem
ou de acederem ao poder, e nom
de formularem novas ideias críti-
cas; ademais, claro, de procura-
rem levá-las a efeito.

Entre o individual e o coletivo: infinitos
espaços para a transformaçom social 
teresa moure se a tensom 

individual/coletivo
nom funcionar 
adequadamente,
perderemos de vista
múltiplos espaços
de intervençom 

Greve, nom folga
mariano ribeiro

o tempo que vivemos
proporcionará novas
oportunidades, e a
rebeliom deverá 
impor-se sobre o 
vitimismo, o respeito
e o partidismo
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A Guarda Civil de Tránsito impujo umha
multa de 3.000 euros a um ativista da Gen-
talha do Pichel por adatar à norma reinte-
gracionista o topónimo 'Boqueixón'. O cen-
tro social comunicou que “continuarám a
aparecer letras galegas nas estradas”. 

multa de 3.000 euros por adaptar topónimos

Esculca publicou um dossier em que sa-
lienta as “graves carências” verificáveis
na atuaçom das forças de segurança na
greve. Salientam a violência das cargas,
com a malheira a um detido em Vigo e
identificaçons arbitrárias (esculca.net).

relatório sobre abusos policiais na greve

10.01.2011 / Amancio Ortega
deixa a presidência da Inditex. 

11.01.2011 / Fiscalia abre in-
vestigaçom contra o ex-presi-
dente da Federaçom de Con-
frarias de Pescadores, Eva-
risto Lareo, por suposta cor-
rupçom e apropriaçom inde-
vida em relaçom com as
ajudas do Prestige.

12.01.2011 / Vizinhança do
bairro do Pinho, em Ourense,
corta a N-120 à saída da cida-

de para protestar polas obras
do TAV.

13.01.2011 / Chefia de Cultura
de Lugo paralisa umha obra
do Concelho, sem controlo
arqueológico, que destroçou
parcialmente restos romanos
na zona histórica.

14.01.2011 / Tribunal de Com-
postela condena a madeireira
Santos Cocina y Baños, de
Boqueixom, a indemnizar
com 3.000 euros um trabalha-

dor perseguido por realizar
trabalho sindical.

15.01.2011 / Mineiros apupam
Feijoo em Leom por ter-se
oposto ao decreto do carvom.

17.01.2011 / Bieito Lobeira, do
BNG, e Catarina Martins, do
Bloco de Esquerda, reclamam
a receçom da RTP na Galiza e
da RTVG em Portugal.

18.01.2011 / De madrugada,
atiram coquetéis molotov

contra a sede do PSOE em
Carral.

19.01.2011 / Trabalhadoras de
Calvo en La Unión (El Salva-
dor) realizam paralisaçom
contra as reduçons de pres-
taçons. Ao dia seguinte, som
suspendidas 24 horas.

20.01.2011 / Umha centena de
estudantes ocupa a bibliote-
ca geral da USC em protesto
pola extinçom de matérias e
convocatórias.

21.01.2011 / Comuneiros de
Sanguinhedo reclamam a
Adif o pagamento de 50 hec-
tares cedidos a Adif para a
construçom do TAV seis
anos antes.

23.01.2011 / À noite, pintam
simbologia fascista na placa
de homenagem aos retalia-
dos polo franquismo no ce-
mitério de Lavadores (Vigo).

24.01.2011 / Verdegaia recla-
ma a paralisaçom das obras

cronologia

Promovem a desgaleguizaçom
da Novacaixa via privatizaçom

NGZ / Um novo decreto que previ-
sivelmente será aprovado este
mês de fevereiro polo Governo
espanhol abrirá caminho para a
privatizaçom das caixas de afor-
ros. Com a escusa de que o atual
processo de reestruturaçom ban-
cária deve deixar organismos 'sol-
ventes', o Estado espanhol exige
umha série de requisitos que po-
nhem em sério perigo a sobrevi-
vência destas entidades financei-
ras, tal e como se conhecem nos
dias de hoje, nomeadamente a re-
cém fusionada Novacaixagalicia.

Assim, o requerimento que mais
mal fará a estas entidades de cré-
dito é a exigência de um capital bá-
sico que, no caso de Novacaixaga-
licia, deverá atingir 10%. No fun-
do, som umhas medidas que obri-
garám entidades como a caixa ga-

lega à introduçom de capital priva-
do ou a sua bancarizaçom. Segun-
do alguns economistas galegos, os
1.500 milhons de euros necessá-
rios para recapitalizar a NCG se-
riam impossíveis de conseguir.

Por outra parte, nesse novo de-
creto entrevê-se também um ata-
que ao atual Estado das autono-
mias. Alguns meios de comunica-
çom do Estado espanhol indicá-
rom que nesse texto poderia eli-
minar-se a possibilidade de um
veto autonómico à conversom
das caixas de aforro em bancos.
Ainda em relaçom com o quadro
competencial, o secretário nacio-
nal de CIG-Banca, Clodomiro
Montero, tem denunciado o abu-
so que o Estado está a cometer,
usando as suas competências em
matéria de supervisom, para for-

çar a privatizaçom das caixas, cu-
ja tutela está nas maos das comu-
nidades autónomas.

O atual processo de bancariza-
çom das caixas de poupança tem
lugar depois de umha época em
que estas entidades, antes do co-
meço da bolha inmobiliária, reali-
zárom fortes investimentos em
empresas relacionadas com o ti-
jolo e que tivérom que enfrentar
concursos de credores. Assim, o
portal digital Galicia Confiden-

cial publicou em finais do mês de
janeiro umha listagem delas, sen-
do a maior parte dessas compa-
nhias de fora da Galiza. Na atua-
lidade, NCG admite que tem uns
33.000 milhons de euros investi-
dos em construtoras e imobiliá-
rias, dos quais 40% podem ser de
duvidosa recuperaçom.

governo espanhol volta a impor ditados no mapa financeiro

NGZ / A Polícia Nacional espa-
nhola prendeu dous ativistas na
Corunha no passado dia 7 de fe-
vereiro e outros dous no dia a
seguir, um na cidade de Vigo e
outro também na Corunha. As
detençons estariam relaciona-
das comsupostos incidentes
acontecidos no quadro da pas-
sada greve geral.

Processados por um 
delito “sem especificar”
Os primeiros, X.V.C. e E.P.L., fô-
rom detidos no centro social
Atreu à tarde e ficárom em liber-
dade perto da meia noite com
acusaçons presumivelmente re-
lacionadas com os protestos rea-
lizados na jornada de greve ge-
ral do passado 27 de janeiro. No
entanto, na citaçom judicial que
recebêrom alude-se a um delito
“ainda sem especificar”.

Por sua vez, outro cidadao
que foi prendido no dia a seguir
na Corunha, A.M.B., foi liberta-
do horas depois da sua deten-
çom e também desconhece as
acusaçons concretas que se lhe
imputam, se bem que as três
pessoas fossem informadas po-
la Polícia de que eram processa-
das por factos relacionados com
desordens públicas.

Fiscalia pede ingresso 
em prisom de Simom Ubeira
O detido de Vigo é o militante de
Briga Simom Ubeira. Agentes

da Polícia espanhola levavam-
no para os calabouços na tarde
do dia 8 sem lhe indicar os moti-
vos, se bem que depois fosse in-
formado de que era acusado de
desordens públicas e de ter ata-
cado um banco na madrugada
da jornada de greve. Apesar de
que a Fiscalia solicitou o seu in-
gresso na prisom, as autorida-
des judiciais decretárom a sua
libertaçom sob acusaçom na tar-
de do dia seguinte, ao nom exis-
tirem provas incriminatórias
contra ele e depois de os agen-
tes que o acusavam incorrerem
em contradiçons, conforme in-
formam de Briga. Deverá apre-
sentar-se nos tribunais todas as
segundas-feiras até a realiza-
çom do seu julgamento. Umha
concentraçom solidária aguar-
dou polo jovem às portas dos tri-
bunais vigueses.

Prendem quatro pessoas em 
Vigo e na Corunha por acusaçons
relacionadas com a greve

detençons de ativistas

SIMOM UBEIRA
após sair dos 

calabouços de Vigo
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O jornal galego editado em Ponte Areias, A Peneira,
despede-se do seu público depois de ter editado 512
números desde o ano 1984. O que fora um histórico re-
ferente anticaciquista do Condado e, desde há uns
anos, jornal nacional, nom conseguiu superar a crise
económica que arrastava desde a queda do bipartido.

a peneira, outra vítima da crise dos meios em galego

A 12 de fevereiro a Escola Popular Galega inaugurou com
um ato oficial a sua biblioteca no seu local da rua Real de
Vigo. Após vários meses de catalogaçom, a EPG conta já
com mais de 2.000 volumes, com os quais quer continuar
com o seu projeto formativo. Um novo lote de 200 livros e
revistas estám à espera de ser classificados.

escola popular galega abre biblioteca

efetuadas pola Demarcaçom
de Costas em praias de Ferrol
polo seu impacto ambiental.

25.01.2011 / Corunha prorroga
por mais um ano a ajuda de
quase 130.000 às touradas.

26.01.2011 / Governo de Es-
panha nomeia Miguel Cortizo
para suceder Antón Louro
como delegado na Galiza.

28.01.2011 / Juan Carlos Gó-
mez, marinheiro de Ribeira,

morre em acidente laboral
num atuneiro no Índico e um
trabalhador de Oia falece ao
cair-lhe a rama de umha árvo-
re numha serraçom do Rosal.

30.01.2011 / Mulher apunhala
o seu ex-namorado em Baio-
na para se defender de umha
malheira.

31.01.2011 / Audiência Nacio-
nal intervém as cámaras de
Cee, Fisterra e Maçaricos por
corrupçom urbanística.

01.02.2011 / Colégio Novo de
Arteijo proíbe assistência às
aulas de umha menor mus-
sulmana por levar o hiyab.

03.02.2011 / José Vila Domín-
guez, camionista de distribui-
çom da Eroski, morre no seu
veículo em Quiroga. 

04.02.2011 / Governo de Es-
panha aprova recorrer peran-
te o Tribunal Constitucional o
catálogo de medicamentos
galego.

05.02.2011 / Silvia Longueira,
concelheira de serviços so-
ciais da Corunha, expom rea-
lojamento de Pena Moa como
“exemplo de boa planificaçom
para melhorar a segurança ur-
bana e a convivência”.

06.02.2011 / Morre D.B.F sob o
seu trator no Carvalhinho. Ao
dia seguinte, falece em Foz
um trabalhador de Piscifacto-
rías Coruñesas e no dia 8 um
operário pola pancada de um-
ha árvore em Avegondo.

07.02.2011 / Instituto Galego
de Vivenda e Solo confirma
sançom de 3,7 milhons de
euros a Construcuatro por
sobrepreços na aquisiçom de
vivendas de proteçom oficial. 

08.02.2011 / Vizinho de Paços
de Borbém detido por tentar
matar a sua ex-companheira
pondo lume à sua casa.

09.02.2011 / Sede da UGT na
Corunha é atacada com co-
quetéis molotov.

cronologia

NGZ / A secretária geral do SLG,
Carme Freire, e o membro da
Executiva Manuel Docampo com-
parecêrom publicamente para
qualificar a Lei de Águas como a
“maior agressom sofrida pola Ga-
liza na era democrática” e instar
aos concelhos a “se manifestarem
contra a lei recusando-se a cola-
borar na cobrança do cánone”.

Para tal fim mantivérom reu-
nions nas últimas semanas com o
PP, o PSOE, o BNG e IU, explican-
do-lhes as suas propostas para
contribuir para a derrogaçom da
lei e deixando-lhes claro a sua
vontade de “nom dar trégua” à
Junta “para que a retire”.

Docampo destacou que se está
a privatizar “um elemento indis-
pensável para a vida das pessoas
e dos animais, assim como para a
produçom de alimentos”, en-
quanto Freire assinalava que di-
retamente se quer fazer privado
“o nosso direito a viver”.

O membro da Executiva indi-
cou que a lei linda a inconstitucio-
nalidade ao marcar a Junta dire-
trizes à sociedade Águas da Gali-
za, que do ponto de vista jurídico
funciona como umha sociedade
anónima, ao tê-la transformado a
Administraçom autonómica em
organismo de direito privado. E
criticam que o PP diga que nom
vai aplicar a lei nesta legislatura
enquanto a mantém em vigor.

Instam a todas as organizaçons
sociais a fazerem um “frente co-
mum contra a Lei de Águas” para

deter a sua execuçom. Carme
Freire insistiu: “a água é um re-
curso público e natural que nom
tem preço e, portanto, nom a va-
mos pagar” e adverte quem “pre-
tenda fazer negócio deste direito
fundamental para a vida”.

Universidade e empresa 
privada preparam o terreno
O NOVAS DA GALIzA tivo acesso a
um documento que a Universida-
de de Santiago de Compostela
(USC) está a enviar a endereços
do rural instando-os a contrata-
rem os serviços da empresa Con-
trolo de Águas de Consumo da
Galiza (CAC) para medir a salu-
bridade dos poços e mananciais
que abasteçam as casas e explo-
raçons das pessoas que a rece-
bem. A promoçom da empresa é
questionada por fontes do SLG
consultadas por este jornal, que
ademais apontam a que podemos
estar perante umha tentativa en-

coberta da Junta para utilizar a
USC como emissário para em-
preender um inventário completo
de todos os poços e mananciais
dos quais Águas da Galiza nom
tem constáncia, ao mesmo tempo
que se promove o lucro de umha
empresa privada por parte de um
organismo público. 

Umha vez que a partir de 2014
a Administraçom pretende co-
brar o cánone a todas as pessoas
que fagam uso da água do sub-
solo, recurso que foi universal
até a aprovaçom da questionada
lei, a Administraçom tem pen-
dente a difícil tarefa de controlar
todos e cada um dos poços e
aquíferos existentes. Por parte
do SLG assinalam que a USC e a
empresa assumem competên-
cias que deveriam ser exercidas
por organismos da Junta, de ma-
neira que anunciam a interposi-
çom de denúncias judiciais e pú-
blicas contra eles.

NGZ / Antonio Fraga Mandián,
juiz decano da Corunha conhe-
cido pola sua hostilidade cara
ao galego, deverá fazer frente à
demoliçom de duas edificaçons
e umha piscina que construíra
ilegalmente num terreno fami-
liar em Paderne, situadas em
solo rústico nom urbanizável.
Umha atuaçom que NOVAS DA

GALIzA já denunciara em 2009
no seu número 78, e da qual o
juiz tem estado a se defender
alegando que os bungalows

nom tenhem uso residencial e
só som “uns galpons para se

mudarem os rapazes”. Mas pa-
ra a Agência de Proteçom da
Legalidade Urbanística (APLU)
já era clara a condiçom de “ile-
galizáveis” e “incompatíveis
com o ordenamento urbanísti-
co” numha resoluçom de 2010.

Um ano depois, resolve-se
definitivamente o recurso e a
APLU obriga o derrube, que de-
verá ser custeado pola família.
Ademais, um expediente de
Águas da Galiza assinala que
som responsáveis “obras de ca-
nalizaçom” ilegais que afetam
o rego da Pontiga.

Ordenam derrubar bungalows
“ilegalizáveis” de juiz corunhês

antonio fraga mandiÁn

NGZ / A sede do sindicato UGT
da Corunha foi atacada com lu-
me na madrugada do dia 8 de
janeiro, enquanto um caixa au-
tomático da Novacaixagalicia
era incendiado na noite do dia
seguinte em Vigo.

O primeiro dos ataques pro-
duziu-se a poucos dias da jor-
nada de greve contra a reforma
das pensons que a central sin-
dical espanhola pactuou com o
Governo espanhol. Localizada
na zona de Quatro Caminhos,
os danos afetárom sobretodo a
porta do imóvel, que ficou com-
pletamente calcinada. A pró-
pria sede fora objeto de pinta-

das em dias prévios, assim co-
mo outras sedes do mesmo sin-
dicato e de CCOO ao longo do
território nacional.

Por sua vez, o caixa automáti-
co da sucursal da Novacaixaga-
licia na rua viguesa Cronista Ro-
dríguez Elías foi incendiado na
madrugada do dia 9 de janeiro,
provocando danos na porta, no
próprio caixa automático e no
teito do habitáculo. No interior
do mesmo a Polícia localizou
umha bombona com um pavio
que nom chegou a explodir.

Os dous ataques nom fôrom
reivindicados até a data do fe-
cho de ediçom deste número.

Atacam sedes da UGT na 
Corunha e Novacaixa em Vigo

violência política

SLG fai chamamento à insubmissom
dos concelhos para deter Lei de Águas

consideram-na a “maior agressom” à galiza desde o franquismo
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Calcula-se que as pessoas imi-
grantes na Galiza som por perto
de 3% da populaçom recenseada,
sem contar com as pessoas que
se encontram em situaçom admi-
nistrativa irregular, que som me-
nos de 10% do total de imigrantes
residentes no País, segundo da-
dos do Foro Galego de Imigraçom
(FGI). Na última década, a popu-
laçom imigrante quase se quadri-
plicou na Galiza, passando dos 25
mil residentes de 2000 aos quase
96 mil contados em 2010. Eles e
elas contribuem desde há déca-
das para o desenvolvimento da
economia galega, e muitos nom
tenhem intençom nengumha de
voltar para o país em que nasce-
ram: “Há que deixar claro que
muitas vezes o nosso objetivo úl-
timo nom é ir-se, ainda que a
maior parte das políticas sobre
migraçom que se estám a desen-
volver no Estado só procuram a
nossa saída”, destaca Mónica Al-
záte para o NOVAS DA GALIzA.

Alzáte é porta-voz do Foro Ga-
lego de Imigraçom (FGI) e pro-
fessora ajudante na Faculdade de
Psicologia da Universidade de
Santiago de Compostela, cidade
na qual  está a morar desde há
umha década. Com ela falamos
das atividades que o FGI está a
desenvolver nos últimos tempos,
desde o protesto nas ruas contra
a reforma das pensons; contra a
pressom policial aos imigrantes;
ou o mui questionado rascunho
da Lei de Estrangeiria que há
mais de um ano que está aprova-
do, mas que ainda nom foi aplica-
do polo Governo espanhol. “Os
imigrantes encontram-se, desde
aquela, numha situaçom de total
incerteza e insegurança jurídica.
Cada situaçom é tratada de um
modo diferente, seguindo o que
ditam diferentes circulares ou no-
tas internas. Se se tratasse de ou-
tro coletivo, isto nom acontecia,
mas aos olhos da Administraçom,

o coletivo imigrante é mui vulne-
rável, e daquela, manejável”, sa-
lienta Mónica Alzáte.

Quais som as principais ativida-
des que desenvolve o Foro Gale-
go de Imigraçom?
O FGI nasceu em 2002 como um-
ha plataforma que reunia os inte-
resses de diferentes organizaçons
(associaçons de imigrantes,
ONG's, sindicatos, partidos políti-
cos, ativistas individuais...), enca-
minhados a melhorar a situaçom
das pessoas imigrantes na Galiza,
através de um trabalho a nível lo-
cal e galego. O trabalho reprodu-
ziu-se depois noutras cidades:
Corunha, Vigo, Ferrol, Ourense...
Nos últimos quatro anos estamos
a organizar assembleias em dife-
rentes cidades, e umha assem-
bleia geral em Compostela. Em
geral realizamos atividades de
sensibilizaçom para a gente nova
-em primária e secundária-, as-
sim como para a cidadania geral;
e de incidência política. A nossa
ideia é estar em todas as ativida-
des que se realizarem nas cida-
des. Ponho por exemplo as do Dia
da Paz, para assim dar a conhe-
cer o nosso labor como organiza-
çom social, que no mais tangível
trabalha com as pessoas imigran-
tes. Nesta linha, mantemos um
contacto permanente com os
meios de comunicaçom, já que
somos mui conscientes de que
som os nossos aliados na difusom
dos objetivos do FGI.

Falando dos meios de comuni-
caçom do País, considerades
que o tratamento que eles fam
das informaçons relacionadas
com a migraçom é o adequado?
Em geral nom é. No FGI editamos
um Decálogo sobre o tratamento
nom estereotipado das notícias
sobre a migraçom, que elabora-
mos analisando diferentes infor-
maçons publicadas nos meios de

comunicaçom galegos, descre-
vendo aquelas que danavam a
imagem das pessoas imigrantes, e
avaliamos positivamente aquelas
nas quais os temas estám tratados
com profissionalidade e profundi-
dade. Os erros mais comuns que
se cometem na Galiza estám rela-
cionados com o emprego de ima-
gens: quando sabemos que a
maior parte das pessoas imigran-
tes residentes na Galiza som mu-
lheres provenientes do sul da
América do Norte, os meios conti-
nuam a empregar imagens de
gente negra, na sua maioria ho-
mens. Outra coisa mui comum é a
'paterizaçom' do fenómeno, isto é,
dizer que todos chegamos de pa-
tera, quando a maioria de nós vi-
nhemos de aviom. Ademais, des-
tacam-se, sobre todas, as informa-
çons relacionadas com sucessos,
com a precariedade, e a vitimiza-
çom das pessoas imigrantes, ao
mesmo tempo que se vincula a de-
linqüência com a imigraçom. Po-
rém, em sentido contrário, este co-

letivo é esquecido quando se fai
umha notícia a nível local, e nom
se tenhem em conta as opinions
das pessoas imigrantes, que tam-
bém som cidadás.

Com certeza, a reforma das pen-
sons e os efeitos todos da crise
tenhem especial incidência nas
classes mais vulneráveis, entre
elas, o coletivo imigrante...
Além disto, com o problema da
crise, a imigraçom está a ser ins-
trumentalizada, e como há a ne-
cessidade de encontrar os culpa-
dos da crise algures, é mais sin-
gelo denunciar os coletivos que
estám em situaçom vulnerável
que os responsáveis que mane-
jam os fios, os que tenhem o po-
der económico, verdadeiros cau-
santes desta situaçom. Nom é que
a crise nos afete mais a nós, nom
é que sejamos diferentes, senom
que neste momento de crise te-
mos um maior risco de sermos
manejados por interesses políti-
cos e económicos, chegando a en-
contrar-nos numha situaçom
mais vulnerável da que agora
mesmo vivemos. Nesta linha, no
FGI temos planeado articular to-
das as atividades que se desen-
volverem este ano ao redor da
ideia de que ninguém sobra num-
ha crise, e que todos somos preci-
sos, incluídas as pessoas imigran-

tes, que deitamos raízes na Gali-
za, que contribuímos para o cres-
cimento da sua economia, que
nom queremos ir-nos embora.

Umha das suas reivindicaçons é
evitar o encerramento da Uni-
dade de Atençom às Migraçons
(UAMI) de Compostela, por
causa dos cortes da Junta. Que é
o que acontece com este caso?
O nosso trabalho está encami-
nhado também a fortalecer as or-
ganizaçons de imigrantes de um
país onde nom existem suficien-
tes serviços que atendam esta po-
pulaçom. Em Compostela, por
exemplo, só existia a UAMI, e
com os cortes de financiamento
da Junta, está a fechar vários me-
ses por ano e tem que prescindir
de parte do seu pessoal. Por ou-
tro lado, a Junta (Secretaria Ge-
ral da Emigraçom) nom nos
apoia de modo nengum. A única
ajuda que recebiam as organiza-
çons e associaçons de imigran-
tes, que servia para pagar os alu-
gueres das sedes e os gastos em
serviços, foi cortada este ano,
sem prévio aviso. Em várias oca-
sions solicitamos ser recebidos
pelo Secretário Geral da Emigra-
çom, Santiago Camba, e sempre
fomos dirigidos para um subdire-
tor. Com a mudança de Governo
paralisou-se por completo o Pla-
no Galego de Cidadania, Convi-
vência, e Integraçom (que foi
apresentado em 2007 como “um-
ha política comum para garantir
o acesso igualitário a serviços bá-
sicos como a habitaçom, o traba-
lho e a educaçom”), e desapare-
ceu o Conselho Galego da Migra-
çom, umha entidade que agrupa-
ria os diferentes organismos da
Administraçom, e as associaçons
de imigrantes e as ONG's, funcio-
nando como um fórum para co-
nhecer as necessidades reais e
melhorar os processos de inte-
graçom das pessoas imigrantes.

“todas as pessoas somos necessárias para sair
do buraco: ninguém sobra frente à crise”

mónica alzÁte, porta-voz do foro galego de imigraçom

Umha breve nota enviada ao portal Klinamen reivindica-
va a colocaçom de umha bomba incendiária no passado
dia 1 de Fevereiro no gabinete do forense do Tribunal de
Vigilância Penitenciária de Betanços. No comunicado as-
sinalam que “a açom foi em solidariedade com os presos
anarquistas em luita do Chile e da Grécia”.

ataque anarquista contra tribunal de betanços 

O centro social de Ginzo de Límia opom-se à instalaçom
de mais umha unidade de Sogama na bisbarra. Em Agui-
lhoar mostram preocupaçom quanto aos “gravíssimos
problemas derivados da suposta gestom de resíduos.
Aliás, acrescentam que o dano que se pode causar à zo-
na, “com umha importante economia agropecuária”.

c.s. aguilhoar rejeita central de sogama em ginzo

ANTIA RODRÍGUEZ / Os coletivos sociais mais vulneráveis, como as pessoas imigran-
tes, som altamente instrumentalizados na era pré-eleitoral que vivemos. Muitas ve-
zes som culpados polos efeitos da crise, e outras simplesmente esquecidos e apa-

gados, através de detençons ilegais, expulsons irregulares ou o ataque direto aos
coletivos e pessoas que som solidárias com a sua situaçom, segundo denuncia o
Foro Galego da Imigraçom representado nesta ocasiom pola sua porta-voz.

“os media relacionam
imigraçom com 

sucessos, precariedade
e violência”



NGZ / O julgamento contra Auré-
lio Lopes e Iussa Prado tivo lugar
nos passados dias 3 e 4 de feverei-
ro nos tribunais de Vigo. A Polícia
espanhola acusa-os de terem agre-
dido vários agentes, enquanto os
imputados negam as acusaçons,
assim como múltiplas testemu-
nhas que asseguram que, ao con-
trário, fôrom vítimas de umha for-
te carga policial. Os factos produ-
zírom-se em fevereiro de 2008
numha concentraçom contra um
ato de Galicia Bilingüe na cidade
olívica. A Fiscalia solicita para eles

penas de 5 e 3 anos respetivamen-
te e neste momento está pendente
a emissom da sentença. Fontes da
defesa asseguram que os polícias
contradixérom-se reiteradamente
durante o julgamento.

Diante dos tribunais realizá-
rom-se concentraçons solidárias
enquanto durou o julgamento.

Detençons dos imputados
Iussa Prado foi um dos detidos
na madrugada do dia 27 de ja-
neiro sob a acusaçom de verter
líquido inflamável num caixa au-

tomático em Vigo no quadro da
greve geral. Por sua vez, Aurélio
Lopes foi objeto de umha estra-
nha detençom no passado dia 8
de fevereiro. A Polícia espanhola
acusa-o de um delito de lesons
contra um particular a 27 de no-
vembro, facto que segundo o
próprio Aurélio é umha inven-
çom do presumível agredido –do
qual nom lhe foi revelada a iden-
tidade– ou da própria Polícia.
Durante as horas que estivo sob
custódia policial, fôrom-lhe rea-
lizadas provas de ADN.
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No Sam Froilám de 2009 ativistas sociais lucenses
decidírom bloquear a açom policial contra cente-
nas de imigrantes. Este exercício de solidariedade
foi sancionado polos tribunais lucenses com mul-
tas de várias centenas de euros às pessoas impli-
cadas, que somam um total de 1.080 euros.

mais de 1.000 euros por defenderem manteiros

A plataforma SOS Courel sustém que a autorizaçom da
linha de alta tensom que evacuará a energia do futuro
parque eólico do Oríbio demonstra “o total desprezo da
Junta polo nosso património natural e histórico”. Asse-
guram que o projecto carece de declaraçom de impacto
ambiental, apesar de atravessar a Rede Natura.

denunciam linha de alta tensom na serra do oríbio

NGZ / A Associaçom Vicinal Sam
Sadurninho de Amoedo denun-
cia que o Ministério de Fomento
pretende situar na freguesia um-
ha lixeira de serviço para as
obras da futura autoestrada A-
59 que afetará um conjunto ar-
queológico protegido polo Plano
Geral. Na parcela em que pre-
tendem ocupar encontram-se
petróglifos e mamoas, e linda
com um "fojo do lobo". O repre-
sentante vicinal Jorge Álvarez
explica que "a lixeira enterraria,
com os danos inerentes que oca-

siona umha atuaçom deste tipo,
todo este conjunto patrimonial".
Atribui este ataque "à desídia e
desprezo da Administraçom po-
la nossa história e território".
Além dos danos patrimoniais,
também estám os ecológicos, já
que nas proximidades da zona
para o aterro está o rio Alvedo-
sa, com "a possibilidade de que
o material que se deposite no lu-
gar vaia parar" a esta zona cata-
logada como de Proteçom de Es-
paços Naturais (PEN) no Plano
Geral de Paços de Borbém.

A-59 poderia afetar
petróglifos em Amoedo

NGZ / A quantidade de pessoas
com titulaçons universitárias no
desemprego multiplicou-se nos
últimos anos. Se bem que em
2008 fossem 14.898 as pessoas
tituladas sem trabalho, o núme-
ro já atingiu este ano as 24.560
pessoas, quantidade que foi in-

crementando-se progressiva-
mente ano após ano.

A emigraçom predominante
atinge o pessoal mais qualifica-
do, que procura trabalho nas
grandes cidades espanholas e
cada vez mais nos centros de
poder europeus.

Dispara-se o desemprego
para titulaçons superiores

Julgam dous ativistas por supostas
agressons num protesto pola língua

denunciam terem sido eles os que fôrom objeto dumha carga policial

NGZ / 11.000 litros de gasóleo
proveniente da empresa de bio-
diésel Bgal ameaçam em Be-
gonte a branha protegida de
Ladra-Támoga-Parga. O comis-
sário de Águas da Confedera-
çom Hidrográfica do Minho-Sil
afirma que a chuva poderia
complicar muito os trabalhos
de contençom e absorçom des-
te despejo poluente, de manei-
ra que está a "valorizar a possi-
bilidade de desviar algumha

corrente". Passada a primeira
semana de fevereiro eram já
uns 50.000 os litros de água
misturada com o combustível
que conseguiram resgatar, pa-
ra que nom chegem às capta-
çons de abastecimento de água
de Outeiro de Rei, Rábade e da
cidade de Lugo. A Confedera-
çom lembrou que já se abriu
um expediente contra a empre-
sa responsável, mas ainda nom
pudérom valorizar os danos.

Gasóleo danifica pántano
protegido em Begonte

Nomeam alto cargo da Conselharia 
de Meio Ambiente vinculado à Gürtel
NGZ / O conselheiro de Meio Am-
biente, Território e Infraestrutu-
ras, Agustín Hernández, nomeou
um promotor imobiliário vincula-
do à trama Gürtel, José Luís Díez
Yáñez, como responsável provin-
cial da sua Conselharia para Pon-
te Vedra. Este novo cargo público
da Junta da Galiza foi ex-diretor
de Relaçons Institucionais de Se-
desa, empresa que aparece impli-

cada no sumário do citado caso
de corrupçom no qual se veem en-
volvidos vários do PP estatal e em-
presários aos quais estes favore-
ciam. Segundo indica o diário El

País, Díez Yáñez trabalhou polo
menos em 13 companhias relacio-
nadas com Sedesa.

O novo chefe territorial de Ponte
Vedra substitui Evaristo Juncal,
que foi destituído do seu posto de-

pois de os meios de comunicaçom
terem revelado negócios deste
com testas-de-ferro de narcotrafi-
cantes e ainda a ilegalidade de um-
ha moradia da sua propriedade.
Díez Yáñez, ademais dos diversos
cargos que ocupou em Sedesa, for-
mou parte da Junta da Galiza de
Manuel Fraga como diretor de
Qualidade e Avaliaçom Ambiental
entre os anos 2001 e 2003.
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NGZ / Companheiros e amizades
do sindicalista preso Miguel Nico-
lás Aparício denunciam a restri-
çom das comunicaçons que lhe
correspondem por direito ao ati-
vista da CUT preso desde o passa-
do dia 15 de dezembro pola acu-
saçom de ter atacado duas sedes
do INEM em Vigo e no Porrinho.

Assinalam que no passado 22 de
janeiro duas pessoas tinham auto-
rizada umha visita que lhes foi de-
negada na própria prisom “por or-
dem expressa do diretor”, aduzin-
do que só poderia comunicar-se
com ele a sua mae.

Até o fecho de ediçom deste nú-
mero, unicamente umha amiga

pudo falar diretamente com ele
por um período de 10 minutos, e
umha integrante do Comité de So-
lidariedade com o ativista conse-
guiu autorizaçom para contactá-
lo telefonicamente.

No passado dia 1 de fevereiro, o
Comité realizou umha nutrida con-
centraçom solidária frente ao mer-

cado viguês do Calvário, iniciativa
que realizarám todas as primeiras
terças-feiras de cada mês até a sua
libertaçom. O mesmo dia, a Sub-
delegaçom do Governo da Coru-
nha proibia outra concentraçom
polo mesmo motivo em Composte-
la, mobilizaçom que foi adiada pa-
ra o próximo dia 16 de fevereiro.

No passado dia 13 de fevereiro
realizárom umha concentraçom
pola sua libertaçom frente à pró-
pria prisom da Lama. Quanto ao
apoio internacional, entidades co-
mo a Corsica Libera ou a Coordi-
nadora Obrera Sindical mostrá-
rom a sua solidariedade com o tra-
balhador preso.

Denunciam restriçons nas comunicaçons com o preso Miguel Nicolás Aparício

solidariedade com o activista sindical aglutina numerosos coletivos, adesons individuais e apoios a nível internacional

Junta deve 80 milhons às
farmácias e pom em risco
sobrevivência das rurais
NGZ / Umhas 20 farmácias cor-
rem o perigo de fechar ao nom
terem pago à Junta da Galiza o
custo dos medicamentos dis-
pensados no mês de dezembro.
Este pagamento deveria ter-se
efetuado no passado dia 20 de
janeiro. Segundo informou a Fe-
deraçom de Farmácias da Gali-
za (Fefga), a dívida da adminis-
traçom galega é de uns 80 mi-
lhons de euros.

Este organismo adverte tam-
bém que os estabelecimentos
mais afetados som os situados
nos núcleos rurais e acrescenta

que este facto “deixaria despro-
tegidos os cidadaos com maior
dependência, obrigados a se
deslocarem para aceder à sua
medicaçom”.

A Fefga citou nomeadamente
o caso da província da Corunha,
onde a dívida é de uns 32 mi-
lhons que tivo que ser adiantada
polo Colégio de Farmacêuticos
corunhês mediante um crédito.
Para as farmácias, este atraso
torna-se mais grave devido à re-
duçom das margens de lucro,
produto das mudanças na nor-
mativa estatal durante 2010.

pagamentos adiados afetam serviço

NGZ / Umha delegaçom com re-
presentantes de Altermundo, da
Fundaçom Galiza Sempre, de At-
tac-Galiza, da CIG, do Seminário
Galego de Educaçom Pola Paz e
do Centre Maurice Coppetiers (li-
gado à Aliança Livre Europeia),
participou entre os dias 7 e 11 de
fevereiro num encontro do Fórum
Social Mundial realizado em Da-
kar, Senegal. Trabalhando ao re-
dor da tenda da Rede Mundial po-
los Direitos Coletivos dos Povos,
o objetivo da delegaçom foi visibi-
lizar a realidade nacional galega
num espaço em que convivem
mais de 1.200 organizaçons alter-
mundistas de todo o planeta, e no
qual as intervençons galegas se
realizárom em paralelo às de pre-
senças destacadas, como Evo Mo-
rales ou Lula Da Silva.

Salientável foi a intervençom
de Xosé Manuel Beiras, que tam-
bém fai parte do Conselho Inter-
nacional do FSM, na dita tenda,
na qual tamém participam cata-

láns, curdos, támiles, palestinia-
nos e muitos povos africanos. Bei-
ras salientou que “a recusa a re-
conhecer estes direitos por Esta-
dos e supraestados como a UE, é
ilegal, vai contra as constitui-
çons”. Salientou também a impor-

táncia de centrar o debate nos di-
reitos dos povos e os cidadaos,
porque quando se tentam “resol-
ver problemas pola via do territó-
rio, erra-se completamente, coma
no caso das autonomias –do café
para todos– do Estado espanhol”.

Reivindicaçons galegas à palestra
no Fórum Social Mundial de Dakar

xosé manuel beiras é membro do conselho internacional do fsm

Aceleram concessom de ajudas
e subsídios para serem
outorgadas antes das eleiçons
NGZ / A Junta prevê outorgar
por volta de 60 por cento das
ajudas e subsídios previstos pa-
ra 2011 no primeiro semestre
do ano, a maior parte deles an-
tes da realizaçom das eleiçons
municipais de maio. O conse-
lheiro da Presidência, Alfonso
Rueda, informou no dia 9 de fe-
vereiro que o seu departamen-
to coordenou ajudas por valor
de 783,5 milhons de euros (7
por cento do total dos orçamen-
tos), com o objectivo de serem
“mais diligentes na convocató-
ria e resoluçom dos subsídios”,

agilidade que apurarám nestes
primeiros meses de ano.

O próprio Rueda declarou
que, nos últimos anos, as con-
vocatórias de subsídios demo-
ravam a ser concedidas por vol-
ta de 138 dias, período de tem-
po que neste ano se quer redu-
zir até 69 dias. A Junta preten-
de que a 30 de março estejam
convocadas 77 por cento das
ajudas, enquanto no mês de ju-
nho quer que sejam publicadas
91 por cento das mesmas, con-
cedendo-se a já referida per-
centagem de 60 por cento.

reparto de fundos pÚblicos antes do previsto

Ambientalistas e jornalistas agredidos em
Ponte Caldelas por caçadores de raposas
NGZ /  Caçadores agredírom no
passado sábado, 29 de janeiro, ati-
vistas ecologistas que se mobilizá-
rom contra o Campeonato de Es-
panha de raposas que essa jornada
se realizava na localidade ponte-
vedresa de Ponte Caldelas. Assim,
também vários jornalistas  fôrom
espancados polos caçadores.

Umha centena de ativistas con-

vocados pola Fundaçom Equani-

mal.org sabotárom o campeonato
com a intençom de “salvar o maior
número possível de animais”, se-
gundo indicárom porta-vozes. As-
sim, explicam também que este
modo de protesto “nom é violento
e consiste em subir aos montes e
pôr-se pacificamente entre os ca-
çadores e os animais”.

Equanimal.org denunciou que
dous dos seus ativistas se vírom
agredidos por alguns participan-
tes do Campeonato durante um
momento em que conseguírom
paralisar a caça. Por outra parte, o
Sindicato de Jornalistas da Galiza
solicitou que se esclarecessem as
agressons sofridas por dous ope-
radores de cámara de televisom.
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NGZ / Vários casos de violência
machista na Galiza recebêrom
recentemente sentenças de júris
populares que defendem o mal-
tratador, sentando sérios prece-
dentes de tratamento judicial da
violência machista. O caso de Pi-
lar Palacios e José Carnero foi o
mais mediático, em parte polo
tratamento sensacionalista que
recebeu nos meios empresariais.
O assassinato da moça em 2007
levara a “O Chucám” à prisom,
mas este foi absolvido na passa-
da semana por um júri popular
que considerou que “nom havia
provas” suficientes para manter

no cárcere um homem “de mui
baixo coeficiente inteletual”. Ain-
da que no julgamento se tivesse
declarado inocente, em recentes
entrevistas reconheceu-se culpa-
do, deixando em evidência as ca-
rências legislativas e a dupla mo-
ral dos júris, umha vez que a víti-
ma do assassino confesso era
prostituta. Na mesma linha, ou-
tro júri popular em Ourense re-
baixou a pena de um assassinato
por violência machista dos 14
anos pedidos pola Fiscalia a 11.

Porém, a lei castiga as mulhe-
res que exercem a violência em
defesa própria, como o demons-

tra o caso da detida de Baiona, ar-
restada por agredir com um cuite-
lo o seu ex-companheiro quando
este, prévio incumprimento de
umha ordem de afastamento, en-
trou na sua morada para lhe pro-
piciar umha malheira. Mª Teresa
Sola, a corunhesa que em 2007
matou o seu marido após 34 anos
de reiterados maus tratos a ela e à
filha, continua em Teixeiro. A pe-
dido fiscal é de 18 anos de prisom.
Segundo o advogado da mulher,
“colocárom as vítimas dos maus
tratos numha situaçom mui com-
plexa, porque só poderám defen-
der-se se primeiro lhes baterem”.

Recentes sentenças confirmam
amparo da violência machista
por parte do ordenamento legal

jÚris populares estÁm a propiciar sentenças favorÁveis a agressores

NGZ / Após o desastre do Presti-
ge, a Costa da Morte começou a
sofrer em 2002 um novo modo
de alteraçom do território: o
boom imobiliário e a especula-
çom urbanística. A promoçom
de umha imagem bucólica da da-
nificada costa por parte dos
meios estatais virou para o oeste
galego os olhares de centos de
turistas, oportunidade que as ad-
ministraçons locais quigérom
aproveitar. Perante a inexistên-
cia de um enquadramento legal
firme em assuntos urbanísticos,
o núcleo urbano de Fisterra viu

aumentada a edificaçom em 444
por cento em apenas dous anos.
O presidente da cámara munici-
pal da vila, José Manuel Traba,
felicitava-se há quatro anos por
“já nom ficar solo urbanizável
por vender”.Também Cee foi ví-
tima do mesmo processo, che-
gando-se a construir sobre vá-
rios rios e um recheio. 

Este elevado incremento da
construçom bate em cheio com
a realidade das vilas, que estám
a sofrer cada ano quedas na sua
populaçom. Seguindo as diná-
micas turísticas, as vivendas le-

vantadas nas aforas das vilas
marinheiras estám desocupadas
dez dos doze meses do ano.

As recentes detençons dos pre-
sidentes das cámaras de Cee e
Fisterra nom surpreendeu nin-
guém nas vilas. Ambos, detidos
recentemente por corrupçom, se-
guem nos tribunais a longa bata-
lha judicial empreendida pola Ad-
ministraçom há quatro anos para
ilegalizar a construçom na cha-
mada Reta de Anchova. Apesar
de os edifícios terem sido decla-
rados ilegais polos tribunais, as
construçons continuam em pé.

Construçom incrementou-se
exponencialmente na Costa da
Morte após o sinistro do Prestige

em dous anos o nÚcleo de fisterra incrementou edificaçom em 444%

NGZ / No mês passado, os conce-
lhos de Cabana de Bergantinhos,
Gondomar e Salzeda de Caselas
declaravam-se livres de transgé-
nicos através das decisons das
suas vereaçons municipais. No
caso de Salzeda, a iniciativa che-
gou ao plenário através da asso-
ciaçom cultural Treze Catorze,
sendo aprovada a proposta por
unanimidade.

Este tipo de disposiçons impe-
dem às multinacionais experi-
mentarem com organismos gene-
ticamente modificados nos seus

concelhos ou sementar qualquer
tipo de espécies que fossem alte-
radas desta maneira.

Para além dos três concelhos re-
ferenciados, som territórios livres
de transgénicos os termos munici-
pais de Lalim, Ogrove, Silheda,
Forcarei, Compostela, Messia, Va-
le do Duvra, Sás, Laje, Ames, Teio,
Negreira, Chantada, Rio Torto, Ve-
rim, Irijo, Riba d’Ávia e Alhariz,
somando um total de 21 concelhos
dos 365 que atualmente confor-
mam a Comunidade Autónoma da
Galiza, isto é, 5,75 por cento deles. 

Som já 21 os concelhos
livres de transgénicos

NGZ / Arteijo, que acolhe a maior
comunidade mussulmana da Ga-
liza desde há anos, está a sofrer
nos últimos tempos os ataques ra-
cistas contra este coletivo. O mais
grave detetou-se a começos de fe-
vereiro, quando a página web is-
lamófoba denunciascivicas.com,
fijo um chamamento a "pôr lume"
à mesquita de Arteijo ao berro de
"Espanha é dos espanhóis" e
“Contra a religiom terrorista”. 

A mesquita do coletivo Abou
Baker, situada no Alto de Arteijo,
foi alvo de um incêndio já em
2009, quando começou a campa-
nha contra a mesma. O templo fo-
ra vítima de numerosas inspeçons
e denúncias, até que a alcaldesa
Pilar Souto (PSOE) ditou que a
mesquita nom cumpria “com os
requisitos de uso”. Perante esta si-
tuaçom, o coletivo preferiu mudar
de espaço para um novo lugar,
mas um setor já está a opor resis-
tência à nova mesquita.

Mohamed Benkaddour, secre-
tário de Abou Baker, assegura

que os estám a utilizar "como isco
numha batalha política", e que a
proximidade das eleiçons muni-
cipais abriu a caixa de Pandora.

Paralelamente, o debate sobre
o véu também chegou ao colégio
Novo de Arteijo, onde a direçom
do mesmo obrigou umha rapari-
ga de onze anos a tirar o véu
mussulmano. A decisom, apoia-
da pola ANPA, inclui privar a mo-
ça de atividades extraescolares e
complementares por se recusar a
tirar o véu tradicional na sua cul-
tura. Novamente Benkaddour as-
sinalou que tratarám o tema na
comunidade mussulmana antes
de fazerem umha declaraçom ofi-
cial, mas recorda que noutros co-
légios da zona, como o Ponte dos
Broços, nom existe essa norma.
A alcaldesa de Arteijo solicitou à
Junta que legisle sobre o tema e
que faga de mediadora no confli-
to. A resposta do conselheiro da
Educaçom Jesús Vázquez foi cul-
pabilizá-la por "boicotar" a deci-
som do colégio Novo.

Ataques contra coletivo
mussulmano de Arteijo

NGZ / Vizinhança de Camanço (Vi-
la de Cruzes) e ativistas da Adega
apresentárom perto de 200 alega-
çons contra a lixeira com que a
empresa Mármoles de Puente Le-
desma SL pretende restaurar um-
ha mina que funcionou irregular-
mente desde a década de 70 até
1994, quando a sua atividade foi
paralisada por umha sentença do
TSJG que a declarou ilegal.

Para a Adega, por detrás do pro-
jeto de “restauraçom de canteira”
pretende-se habilitar umha “lixei-
ra camuflada” com o objetivo de
dar saída ao lixo que nom conse-
gue tratar Sogama. Perante a im-
possibilidade de pôr em andamen-
to a segunda incineradora na pre-
sente legislatura, a Junta está a op-

tar por “fazer mais lixeiras” e am-
pliar as existentes.

Para Camanço poderiam enviar
até 95.000 toneladas de lixo por
ano, e outras quantidades de resí-
duos sem processar iriam parar à
macrolixeira da Areosa. O restan-
te entulho, sem quantificar, iria pa-
ra outros espaços ao longo do país.

Ambientalistas e vizinhança
exigem o rejeitamento do proje-
to pola Direçom Geral de Quali-
dade Ambiental e a devoluçom
da competência sobre a canteira
para a Administraçom de Minas,
para esta reclamar à empresa a
restauraçom do buraco da can-
teira e “a devoluçom aos seus do-
nos das terras indevida e ilegal-
mente ocupadas”.

Junta pretende restaurar
canteira ilegal com lixo

AÇOM FEMINISTA
na zona velha de Compostela
contra a violência machista
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agro

O incremento dos preços nos ali-
mentos tem sido uma constante
desde o ano 2008 quando vários
fundos de investimento alertados
quanto à insolvência de pacotes tó-
xicos em hipotecas, torcem a vista
face ao mercado das matérias pri-
mas, em especial recursos agríco-
las e petróleo. A recessão de 2009
contém os preços, mas os sintomas
de recuperação de 2010 voltam a
ativar o mercado especulativo. Cal-
cula-se que nos últimos cinco anos
o volume de operações em pacotes
de futuros que incluem a alimenta-
ção tenham crescido de 13 bilhões
a 260 bilhões de dólares.

Os dados internacionais 
A FAO recolhe na última análise
publicada de perspetivas agroali-
mentares que a produção de 2011
foi a terceira maior colheita regis-
tada até agora. Porém, as descidas
nas colheitas em vários países por
danos ambientais, como no caso
da Federação Russa, levaram os
governos a limitarem a exporta-
ção para assegurarem a procura
interna. Em consequência, as ope-
rações especulativas nos merca-
dos do trigo começam a inflar-se
quando as multinacionais trans-
formadoras percebem o medo à
carência de recursos para as suas
produções. Segundo relata um es-
pecialista neste tipo de operações
para o New York Times “A volatili-
dade dos preços em 2008 tornou
os diretores financeiros mais rece-
tivos à ideia de cobertura”.

Uma nova bolha está-se a criar
no setor mundial da alimentação,
desenhando mais um cenário onde
os mercados desregulados não fun-
cionam. Contudo, o diretor geral da
OMC, Pascal Lamy, afirmou numa
reunião realizada em janeiro em
Berlim para tratar o problema que
“as restrições à exportação condu-
zem ao pânico nos mercados”. 

Nesta situação os índices de pes-
soas que não podem conseguir ali-
mentos também aumenta de for-
ma alarmante. O dado que mais
chama aqui a atenção é que no
prognóstico de utilização de ce-
reais da FAO para 2011, a quanti-
dade reservada para o consumo
humano só representa 46,8% do
total, destinando-se o resto para a
produção de concentrados ani-
mais e outros usos entre os quais
destacam os biocombustíveis.

Consequências para o agro
O modelo agrário galego, por ser
muito dependente das despesas
originadas fora do setor, vai ser
afetado em cheio por esta alta dos
preços num dos principais recur-
sos para a produção. Os concen-
trados para o gado experimentam

subidas de até 30% por mor do
preço dos cereais, quando os pre-
ços do leite recebidos pelos gana-
deiros apenas ascendem, estag-
nando-se nos 30 cênts/€ por litro.
No caso das explorações com va-
cas de alta produção, o preço do
concentrado pode chegar aos 29
cêntimos kg., e a média de kg. diá-
rios consumidos por vaca oscila
entre os 8 e 12 kg., de maneira que
é preciso reservar metade da pro-
dução de leite por animal para co-
brir os gastos da alimentação. 

A nível estatal, a situação pare-
ce ser de longo alcance, nas pala-
vras do diretor da Confederação
espanhola de fabricantes de ali-
mentos compostos para animais
(Cesfac), “ninguém sabe com cer-
teza absoluta quando vai rematar
a subida de preços das matérias
primas e a crise económica”.

Outros custos
À carestia na produção há que so-
mar também agora a subida nas
tarifas elétricas que junto com o
petróleo também em alta som as
duas principais fontes de energia
para o campo. No caso da primei-
ra, o tamanho reduzido de muitas
explorações impede-lhes acolher-
se à tarifa empresarial e devem
produzir com uma tarifa de luz
“doméstica”. Afinal, o setor agrá-
rio acaba por ser um dos mais de-
pendentes do segmento industrial
de onde este último obtém gran-
des ganhos, ficando o benefício
fora do entorno rural.

especulação alimentar 
lastra expetativas do agro
P.V. e J.R. / Desde começos deste novo ano os
preços dos principais cereais registárom in-
crementos de 43,7% com respeito ao mesmo
período do passado ano, segundo dados da
FAO. No espetro de explicações deste proble-
ma estão as más colheitas do ano passado e
o incremento da procura de potências conso-

lidadas como a China. Porém, a especulação
dos atores financeiros no mercado mundial
das matérias primas é a causa que mais con-
vence os especialistas na matéria. Tanto a ní-
vel mundial como na Galiza, a carestia nos
produtos para a alimentação deixa uma im-
portante pegada em diversos sectores.

evoluçom dos preços dos cereais frente aos do leite

É preciso reservar
metade da produção

de leite para cobrir os
gastos da alimentação

mar

mar retira subsídio
a mariscadoras
sem pensons

mil mulheres velhas afetadas

O marisqueio a pé é o único
setor do mar com preponde-
ráncia feminina (dos 4.300
trabalhadores nesta atividade
na Galiza tam só 394 som ho-
mens). Isto fai do marisqueio
a pé um setor especialmente
propício para ser um banco
de provas para a implementa-
çom das políticas de cortes e
míngua de ajudas e presta-
çons da Administraçom para
o setor do mar galego. O fac-
to de que a maioria das traba-
lhadoras nesta modalidade
de marisqueio sejam mulhe-
res de idade avançada (das
2.000 mariscadoras que há na
Ria de Arouça, só 69 tenhem
menos de 35 anos, enquanto
que há 300 com mais de 60),
fai com que se experimentem
neste setor atuaçons de cor-
tes sociais confiando na sua
escassa capacidade de res-
posta e mobilizaçom. 

Recentemente, e nesta linha, a
Conselharia do Mar acaba de
encerrar umha ajuda que rece-
biam aquelas mariscadoras
maiores de 65 anos que nom
recebem prestaçom por refor-
ma ao nom terem descontado
para a Segurança Social o pe-
ríodo mínimo (15 anos) para
receberm umha pensom. É pre-
ciso lembrar que, até 2000, as
autorizaçons de exploraçom
marisqueira que concedia a
Junta nom obrigavam este co-
letivo a quotizar.

A Administraçom galega
aprovou na legislatura do bi-
partido umha série de ajudas
para pagar, às mariscadoras
nesta situaçom, a cobertura
que lhes faltava na Segurança
Social, assim como umha pe-
quena mensalidade, devido ao
insuficiência da que recebiam.
A atual Conselharia do Mar re-
tirou agora essa mesada (que
era de um máximo de 500 eu-
ros), numha medida que, se-
gundo o sindicato Agamar (As-
sociaçom Galega de Marisca-
doras, próxima da UGT), afeta-
ria umhas mil mulheres.

No setor marisqueiro existe
a sensaçom de que “fam-nos is-
to, a nós, porque somos mulhe-

res e pensam que nom vamos
protestar. Nom se atreveriam a
fazê-lo aos ranheiros (marisca-
dores que usam embarcaçom,
um coletivo com maioria de ho-
mens) ou aos marinheiros”, as-
sinala Maria, umha mariscado-
ra de Vila Joám.

A decisom da Conselharia já
provocou que em várias agru-
paçons de marisqueio a pé da
Galiza se realizassem assem-
bleias e se debatesse a conve-
niência de organizar medidas
de protesto para mostrar a re-
jeiçom à medida. “Nom somos
tam caladinhas como pensa Ro-
sa Quintana (conselheira do
Mar)”, afirma Ana, do coletivo
de Rianjo, que lembra que, se
retirarem as ajudas, haverá ma-
riscadoras que trabalham desde
há 30 anos que ficarám com
umha pensom de uns escassos
350 euros. “Sem a ajuda que da-
va a Conselharia, a ver quem vi-
ve com isso”, acrescentou.

A Conselharia, por sua vez,
já mobilizou os seus porta-vo-
zes no setor (como a patroa
maior de Vila Nova de Arouça,
Evangelina Lago, também vice-
presidenta da Federaçom gale-
ga de Confrarias) para mover-
se no mundo do marisqueio a
pé e fazer calar as vozes que
transmitem o mal-estar exis-
tente. Através dos meios de co-
municaçom, Lago já acusou os
sindicatos de serem os culpa-
dos de “lavar o cérebro” às tra-
balhadoras “que estám para
manter famílias e nom para
montarem barricadas”.

a carestia nos derivados de cereais
ameaça setores produtivos

ELABORAÇOM PRÓPRIA COM DADOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, RURAL E MARINHO
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em 1999 existiam no estado uns 6,8 milhons de pensionistas 
e 14,5 milhons de quotizantes. em 2009 ambos os números crescemeconomia

AARÓN L. RIVAS / Foi na madru-
gada da jornada de greve geral
na Galiza vivida no passado
dia 27 de janeiro quando os
grandes sindicatos espanhóis
decidírom, junto à classe polí-
tica e os empresários, dar a pri-
meira machadada de morte ao
sistema público de pensons
do Estado. O objetivo desta
nova reforma é claro: empo-
brecer estas prestaçons para
promover fundos de pensons
privados que deem maior liqui-
dez à grande banca.

Enquanto a convocatória de mobi-
lizaçom geral realizada pola CIG
para 27-J conseguia levar dezenas
de milhares de pessoas às ruas da
Galiza contra o adiamento da ida-
de da reforma para os 67 anos, os
setores especulativos do Estado
espanhol conseguírom que CCOO
e UGT se dobrassem, acatando as
premissas mercantis que defen-
dem as grandes entidades finan-
ceiras, que avançam na precariza-
çom da vida das trabalhadoras e
trabalhadores do nosso País.

Nem sequer o Ministério de
Trabalho tivo reparos a indicar o
grave corte que sofrerám as pen-
sons, afirmando que serám redu-
zidos em 27% os seus montantes.
O sentido de adiar para os 67
anos a idade de jubilaçom (até
agora situava-se nos 65) é claro:
descontar dous anos de pensom.

A catedrática de economia apli-
cada da Universidade Autónoma
de Barcelona, Miren Etxezarreta,
indicou numha série de conferên-
cias que realizou polo Estado que
realmente as trabalhadoras e tra-
balhadores deixam de ter umha
vida laboral aos 50 e tal anos,
quando desde as empresas se
lhes oferece umha pré-jubilaçom.
Se se amplia a idade de reforma,
amplia-se também a percenta-
gem de desconto em relaçom com

a pensom máxima, de maneira
que se reduz consideravelmente
a quantia da sua prestaçom. Pe-
rante todo isto há que ter ademais
em conta que a pensom média na
Galiza, segundo indica a CIG, é a
mais baixa do Estado, situando-
se nos 728,24 euros.

Outra medida gravemente lesi-
va para as trabalhadoras e traba-
lhadores que se apresenta no cha-
mado “Acordo Social e Económi-
co” é a ampliaçom da idade de cál-
culo das pensons de 15 para 25
anos. Segundo cálculos realizados
pola central sindical nacionalista
CIG esta nova norma implicará
um corte de um 10% nas quantias
das pensons de jubilaçom, ficando
a média galega em 655, 45 euros. 

Um discurso ideologizado
Durante os meses prévios às con-
versas entre Governo, sindicatos
e empresários para levar avante
este novo envite às condiçons de
vida das classes populares, desde
os órgaos de poder expugérom-se
como factos incotestáveis o que
realmente eram posiçons ideoló-
gicas  neoliberais radicais, mas de
duvidoso rigor económico.

Assim, tanto o presidente do
Governo como diversos ministros
começárom a corear a existência
de umha crise do sistema de dis-
tribuiçom das pensons, afirman-
do que estas seriam insustentá-
veis com o ano 2050 como hori-
zonte. Ademais, acrescentava-se
nestes exercícios demagógicos,
que todo isto se devia ao cresci-
mento do número de anciaos e
que cada vez existem menos tra-
balhadores em ativo. Umha série
de falácias que depreciam todas
as conquistas sociais do movi-
mento operário nos últimos sécu-
los e que esquece completamente
a solidariedade intergeracional.

Mas há dados que  indicam que
está a acontecer exatamente o
contrário. A CIG expom que no
ano de 1999 existiam no Estado
espanhol uns 6,8 milhons de pen-

sionistas e 14,5 milhons de quoti-
zantes. Em 2009 ambas os núme-
ros crescem: 7,8 milhons de pen-
sionistas e 18 milhons de quoti-
zantes. Estes dados nom revelam
de forma algumha a existência
desse terramoto demográfico que
fará estremecer as prestaçons da
reforma. Ademais, a central nacio-
nalista também indica que a capa-
cidade para gerar riqueza social é
maior que em décadas anteriores,
de maneira que menos quotizan-
tes podem manter mais jubilados. 

Polo contrário, quem está a di-
namitar desde há anos o sistema
de pensons som os organimos fi-
nanceiros e as suas projeçons es-
tatísticas, as quais já mostrárom
ser, em várias ocasions, falsas.
Ademais, o seu truque é mui sin-
gelo, realizar vaticínios a muitas
décadas vista, ampliando-se por
tanto a margem de erro e a sua fia-
bilidade. Nos anos 90 alguns eco-
nomistas vaticianavam o colapso
do sistema de pensons em 2000,
umha visom que nom se cumpriu.

O objetivo desta reforma é re-
duzir ao mínimo a importáncia
das pensons públicas para que as
trabalhadoras e trabalhadores es-

colham a banca privada para fa-
zerem os seus planos de pensons.
A economista Miren Etxezarreta
tem indicado que esta estratégia
nom é nova e que já em 1994 o
Banco Mundial propunha dimi-
nuir as pensons públicas (através
de medidas semelhantes às que se
incluem no 'pacto social') e desen-
volver as privadas, com as quais
as entidades financeiras acumula-
riam liquidez para realizarem as
suas operaçons especulativas. 

Por outra parte, o Estado espa-
nhol é dos países da UE que me-
nos dinheiro público gasta no seu
sistema de pensons, para além de
se converter no país com a idade
de jubilaçom mais atrasada. As-
sim, em 2010 tam só foi gasto 7,8%
do PIB, enquanto Estados vizinhos
gastam mais de 11% ou mesmo
14%, como é o caso da Itália. E
mais, no fundo de reserva da Se-
gurança Social há perto de 65.000
milhons de euros, quantidade com
a qual se poderia manter vários
meses o gasto nas pensons se
acontecesse qualquer imprevisto.  

Agora, a negociaçom coletiva
Mas a febre reformadora com a
qual a UE pretende resgatar o sis-
tema financeiro e as grandes em-
presas nom acaba por aqui e já se
entrevê qual será o próximo corte
que sofrerá a classe trabalhadora
nos vindouros meses. Neste caso,
será a vez da negociaçom coletiva.

Se bem que para os meios de
comunicaçom o Governo tenha
afirmado que a proposta da chan-
celer alemá Angela Merkel de
desvincular a subida dos salários
do IPC, a realidade é que umha
nova medida de ajuste, da qual já
se fala no “Acordo Social e Eco-
nómico”, modificará a atual regu-
laçom da negociaçom coletiva,
método polo qual se fixam, entre
outras cousas, os incrementos sa-
lariais no Estado espanhol.

Sindicatos espanhóis derrubam sistema
de pensons após pactuarem com o PSOE

se se amplia a idade
de reforma, reduz-se
consideravelmente a

quantia da prestaçom

a pensom média na galiza, segundo indica a cig, é a mais baixa do estado, situando-se nos 728,24 euros
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Juventude erige-se em protagonista das revoluçons que 
rompem com a estabilidade dos países mussulmanos

revolta da tunísia prende no mundo árabe
e desvenda corupçom e tirania nos governos

a terra treme

DANIEL R. CAO / A imolaçom de
um jovem no passado 4 de ja-
neiro numha cidade tunesina
provocou umha série de pro-
testos que estám a cristalizar
numha revolta que já se espa-
lhou a vários países árabes,
pondo em questom a estabili-
dade dos seus governos.

Os protestos na Tunísia saltárom
posteriormente, a modo de efeito
dominó, para vários dos países da
regiom, como a Arábia Saudita,
Marrocos, Argélia, Iémen e, sobre-
todo o Egito. Mas para compreen-
der os motivos desta expansom é
preciso ir primeiro à génese destes
protestos: o conflito na Tunísia.

A Tunísia é um pequeno país do
norte de África, cujos setores eco-
nómicos principais som a agricul-
tura e o turismo, desde finais da
década dos noventa, momento em
que assina umha série de acordos
que levam o país a ser aliado pre-
ferencial dos EUA e da Uniom Eu-
ropeia na regiom, a sua oligarquia
vive um momento de prosperida-
de económica, que nom se reflete
nas condiçons de vida da popula-
çom. A chegada do livre mercado,
assim como a caraterística de ser
um dos países menos afetado po-
los processos migratórios, fam
com que se vaia acumulando um-
ha massa de populaçom descon-
tente, maioritariamente entre a
mocidade. A estas situaçons
acrescenta-se que os acordos nom
figérom mais que reforçar a figu-
ra de zine Ben Ali. Ben Ali alcan-
çou o poder em 1987, após um
golpe de Estado que deu ao gover-
no do qual era primeiro-ministro,
e ao que chegara após a passagem
por diversas academias militares
norteamericanas e a embaixada
tunesina no Estado espanhol du-
rante o pós-franquismo. Respal-
dado polas grandes potências

mundiais, assentou durante mais
de vinte e três anos umha pseudo-
democracia na qual só optavam a
representaçom três partidos, o
seu e dous afins, estando todos os
demais ilegalizados, especialmen-
te os islamistas, outro dos elemen-
tos que figérom com que conquis-
tasse grandes simpatias interna-
cionalmente.

As revoltas
Após a imolaçom do jovem, a ca-
pital tunesina foi cenário dos pri-
meiros protestos, que começárom
pedindo umha melhoria das con-
diçons de vida para acabar exigin-
do umha mudança de governo,
que vinte e oito dias depois se fa-
ria efetivo com o derrocamento de
Ben Ali. De seguida, começárom
as hipóteses sobre quem poderia
estar por detrás deste processo de
revoltas populares, sendo umha
das teses mais comentadas a de
que o governo norteamericano ti-
vesse certa influência, algo nom
descartável tendo em conta que
esta teoria tem sido desmentida
com outra pola qual se afirma que
foi a Internet e as redes sociais
que favorecêrom o contacto entre
manifestantes, hipótese à partida
estranha num país em que o
acesso à Internet nom chega a 20
por cento da populaçom. Por
muito que poda contrariar, o cer-
to é que o derrocamento do regi-
me de Ben Ali e a instauraçom
de umha democracia, sobre o pa-
pel, significaria a assimilaçom,
pola sua entrada nas institui-
çons, do islamismo político.

Posturas internacionais
A posiçom das diferentes potên-
cias internacionais está marcada
pola ambigüidade, já que qual-
quer que seja a postura derivará
num descrédito. Por umha parte,
a decisom de apoiar aos atuais go-

vernos nom seria mais que legiti-
mar ditaduras. Por outro, apoiar
os protestos, significaria perder
aos potenciais aliados. Mas, em
relaçom a isto, há umha outra
questom preocupante: Moham-
med Bouazizi, o jovem imolado,
era um jovem com licenciatura
universitária que apesar da sua
formaçom nom conseguia encon-
trar um posto de trabalho que o
figesse sair das suas precárias
condiçons de vida, um problema
que afeta cada dia mais jovens
ocidentais, e que preocupa muito

os governantes destes países polo
perigo de umha possível reprodu-
çom dos protestos. 

Na prática, esta ambigüidade re-
flete-se na exigência por parte do
presidente norteamericano e do
Conselho da Uniom Europeia de
“transiçons ordenadas”, em senti-
do contrário à posiçom dos parti-
dos da direita, que encabeçados
por Berlusconi, aplaudido entre
outros polo Partido Popular, solici-
tárom à Uniom Europeia um apoio
explícito aos atuais governos.

Dominó
O conflito tunesino saltou as
próprias fronteiras, e o efeito te-
mido polas potências internacio-
nais tivo repercussom nos paí-
ses vizinhos. Deste modo, atual-
mente é o Egito onde se estám a
realizar os maiores protestos, e
neste caso sim com umha gran-

de influência do islamismo polí-
tico organizado nos Irmaos Mu-
sulmanos. As tentativas de der-
rocamento do governo de Muba-
rak demorárom em triunfar, so-
bretodo polas estratégias leva-
das a cabo por este de favorecer
saqueios mediante a libertaçom
interessada de determinados
presos e limitando a atuaçom
das forças de segurança, crian-
do medo na populaçom e des-
prestigiando a imagem dos seto-
res sociais em rebeldia.

Outros países onde se estám a
levar a cabo protestos som o Ié-
men, Marrocos ou a Jordánia,
ainda que é bastante complicado
encontrar semelhanças entre
eles. No caso concreto de Marro-
cos, a monarquia de Mohamed
VI tem mantido desde há déca-
das umha estratégia que visa im-
pedir qualquer tipo de revolta ou
posicionamentos contrários ao
regime. Para isto, mantém encar-
cerados a maior parte dos princi-
pais opositores, nomeadamente
salafistas, acabando com a liber-
dade de expressom, exercendo
umha considerável repressom
sobre as publicaçons dissiden-
tes, e, sobretodo, permitindo a
migraçom massivas das classes
médias, sobretodo de aquelas
menores de trinta anos, que es-
tám a ser os protagonistas no
resto de conflitos comentados.

egito, iémen, argélia e jordÁnia som outros países em que os protestos populares emergem

as potências 
ocidentais optam
pola ambigüidade
enquanto aguardam

ERRATA. No nº 98 deste jornal, no

artigo intitulado "A Grande Coru-

nha ergue-se sobre a cidadania

em favor de grandes empresas",

obviou-se por erro a referência à

Assembleia polo Direito à Cidade,

coletivo redator do manifesto com

base no qual se fai a reportagem,

assim como impulsionador das

queixas cidadás.



FERNANDO ARRIZADO / No Esta-
do espanhol chama-se descentra-

lizaçom; no británico, devolution.
As palavras nom som inocentes.
Enquanto que umha implica con-
cessom de privilégios, outra assu-
me reclamaçom de direitos histó-
ricos. Som as competências de au-
togoverno da CAG cessom de Ma-
drid ou conquista do povo galego?
E as de Gales? 

Os processos de autodetermi-
naçom no mundo variam: uns po-

vos optam pola recuperaçom ime-
diata e completa da independên-
cia, outros por um processo mais
lento e progressivo. Mais todos 
-também o galês; também o gale-
go- partilham a ideia de que a pro-
priedade primigénia desses direi-
tos -num momento ou noutro, de
modo violento ou negociado- lhes
foi arrebatada. É mais efetiva a
via direta ou a que cobre etapas?
Em Gales, o principal partido in-
dependentista, o Plaid Cymru,

aposta na segunda. 
Esta naçom celta da Gram-Bre-

tanha e poço energético da Ingla-
terra (metade da eletricidade das
centrais hidroelétricas galesas
consomem-na habitaçons e fábri-
cas inglesas) volta a ter Governo e
Assembleia Nacional de seu des-

de 1998. O Legislativo tem capaci-
dade normativa sobre alguns te-
mas de economia, educaçom, lín-
gua, mais com a tutela do parla-
mento británico. 

O objetivo do Partido Galês é o
total desenvolvimento do país co-
mo Estado soberano dentro da
UE, baseado num socialismo des-
centralizado, e o seu ingresso na
ONU. Dentro deste processo e co-
mo parte do programa eleitoral
que o levou em 2007 ao Governo
de coligaçom com os Laboristas
(o nosso PSdeG), está previsto um
referendo sobre a melhoria de
competências em 3 de março, a

dous meses das eleiçons. Quer di-
zer, se a cidadania aceita que a sua
Assembleia legisle soberanamen-
te sem necessidade do aval de
Westminster, como a Escócia e a
Irlanda do Norte. 

Ie dros Gymru (Sim por Gales)
coordena a campanha polo Sim,
que amparam com variável entu-
siasmo, ademais do bipartido,
conservadores e liberais. Mais
que anedótico é que a plataforma
esteja presidida polo director da
Federaçom Galesa de Rugby, des-
porto que, mais que qualquer ou-
tro evento, une o povo na vitória
e na derrota. 
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“Com a esquerda galega temos já umha relaçom importante; 
partilhamos umha mesma realidade sociocultural e geográfica”além minho

“Queremos afirmar a importáncia do 
espaço galaico-português em portugal”

bloco de esquerda apoia iniciativa do bng a favor das televisons portuguesas na galiza

EDUARDO MARAGOTO / Catarina
Martins, deputada do Bloco
de Esquerda (BE), viajou re-
centemente à Galiza para
apoiar a pretensom do Bloco
Nacionalista Galego (BNG) de
fazer chegar o sinal das tele-
visons portuguesas aquém
Minho. Na questom das na-
çons sem Estado, o BE pare-
ce estar a quebrar umha tra-
diçom nom escrita da esquer-
da portuguesa, absolutamen-
te hermética em relaçom a es-
te assunto.

Em que medida poderá ser 
relevante o apoio do BE para o
sucesso de umha reivindicaçom
histórica na Galiza?
O BE associa-se a esta iniciativa
com umha proposta muito con-
creta: um projecto de resoluçom
para que a Assembleia da Repú-
blica Portuguesa recomende ao
Governo Português o desenvolvi-
mento de iniciativas junto das au-
toridades da Galiza e do Estado
espanhol no sentido de viabilizar
o acesso à RTP na Galiza. Ou se-
ja, que também deste lado da
fronteira se afirme a importáncia
do espaço do galaico-português.
E essa uniom de esforços pode
ser determinante.

O BE representa, no Parlamento
português, umha nova maneira
de observar as naçons ibéricas

sem Estado, rupturista em certo
modo. Sempre houvo certo si-
lêncio em relaçom a isso. Custa
remar contra essa tradiçom?
O respeito polos direitos de todas
as naçons fai parte da própria
identidade do Bloco de Esquerda,
desde o seu nascimento. Essa é a
linha que seguimos de forma coe-
rente e convicta. Acreditamos que
os direitos culturais som direitos
humanos fundamentais e o nosso
internacionalismo passa também,
necessariamente, pola solidarie-

dade com os movimentos ligados
à autodeterminaçom dos povos
de todas as naçons.

A TVG é mui seguida no Norte
de Portugal, especialmente no
rural. Porém, já tenho ouvido
pessoas preocupadas por a TVG
ser um cavalo de Tróia espa-
nhol... O medo a Espanha do la-
do português pode travar as re-
laçons galego-portuguesas?
Nom tem sentido pensar a TVG
como umha ameaça. Muito polo

contrário, o facto de a TVG ser vis-
ta no Norte de Portugal só reforça
os laços entre duas regions que
som vizinhas na geografia e irmás
na cultura. O que precisamos é
que a RTP também seja vista na
Galiza. Nom há razons para o me-
do da partilha dos espaços cultu-
rais e linguísticos comuns; quan-
do há partilha todos saímos refor-
çados. E nom me parece que exis-
ta medo de Espanha no lado por-
tuguês; temos sim um Estado
muito centralista que pensa as re-
laçons apenas no eixo Lisboa - Ma-
drid, o que tem prejudicado o de-
senvolvimento das várias regions
de Portugal, e muito especialmen-
te da Regiom Norte. E por isso
mesmo acreditamos que o estabe-
lecimento de relaçons mais próxi-
mas entre Portugal e Galiza é um
instrumento importante nom só
de afirmaçom dum espaço cultu-
ral comum, mas também de de-
senvolvimento social e económico
dos dous lados da fronteira.

Na conferência de imprensa
conjunta com Bieito Lobeira fa-

laste de iniciar novas colabora-
çons com a esquerda galega.
Quais poderám ser?
Para o Bloco de Esquerda a con-
vergência de lutas com todas as
esquerdas é sempre um caminho
que valorizamos. A Europa está
neste momento debaixo do fogo
dos governos liberais que res-
pondem à crise financeira e ao
ataque especulativo sobre o Eu-
ro, nom com umha alteraçom do
quadro que provocou a crise,
mas com medidas de austerida-
de que aprofundam a crise,
criam recessom económica e
som origem de umha grande vio-
lência social. Neste quadro a
convergência das esquerdas eu-
ropeias é fundamental. E com a
esquerda galega temos já umha
relaçom importante; partilhamos
umha mesma realidade sociocul-
tural e geográfica e é natural es-
sa colaboraçom. Lembro, de ini-
ciativas recentes, a nossa pro-
posta de lei de criaçom de um
Banco de Terras, inspirada num-
ha iniciativa legislativa do BNG,
e a colaboraçom que tivemos da
esquerda galega na divulgaçom
deste projecto em Portugal. Ago-
ra estamos juntos na luita para
que a RTP chegue à Galiza, con-
tribuindo para que se estreitem
laços entre naçons irmás. E es-
tou certa que, a cada momento,
encontraremos novos espaços de
colaboraçom.

o objetivo do partido Galês é o total desenvolvimento 
do país como estado soberano dentro da uepovos

Ie dros Gymru 

“o respeito polos
direitos das naçons

fai parte da 
identidade do bloco”

o referendo sobre
a melhoria das

competências será
em 3 de março
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A histórica jornada de 27 de ja-
neiro foi um êxito para a princi-
pal central sindical convocante e
um fracasso para os meios de co-
municaçom, o patronato e os go-
vernos, tal como estava previsto.
Seja como for, é indubitável que a
incidência em setores estratégi-
cos como a grande indústria, os
transportes, a limpeza e o ensino
figérom da greve umha mobiliza-
çom que rompeu com a normali-
dade e contou com umha impor-
tante adesom de trabalhadores e
trabalhadoras nas manifestaçons
convocadas ao longo do País.

A falta de apoio de CCOO e
UGT, somada à sua campanha
contra a greve, motivou que o
acompanhamento fosse inferior
ao da passada convocatória do 29
de setembro, se bem a manifesta-
çom de Vigo superou em número
de assistentes à da anterior greve,
o que constata que nesta cidade e
a sua área de influência pessoas
que secundárom as mobilizaçons
dos sindicatos espanhóis decidí-
rom nesta ocasiom nom ir aos
seus centros de trabalho e partici-
par na grande marcha da cidade
olívica, cuja assistência foi esti-
mada em mais de 40.000 pessoas.

Importante acompanhamento
A greve contou com um segui-
mento maioritário no transporte
viário, a recolha do lixo, o setor
naval viguês –que parou por com-
pleto a atividade–, as grandes
obras da construçom –como as
ampliaçons dos aeroportos de
Peinador e a Lavacolha ou o por-
to exterior da Corunha– e em em-
presas como a ferrolana Navantia
ou as ourensás Roberto Verino e
Faurécia, onde a paralisaçom do
trabalho foi total conforme a in-
formaçom da CIG. Outras fábri-
cas em que o seguimento rondou
cinqüenta por cento fôrom as Ce-
luloses de Ponte Vedra, a Alcoa
ou a zara Logística.

Nas administraçons o segui-
mento foi desigual, se bem em ca-
sos como o Concelho de Compos-
tela a CIG contabiliza o segui-
mento no 80 por cento, percenta-
gem superior à da greve de de-
zembro. No ensino secundário foi
secundada por mais de metade do
pessoal docente.

Do lado negativo em relaçom ao
apoio, a convocatória tivo um se-
guimento reduzido nos comércios,
no setor dos serviços e na saúde.

A CIG realizou mobilizaçons em
Burela, o Barco, As Pontes, Cee,
Vigo, Corunha, Ponte-Vedra, Vila-
Garcia, Ferrol, Compostela, Lugo,
Ourense, Verim e Ginzo. Para
além da de Vigo, destacou a parti-
cipaçom na da Corunha –com cer-
ca de dez mil pessoas– e à de Fer-
rol, em que participárom por volta
de oito mil  conforme as fontes sin-
dicais. Destacam também o segui-
mento a CUT e a CGT da sua ma-
nifestaçom conjunta na cidade olí-
vica, em que os convocantes esti-
mam em mil e quinhentas as pes-
soas que a secundárom.

Repressom e ataques
A intimidaçom policial foi palpá-
vel mesmo antes da meia-noite,
com fortes dispositivos que proce-
dérom, conforme testemunhas, a
identificar massivamente inte-
grantes dos piquetes e acompa-
nhárom o seu trabalho até o fim
da jornada. Como exemplo, o gru-
po de ativistas da CUT em Vigo foi
completamente identificado às 12
da noite quando saia do seu local,
pouco antes de ser disolvido vio-
lentamente polas forças policiais.

Em Vigo oito grevistas fôrom
detidos nas primeiras horas da
madrugada, cinco deles quando
preparavam umha barricada para
cortar o tránsito numha das prin-
cipais artérias de acesso à cidade
e outros três trás rociárem com lí-
quido inflamável um caixa-auto-
mático dum banco, conforme as

fontes policiais. Em Ourense qua-
tro pessoas fôrom também presas
sob a acusaçom de lançarem pa-
rafusos contra camions no Polígo-
no de Sam Cibrao. Estas doze pes-
soas fôrom postas em liberdade
ao longo do dia com cargos à es-
pera de serem processadas.

Para além de momentos de ten-
som com a polícia ao longo do
País, a principal carga dos dispo-
sitivos de choque produziu-se no
polígono da Gándara, Narom, em
que várias pessoas ficárom contu-
sionadas. As agressons policiais
contárom com a colaboraçom de
membros da segurança privada
do centro comercial Odeón.

A sede do PSOE em Negreira
foi apedrejada por desconhecidos
que lhe partírom o vidros, como
também a sede nacional do BNG
em Compostela, açom reivindica-
da por ‘Anarquistas pola exten-
som da revolta’, que também as-
sumírom o ataque a umha sede do
banco Banesto ao mesmo tempo
que se desmarcavam  dumha gre-
ve “partidista e hipócrita”. Um ou-
tro banco era queimado de ma-
drugada em Vigo, sem que se te-
nha constáncia de reivindicaçom.

Pola continuidade das luitas
A CUT, que demandava desde há
meses umha greve deste tipo, foi
crítica com o papel desempenha-
do pola CIG antes da jornada
“porque estivo aguardando até úl-
tima hora polo apoio de CCOO e
UGT”, limitando-se a “um traba-
lho publicitário e nom propagan-
dístico” e valorizando o êxito da
jornada “em funçom do número
de pessoas que concorrérom às
manifestaçons”, conforme decla-
rou o seu secretário geral Ricardo

Castro ao portal Galizalivre.org.
A CNT destaca o seguimento e

manifesta que “a luita continuará
até que os legítimos direitos da
classe trabalhadora sejam con-
quistados”. No campo do anarco-
sindicalismo, a CGT salientou que
o seguimento da greve foi “notá-
vel naquelas empresas e setores”
com presença da sua militáncia.

A rede Galiza Nom Se Vende
foi outro dos agentes sociais que
tinham estado a reclamar umha
greve nacional. Transmitírom ao
NOVAS DA GALIzA que a reivindica-
çom dos direitos sociais “nom de-
ve ser umha só jornada de mobili-
zaçom isolada, mas umha luita
continuada”. Criticam a “institu-
cionalizaçom dos grandes sindi-
catos” e a “manipulaçom infor-
mativa dos meios de incomunica-
çom” por extrapolarem o biparti-
darismo aos sindicatos e por si-
lenciar os movimentos populares. 

Na cidade da Corunha o Bloco
Anticapitalista participou na gre-
ve com iniciativas próprias de agi-
taçom e através de umha concen-
traçom na tarde do dia 27. Mani-
festam-se críticos ao considerar
que a greve foi só “umha jornada

de luita” e aguardam que seja o
ponto de partida para novas ini-
ciativas mobilizadoras: “a luita
fai-se todos os dias e temos que
seguir na conquista das nossas vi-
das”, ao tempo que reclamam
umha “greve geral indefinida e
sem partidismos”.

Por parte do BNG Guillerme
Vázquez destacou o éxito das mo-
bilizaçons assinalando que “mi-
lhares de pessoas estamos a dizer
alto e claro que nom aceitamos o
pensionaço que está a pôr em an-
damento o Governo com o acordo
de alguns agentes sociais”. No
campo do independentismo, Cau-
sa Galiza valorizou positivamente
o “passo adiante dado polas nos-
sas organizaçons sindicais, sociais
e políticas para dotarmo-nos de
um calendário de mobilizaçom e
luita à margem do sindicalismo es-
panhol”, confirmando o sobera-
nismo como o “setor político ca-
paz de dar respostas frente aos
planos desenhados polo Estado”,
em declaraçons de Aurélio Lopes.

O SLG apoiou a greve através
da participaçom dos seus e as
suas dirigentes nas manifesta-
çons. A sua secretária geral, Car-
me Freire, assinalou que “som im-
prescindíveis mais jornadas co-
mo esta para pôr no debate as
agressons que estamos a sofrer”.
Enfatizou a especial afetaçom da
reforma das pensons às labregas.

Mostrárom também o seu
apoio à convocatória entidades
como o Sindicato de Jornalistas,
o Foro Galego da Imigraçom, vá-
rios centros sociais, as organiza-
çons independentistas, colectivos
nacionalistas e a Central Obreira
Galega, cissom da CUT com pre-
sença na Corunha.

a fundo

Greve geral afirma releváncia social do 
nacionalismo como eixo para a mudança 

a jornada contou com um seguimento maioritário no transporte viário, 
a recolha do lixo, o setor naval viguês e as grandes obras da construçom 

C. BARROS / A greve geral do passado 27 de janeiro contra a
reforma das pensons e polo emprego foi a primeira convo-
catória nacional lançada inicialmente em solitário polo sin-
dicalismo nacionalista desde 1984. Tivo especial incidência
nos setores industriais, os transportes, a limpeza e o ensi-
no, e contou com um acompanhamento desigual noutros
ámbitos de trabalho. Por parte da CIG destacam a importan-
te participaçom nas treze mobilizaçons convocadas ao lon-
go do País, avaliando em mais de 80.000 o número de pes-
soas que as secundárom, metade delas na cidade de Vigo,
onde mais se fijo notar a paralisaçom da atividade laboral e
o ativismo sindical na jornada de luita.

estimam que mais de 80.000 pessoas secundÁrom as manifestaçons convocadas ao longo do país

a manifestaçom de
vigo contou com um

seguimento maior que
o da greve do 29-s

CCoo e uGt figérom
campanha para

tentar evitar o êxito
da convocatória



Que nos podes dizer sobre os 
resultados da greve geral?
Fôrom mui positivos. Demostra-
mos que a CIG tem umha incidên-
cia organizativa e um corpo social
disposto a respaldar-nos mesmo
em situaçons tam duras como a
atual. Ficou bem claro que há
dous modelos sindicais bem dife-
renciados: o do sindicalismo es-
panholista, integrado e dependen-
te do poder económico e político,
frente a um sindicalismo como o
da CIG, de confronto com o poder,
rupturista, pegado aos centros de
trabalho, coerente na defesa dos
interesses de classe e os específi-
cos de naçom. A greve foi mui cla-
rificadora. Há batalhas em que os
resultados nom som imediatos:
este modelo económico e social
nom se muda com umha luita
dum dia, mas com tempo, acumu-
lando forças e com capacidade de
mobilizaçom e de pressom. 

Ajudará esta greve a frear o 
desencanto social em relaçom
ao papel dos sindicatos?
Pode ajudar a que nom nos me-
tam no mesmo saco. O poder fo-
menta o desprestígio. Querem
aproveitar a crise para matar vá-
rios paxaros dum tiro, entre eles
as organizaçons sindicais. O en-
treguismo dos sindicatos espa-
nhóis também o favorece. Obriga-
nos a continuar a esforçar-nos pa-
ra conseguirmos chegar aos cen-
tros de trabalho, explicar as nos-
sas alternativas e fazer ver à gente
que nom somos o modelo sindical
que eles representam. A greve vai
marcar um antes e um depois, vai
ajudar a que haja um sector im-
portante que vai ver que hai orga-
nizaçons que querem fazer oposi-
çom. CCOO e UGT estám a matar
o movimento obreiro, os seus pac-
tos desmobilizam. Ainda que poi-
da beneficiar-nos como sindicato,
o nosso objectivo é parar estas
agressons. Som os colaboradores
necessários do neoliberalismo pa-
ra poder impor as reformas.

Estamos a falar de um novo ciclo?
A CIG mantivo sempre umha pos-
tura crítica e de confronto. Mas na
medida em que a situaçom social,
laboral e política se está a agudi-
zar, vai-se dar cada vez mais um-
ha diferenciaçom clara dos mode-
los sindicais. O poder nom per-
doa: a CCOO e UGT exigem-lhes
que o apoio que lhes dam vaia ser
compensado. E pola via do con-

senso, da calada e da colaboraçom
nom se vam mudar as políticas
que se vam fazer nem este mode-
lo político e social injusto e insoli-
dário. Mas sim pola via da acçom
e a contestaçom social e pola via
do voto. O que está a passar no
parlamento espanhol passa por
deputados escolhidos muitos de-
les com votos dos trabalhadores.
Nom deve inçar a frustraçom, a
gente deve participar nos proces-
sos eleitorais e apoiar as forças
políticas sensíveis às suas reivin-
dicaçons e interesses. E isso há
que buscá-lo no nacionalismo no
ámbito político e institucional. 

No actual contexto, como 
avaliades a vossa interacçom
com os movimentos sociais e 
outros sindicatos mais pequenos?
Pretendemos fazer partícipes des-
ta contestaçom a todo o corpo do
movimento nacionalista, que som
os mais proclives a aceitar alter-
nativas como as nossas. Se a
maiores conseguimos que outras
forças sindicais mais pequenas se
poidam somar, bem, mas entra-
mos por vezes em problemas difí-
ceis de salvar. Nalgumha dessas
organizaçons matém-se umha ati-
tude tremendamente crítica e des-
qualificadora frente à CIG, con-
vertendo-nos praticamente nos
seus inimigos. Para um trabalho

unitário de acçom sindical tés que
ter uns mínimos em comun, um
mínimo de respeito. Agora, todo o
que ajude a criar corpo e a ampliar
a contestaçom vai ser bem-vindo.

Sodes o sindicato com maior 
filaçom do país. Nom pensades
que o crescimento da vossa estru-
tura pode comprometer as linhas
básicas da vossa açom sindical?
Numha organizaçom com mais de
75.000 afiliados há pessoas com
perfis mui diferentes, mesmo vo-
tantes do PP e do PSOE. É o mun-
do em que estamos. Mas isto nom
muda a orientaçom do nosso tra-
balho sindical nem a nossa men-
sagem, como sindicato de classe e
nacionalista. Procuramos esten-
der essa mensagem entre a nossa
filiaçom, fazer trabalho de cons-
cienciaçom, especialmente nos

nossos quadros. Temos perto de
6.000 delegados, o que nos permi-
te chegar a muitos centros de tra-
balho. É mui importante que a nos-
sa estrutura defenda do ponto de
vista ideológico o modelo sindical
da CIG e as nossas orientaçons so-
cio-políticas. O fundamental é que
o crescimento nom altere a nossa
orientaçom, o que nom acontece
nem penso que seja um risco. E
também há que dar a opçom à gen-
te de que poida mudar. O facto de
que optem pola CIG, com a ima-
gem que tem de cara ao poder e os
empresários, já em si é positivo. 

Acusam-vos de atrasar os prepa-
rativos da greve, o que teria re-
duzido a sua incidência.
O nosso objectivo foi o de mover o
maior número de trabalhadores
possível. Tínhamos o compromis-
so de dar resposta a esta reforma
antes de ser aprovada. E se so-
massem as outras grandes cen-
trais, daria-lhe mais corpo. CCOO
e UGT comprometeram-se a ir à
greve, se antes de 10 de janeiro o
Governo nom retirava a reforma.
Se eles lhe punham data à greve
nestes termos, avaliaríamos a pos-
sibilidade de coincidir nesta data
para dar umha maior contesta-
çom. Por isso aguardamos nos tra-
balhos de pôr-lhe data à propa-
ganda, ainda que dentro da orga-
nizaçom já estava todo em movi-
mento. Umha vez se confirmou o
sabido, lançamo-nos ao trabalho.
É difícil objectivizar se com umha
semana mais de trabalho os resul-
tados iriam ser mais positivos.

Apoiache a candidatura de
Guillerme Vázquez na última
assembleia do BNG. Nom pensas
que isto prejudica a imagem de
independência da CIG?
Temos liberdade para que cada
quem, politicamente, se organize
no que queira, o que nom se pode
confundir com o papel dentro da
central. Ninguém pode questio-
nar a independência à hora de ac-
tuar da CIG a respeito de qualquer
organizaçom do campo do nacio-
nalismo. Mesmo na época do bi-
pardido, fomos mui críticos com

determinados comportamentos
de certas conselharias, mesmo
com Vice-presidência. Tivemos
um nível de independência claro
em situaçons complicadas para a
CIG. Era a primeira vez que umha
força nacionalista estava na Junta
e creio que actuamos com total e
absoluta independência. O BNG
nom condiciona a nossa linha sin-
dical nem o facto de que eu pui-
desse apoiar a candidatura de
Guillerme Vázquez. Somos orga-
nizaçons totalmente soberanas e
eu, em qualidade de militante do
BNG apoio aquilo que me parece
mais coerente. Creio que se trata
de versons interessadas por ques-
tons de carácter mais partidário
que porque sejam objectiváveis.

Em que medida pode ajudar a
CIG a superar o crescente pro-
cesso de desmobilizaçom social?
Continua sendo fundamental
manter o contacto com os centros
de trabalho e procurar fazer um
tipo de sindicalismo mui partici-
pativo, onde trabalhadores e tra-
balhadoras se sintam protagonis-
tas dos conflitos e vejam que se o
que decidem e o plantejam se tem
em consideraçom é possível ga-
nhar batalhas. Também nos pare-
ce mui importante o debate ideo-
lógico. O capitalismo neoliberal é
claramente contrário aos interes-
ses da maioria social. Devemos
defender que é possível conquis-
tar e construir modelos económi-
cos e sociais alternativos, que
realmente garantam direitos so-
ciais básicos da populaçom, e que
contribuam a um reparto mais
equitativo da riqueza. A correla-
çom de forças nom é favorável à
hora de poder parar estas refor-
mas, mas se conseguimos manter
um núcleo importante de traba-
lhadores e trabalhadoras que se
identifiquem com um planteja-
mento ideológico distinto de cara
à contestaçom ao neoliberalismo,
de identificaçom com os nossos
plantejamentos de conquista de
umha sociedade socialista, isso
vai permitir com tempo ir mudan-
do a correlaçom de forças e livrar
batalhas mais favoráveis aos nos-
sos interesses como classe. Para
nós também é mui importante que
o campo político do nacionalismo
se some e tenha a mesma perspec-
tiva de cara ao futuro, para forta-
lecer globalmente o movemento
nacionalista, soberanista e de es-
querda no nosso país.
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“temos um corpo social disposto a respaldar-nos
mesmo em situaçons tam duras como a atual”
C. BARROS / Suso Seixo é o secretário geral da CIG desde 2001. Nascido em Cúr-
tis no ano 1952, é um dos ativistas que em 1978 fundavam a INTG, central que
em 1994 se fundiria com a CXTG-IN para fazer nascer a atual CIG como referen-
te sindical unitário do nacionalismo. Após a greve geral de 27 de janeiro, NOVAS

DA GALIZA conversou com ele na sede nacional do sindicato para analisar a atual
situaçom das classes trabalhadoras e as perspetivas de futuro do ponto de vis-
ta da entidade da que é dirigente. Satisfeito com os resultados da greve, analisa
os principais reptos imediatos para o movimento sindical e popular.

suso seixo é o secretÁrio geral da confederaçom intersindical galega

“o poder fomenta 
o desprestígio 

do sindicalismo”

“o voto dos 
trabalhadores tem
um valor enorme”

“os resultados nom
som imediatos mas

ganham-se com tempo”
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X.R. SAMPEDRO / Os mídia empresariais
galegos dérom na jornada seguinte à
greve geral umha liçom de falta de cla-
reza. A tónica geral foi a ambiguidade.
Para eles a convocatória foi 'um fracas-
so' com 'milhares de pessoas a protes-
tarem nas ruas'. Como é costume, tam-
pouco fôrom poucos os editores que se
cuidárom de avultar os 'incidentes',
quer na composiçom do texto, quer em
imagens, para contrapesarem -acorde
com um certo imaginário que considera
o conflito umha cousa negativa- o su-
cesso das mobilizaçons. Nom obstante
isto, diga-se que em geral as pessoas
leitoras dos produtos mediáticos maio-
ritários dispugérom de informaçons
próximas do que aconteceu. Mençom à
parte, é claro, merece ‘La Voz de Gali-
cia’. Mais umha vez optarom pola estra-
tégia (des)informativa de imaginar co-
mo teriam gostado que fosse a jornada.

Umha greve que foi um sucesso, mas que
nom paralisou o País, mas que encheu as
ruas de pessoas, mas nom se notou nas em-
presas, mas acarretou distúrbios nos polí-
gonos industriais. Eis a imagem que puido
ter ficado a quem em 28 de janeiro lesse um
par de jornais galegos. O desacordo, a inu-
sual tentativa de equilibrar nas cabeças de
titulaçom som a melhor prova de que a gre-
ve do dia anterior foi, quando menos, ines-
perado polas previsons da indústria mediá-
tica atuante na Galiza. Só assim se pode ler
umha cobertura que, nalguns casos, evitou
a intoxicaçom mediática de rotina.

Foi o caso de El Correo Gallego, que in-
titulou na capa, como segunda informa-
çom e com umha fotografia da manifesta-
çom em Vigo que ocupava um quarto da
superfície da página, “Galicia no paró, pe-
ro hubo protesta en la calle”. Dedicou o
periódico compostelano seis páginas à co-
bertura da jornada de mobilizaçons e mais
à reforma acordada polo governo com os
sindicatos espanhóis, com a voz principal
no relativo a esse acordo de Suso Seixo.
As quatro páginas dedicadas à greve reco-

lhem imagens, com especial destaque pa-
ra umha que testemunha a ocorrência das
agressons policiais no polígono da Gánda-
ra. Os dados em destaque som os mais fa-
voráveis, já que som as cifras da própria
CIG. Ainda que, é evidente, todo isto deva
ser contrapesado e um título interior in-
siste em que “La huelga de la CIG se nota
en la calle pero no en las empresas”. Evi-
dentemente, nessas cinco páginas reco-
lhem-se vozes institucionais críticas com
a greve, mas em todo caso o discurso do-
minante é o que se tira do citado. Seme-
lhante é o caso de Xornal de Galicia. 

‘Galicia Hoxe’  achega-se à greve
É neste último onde se recolheu um discur-
so mais favorável à Confederaçom Intersin-
dical Galega. No periódico 'nacionalista' do
Grupo Correo Gallego, o titular primeiro de
capa a cinco colunas foi esse 28 de Janeiro
“Milleiros de galegos na rúa contra o pacto
das pensións”, aínda que inevitávelmente
matizado com um “Folga xeral 'light'. A CIG
declárase “satisfeita” coa súa capacidade de
mobilización” no subtítulo. Já nas páginas
interiores permitírom-se titular “Mentres os
piquetes buscaban a mobilización xeral, To-
xo e Méndez ceaban con zapatero” por bai-
xo dun enorme “División sindical”, saltan-
do a fingida imparcialidade com que é hábi-
to dos meios fugir a qualquer mínima análi-
se da realidade. Nas três páginas seguintes,
Galicia Hoxe traz imagens diversas da jor-
nada, de negócios e autocarros parados a
umha barricada de pneumáticos, passando

tamém aquí polo ataque da polícia de cho-
que espanhola ao piquete informativo do
polígono da Gándara.

‘La Voz de Galicia’ tapa olhos e 
ouvidos, e fala com a boca pequena
De alucinante é como se deve tratar a cober-
tura que o periódico de Santiago Rey Fer-
nández Latorre se permitiu publicar no dia
28 de janeiro. Digna de quem nom vive no
País, ou de quem vive em urbanizaçons on-
de nom chegara a greve, onde nom chegam
de feito as pessoas trabalhadoras, é a página
pola que quem ainda acreditar que o perió-
dico corunhesista pode informar de algo re-
cebeu umha imagem distorcida dum dia que
foi de loita em boa parte do país. O facto de
estar deitada malamente na seçom de eco-
nomia -sem a abrir tam sequer- dá ideia de a
que público pretende dirigir-se La Voz, aque-
le para o que umha greve geral nacional en-
tra numha categoria homologável a qual-
quer um movimento mercantil, de índices
ou preços. Aquele público, logo para o que
umha greve geral nacional entra como um-
ha incidência mais que pode afetar na con-
tabilidade aos lucros. Mesmo assim, pouco
serviço pode oferecer a imagem fragmentá-
ria e desonesta que ocupou essa página, que
nuns primeiros parágrafos 'analisa' a inci-
dência da greve, obviando para alguns dos
dados sindicais e fazendo uso tam só dos da
patronal e o Estado. Logo fai umha revisom
supostamente exaustiva polas comarcas e
cidades do País, com o que o resultado nom
devera enganar a ninguém: La Voz de Gali-

cia nega a quem a ler umha visom de con-
junto mais que necessária para compreen-
der o que a convocatória de greve geral sig-
nificou, e fica com pequenas pílulas de da-
dos bem escolhidos para inventar um relato
nem de longe parecido à realidade.

Mas, certo é em descargo do periódico, a
chamada na capa já indicava bem a linha:
“Baja incidencia de la huelga de la CIG”; co-
mo único subtítulo “Ocho detenidos en Vi-
go por tirar cócteles molotov y cortar el trá-
fico”. Todo isto, com a foto bem escolhida
dum membro dum piquete encarapuçado.
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os media empresariais caírom no desconcerto ao nom
poderem ocultar a magnitude da greve geralmedia

os jornais figérom impossível tirar umha ideia clara do acontecido

Greve geral: nem sucesso nem 
fracasso... mas “com incidentes”

o desacordo prova que o
resultado da greve foi

inesperado para os meios

notas de rodapé

Feijóo governa pelos seus gabinetes
de notícias. Na realidade, empre-

ga bem mais tempo na correção per-
sonalizada dos avisos de governo que
em governar.

ALei de Águas, por exemplo, gerou
434 notas e contra-notas. O siste-

ma de fiscalização da água pluvial foi
um caso sem precedentes na história
mundial dos desastres administrativos.
Feijoo atacou primeiro com galhardia
(“pagar hão todos, água é bem escaso”),
mas a seguir recuou até um imposto de
0,1%, impossível de gerir em termos ra-
zoáveis. Por fim, os gabinetes anuncia-
ram com igual orgulho a renúncia do
Governo a aplicar tão absurda medida. 

Ficamos sem saber qual seria a
quantidade a tributar pelo uso de

água pluvial por parte da Fenosa, hoje
Águas de Barcelona. 

Outras áreas de governo são admi-
nistradas homeopaticamente. As

listas de espera hospitalária crescem
sem parar, mas os gabinetes curam-nas
com invenção de listas reduzidas; as
caixas, na antessala da privatização e
fuga, vão caminho de ser o grande ban-
co nacional da Galiza, se crermos os
gabinetes.

Olançamento de notas de gabinete
situa-nos no País das Maravilhas,

mas Feijóo contribui com uma excecio-
nal assunção pública de impotência ao
anunciar que não tem meios para ope-
rar uma política de criação de trabalho.
A exceção confirma a regra. 

Ocompromisso dos diários de gabi-
nete com esta política da nova ho-

meopática parece irrenunciável. Apre-
ciamos porém umha mudança: alguns
destes jornais respeitam as contrain-
formações de gabinete, mas não renun-
ciam a tratar o assunto de uma perspe-
tiva mais ampla. 

Por exemplo: a informação sobre o
desemprego observa a pé feito a li-

nha dos gabinetes, o que não impede ao
jornal informar sobre a nova onda de
emigração que assombra Galiza. Duma
parte, estas novas rompem a correia de
transmissão de notícias institucional da
qual tão orgulhoso se mostrava Jesus
Perez Varela; para além, ampliam o ma-
pa da informação suscetível de ser con-
trainformada, não se sabe com que clas-
se de contratos (se calhar, sim).

No meio, o público leitor relaciona e
reclama espaços que durante mui-

to tempo lhe foram negados.

O País das
Maravilhas

a tónica geral foi a 
ambigüidade e o destaque

avultado dos ‘incidentes’
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em 2003 detenhem lópez lago e José Ferreiro magariños 
por umha das maiores descargas de cocaína da passada décadaa pesquisa

a trama corrupta destapou-se quando investigÁrom um dos sócios da banda por narcotrÁfico

promotores da orquestra olympus de novo 
baixo suspeita pola operaçom ‘orquestra’
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C.C.V. / A finais de janeiro fijo-se
pública a Operaçom Orquestra
com a detençom de onze pessoas
na Costa da Morte investigadas
polo juiz de Corcubiom em rela-
çom com umha trama de adjudi-
caçons irregulares de obras públi-
cas à construtora de Daniel Ogan-
do. O escándalo estava servido ao
serem detidos entre outros, os po-
líticos: José Manuel Traba e San-
tiago Insua, alcalde e tenente de
alcalde de Fisterra polo PP; José
Manuel Santos, alcalde de Maça-
ricos polo PP; Ramón Vigo, alcal-
de independente de Cee e cobiça-
do por PP e PSOE, e o seu conce-
lheiro de Obras Juan Bautista
Areas. De nada serviu a descara-

da tentativa da TVG para ocultar
a filiaçom política dos mesmos.

A trama corrupta destapou-se
quando começárom a investigar o
representante de orquestras Jorge
López Lago pola sua presumível
relaçom com o narcotráfico. A em-
presa Ogando nom trabalhava em
Cee, e pensa-se que López Lago,
amigo do alcalde Ramón Vigo,
funcionaria de mediador para
abrir as portas do concelho à em-
presa, polo que receberia a quan-
tia de 8.000 euros. É nesse conce-
lho onde se condensa a trama cor-
rupta. Porém, quem é Jorge López
Lago e porque era investigado?

A finais deste verao, a orquestra
Olympus foi alvo de umha polé-

mica polas suas atuaçons machis-
tas, racistas e homófobas, que de-
sembocou num artigo de investi-
gaçom do meio galizalivre.org que
vinculava a empresa com o narco-
tráfico. A orquestra de Negreira
pertence ao Grupo Musical Olim-
pus SL, criado em 1999, sendo
fundador e proprietário José Fer-
reiro Magariños, e todos os meios
parecem ter coincidido em deixá-
la à margem das informaçons so-
bre a Operaçom Orquestra.

López Lago, o detonante da
Operaçom Orquestra, é um corcu-
bionês de 51 anos, que passou 12
emigrado na Venezuela. Instalado
em Cee desde os oitenta, trava
amizade com o atual alcalde. Na

Galiza trabalha como homem de
negócios vinculados ao mundo
das orquestras, e em 1994 torna-
se sócio de José Ferreiro Magari-
ños, fundando como administra-
dores únicos a Discoteca Olym-
pus S.L., ainda hoje ativa em Ne-
greira. Parecia ir todo sobre ro-
das, com a Olympus como umha
das orquestras pioneiras da Gali-
za graças aos seus custosos recur-
sos técnicos, mas em 2003 som
detidos os dous por umha das
maiores descargas de cocaína da
passada década: 6.400 quilogra-
mas a bordo do barco South See,
e que deu na Operaçom Retro. Ló-
pez Lago ficou aos poucos meses
à margem do processo, mas José

Ferreiro -braço direito de Somo-
za, um dos chefes dos Charlins-
foi condenado a onze anos e seis
meses de prisom, junto com sen-
das multas de 69.610.000 euros,
por um delito contra a saúde pú-
blica. Na operaçom também foi
detida a sua mulher. 

Em 2005 José Ferreiro decide
blindar os seus negócios das pos-
síveis conseqüências penais do
narcotráfico, e nomeiam Pacita
Blanco Fernández como sócia úni-
ca da orquestra, e no ano de 2009
nomeiam-na apoderada de Talle-
res y Gruas Campos. Agora López
Lago volta à justiça por presumí-
veis delitos de suborno, tráfico de
influências e prevaricaçom.
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palestra os setores progressistas apoiárom medidas para proteger a saúde das
pessoas nom fumadoras, mas a lei nom é secundada com unanimidade

Sou fumador. Esta opiniom está es-
crita sob a influência dum delicioso
cigarro que, suponho, domina a mi-

nha vontade através dessa substância si-
nistra que conhecemos com o nome de ni-
cotina. Advirto para que quem ler entenda
que esta é a opiniom dum "adito", e já sa-
beredes (graças à abundante informaçom
dos média) de que somos capazes os adi-
tos para nom reconhecermos a nossa con-
diçom. Queda feito o esclarecimento.

Com a que está a cair que os e as fuma-
doras nos apresentemos como vítimas
nom é de recibo. É certo. Ante a atual ofen-
siva do capital a nova legislaçom sobre o
tabaco bem pouca importância tem, ainda
que seja um tema útil para os governos
para utilizá-lo como cortina de fume. Ain-
da assim, gostaria de fazer umhas peque-
nas reflexons sobre este tema.

Em primeiro lugar, é rechamante o gos-
to dos políticos por manterem a sua capa-
cidade legislativa em todo o que tenha a
ver com o controlo das pessoas adultas so-
bre o seu corpo e a necessidade de intervir
em todo quanto conflito de convivência
novo apareça na sociedade, reprimindo os
efeitos sem fazerem nada contra as cau-
sas. No entanto, esse gosto pola regula-
mentaçom vai-se-lhes quando haviam de
intervir na esfera económica, onde desre-
gulam quanto podem até perderem todo
controlo sobre as relaçons económicas e
nom lhes queda outra senão "obedecer aos
mercados". Assim, o único argumento que
nos pode convencer na aual legislaçom so-
bre o tabaco é o da proteçom dos e das tra-
balhadoras da hotelaria. Mas surpreende
o ver o que tam preocupados estám os nos-
sos governantes com a saúde dos e das tra-
balhadoras, neste caso, e o pouco que pa-
recem preocupar-se com beneficiá-los no
resto das condiçons sócio-laborais. Ou se-
rá que nisto último nom podem intervir?

Em segundo lugar, quero fazer umhas re-
flexons sobre o lazer em bares e tascas. Ex-
cepto os e as trabalhadoras da hotelaria, o
resto das pessoas que estám num bar en-
tende-se que o fai de maneira voluntária.
Quer isto dizer que nengum/ha nom-fuma-
dor/a é obrigado/a a permanecer num esta-

belecimento carregado de fume. Nom qui-
gera pôr-me na pele do legislador mas, nom
haveria umha soluçom menos "radical"para
se enfrentar ao assunto? Se temos em conta
que todos aqueles locais de mais de cem
metros quadrados fôrom obrigados a ter
umha divisom entre pessoas fumadoras e
nom-fumadoras, segundo a lei imediata-
mente anterior e com o conseguinte gasto
para os seus proprietários, nom se poderia
ter permitido fumar nas zonas já habilita-
das destes estabelecimentos? E ainda mais,
a única substância tóxica presente no lezer
noturno é o tabaco? Se analisamos o papel
e a incidência que em países como o nosso
tem umha droga tam social como o álcool
(tanto em bebedores como em nom-bebe-
dores) poderemos pôr-nos a discutir com
calma sobre o impacto que sobre a saúde
pública tem umha ou outra substância.

Por último, umha anotaçom sobre a
questom do "mau exemplo" aos menores.
A proibiçom de fumar em parques infantis
fai-se com a intençom pedagógica de que
as crianças nom normalizem a visom dum
hábito tam "desagradável como o de fumar.
O ridículo deste paternalismo estatal pseu-
do-progressista dá que pensar. Se quase
80% dum maço de cigarros som impostos,
por que Papá-Estado nom nos deixa fumar
diante das nossas crianças em público?

Suponho que a nicotina, que me conver-
teu num ser dependente, fai que esteja er-
rado. Porque, quem há de saber melhor que
o governo o que realmente me convém?

Quando fumar era
cousa de adultos...

Roi Ribeira

Aentrada em vigor da nova lei do ta-
baco semelha nom ter produzido
toda a polémica que se poderia es-

perar neste país política e mentalmente
dependente da muito different Espanha.
Portugal, para quem o espanholismo olha
com desprezo, já tinha umha lei parecida.

Se acreditarmos o que dim os mídia em-
presariais, as maiores resistências som os
agoiros catastrofistas da hotelaria referi-
dos à suposta descida na clientela nicotíni-
ca que já nom pode envenenar livremente
o resto das pessoas que freqüentam bares,
restaurantes e pubs, empregadas incluí-
das, como vinham fazendo desde sempre.

Dumha focagem de saúde pública, a
única legítima, os lucros destes locais nom
tenhem qualquer releváncia, por mais que
se acompanhem da ameaça de despedi-
mentos, causados supostamente pola de-
serçom maciça de milhares de clientes da
Altadis e a Philip Morris dos seus antigos
fumadoiros habituais.

Nom deveria ser necessário esclarecer
que  nom acreditamos que o governo de
turno se decidiu a legislar sobre o direito a
respirar ar sem fume de tabaco porque
acredite nel, mas sim porque acabou por
se convencer de que os custos de tratar as
doenças provocadas polo tabagismo (ati-
vo e passivo), som maiores do que os rédi-
tos que lhe deixam os impostos ao tabaco. 

Teremos que escuitar mais do que nunca
as parvoíces de liberais, livre-pensadores,
libertários-individualistas e outros partidá-
rios da “libertaz” que proclamam o seu di-
reito a  envenenar-se (e a nós se nom saí-
mos de onde estiverem eles/as), e que nin-
guém tem direito a tentar protegê-los de si
mesmos (nem a nós de eles). De que é mui-
to pior que o tabaco a contaminaçom dos
carros, o que comemos, bebemos, etc. Mes-
mo que ninguém nos obrigava a estar nos
locais (quase todos) em que até há pouco
se podia fumar, e até algum “curmao de Ra-
joi” porá em dúvida os letais efeitos do ta-
baco, e porfim algumha pessoa esclarecida
apresentará-se a si mesma como o paradig-
ma da rebeldia e da independência de cri-
tério pola sua desobediência, consumada
ou nom, contra esta (outra) “imposiçom”.

Com certeza já tivemos bastante, e ainda
fica muito por aturar; os “piquetes” que nos
recebem justo à entrada de edifícios públi-
cos e locais de hotelaria, onde pagamos a
portagem de inalar umha bocanada por os
ter expulsado da comodidade e o calor de
estarem dentro; o agravo comparativo que
representa que soster  um objeto incandes-
cente quando se guia nom esteja proibido e
um telemóvel sim, a sujidade acrescentada
das cabichas com que estes rebeldes sem
causa se vingam por ter sido expulsos do
paraíso; o fume em todos aqueles espaços
reduzidos, ainda que sejam a céu aberto,
onde só nos fica fumar ou marchar. 

Claro que sempre ao ler isto haverá quem
leve as maos à cabeça e clame contra o fun-
damentalismo, e nom contra o que, ampa-
rado na legalidade que nom na legitimida-
de, até agora fazia ouvidos moucos, nom di-
gamos já à presença de crianças e pessoas
idosas, senom à de qualquer que nom dese-
je fumar passivamente. E às vezes em espa-
ços reduzidos com o agressivo e falsário
“nom se importam com que fume”, pois?

Esperemos que esta nova lei, se for efe-
tivamente implementada com continuida-
de, e unida à situaçom económica, reduza
o capital destinado a poluir espaços de la-
zer e públicos em geral  e a sujar os pul-
mons de quem sabemos viver sem o cigar-
ro na mao, e que um estado ávido de ren-
dimentos repare em gravar um bocado
mais os maços tabaco que ficam deitadas
por toda a parte. 

Sem fume... e nom
foi sem tempo!

José Dias Cadaveira

teremos que escuitar
parvoíces de liberais,
libertários-individualistas
e partidários da “libertaz” 

ainda fica muito: à 
entrada dos locais e
edifícios recebem-nos
‘piquetes’ de fumadores

exceto os e as 
trabalhadoras, as pessoas
que estám num bar
fam-no voluntariamente

estou errado: quem 
há de saber melhor 
que o governo o que
realmente me convém?
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Conta-nos como começa a tua im-
plicaçom na gestom dos montes.
Em realidade, começa recente-
mente. Eu provenho dumha certa
experiência associativa, porque
desde a década de 90 milito no
nacionalismo, fago trabalho mu-
nicipal no BNG, e como som tra-
balhador da automoçom partici-
po da CIG de Vigo. Chegado um
momento, há dous anos, junto
com outros companheiros com
sensibilidade semelhante, decidi-
mo-nos a implicar- nos a fundo
no monte comunal de Couso e,
por extensom, na recuperaçom
dos montes do Vale Minhor. Isto
foi no ano 2008, apresentamos
umha candidatura e obtemos 96
votos sobre 100. Cada voto repre-
senta um bairro dumha aldeia.

Com que situaçom vos topades?
Nefasta, e eu acho que por isso
acadamos tantos apoios. Resulta
que a Junta anterior, afim ao Par-
tido Popular, nem investe no
monte nem reinveste os benefí-
cios na melhora das infraestrutu-
ras da paróquia (porque os bene-
fícios do monte vam para a paró-
quia, nom para os particulares).
Inteiramo-nos, por exemplo, que
segundo a lei, umha Junta deve
investir, no mínimo, um 15% dos
seus ingressos na melhora do
monte...e essa Junta nem chega-
va a essa cifra! E ademais disso,
há um gasto de 96 milhons das

antigas pesetas sem justificar,
com o que aqui houvo umha frau-
de máxima.

Por onde começades a trabalhar?
Antes de nada houvo que pôr orde
e clarificar. Faltava documenta-
çom, com o que nom se sabia que
parte do monte era realmente co-
munal. Entom especificamos qual
é o nosso monte, que som 320 hec-
tares, com umha propriedade co-
munal que atinge mais de 400 pes-
soas. A partir desta clarificaçom,
começamos a investir como é de-
vido para fazer um monte produti-
vo, e aberto ao uso de toda a vizi-
nhança. Agora investimos na sua
melhora o 50% do que se recada
(a recadaçom procede da venda
de madeira e dos arrendamentos).

Em que consiste essa melhora?
Queremos reformular completa-
mente os aproveitamentos. Aqui,

como sabedes, padecemos umha
monocultura intensiva que empo-
brece o monte. Entom nós come-
çamos por limpar a zona de espé-
cies invasoras, por enquanto te-
mos 80 hectares já despejadas.
Pensamos em dedicar 24 hecta-
res ao cultivo do cogumelo e à
plantaçom de castinheiros, por-
que imos comercializar a casta-
nha. Paralelamente, trabalhamos
na ativaçom de redes de comér-
cio que podam colaborar com
nós, sem descartarmos a venda
direta e sem intermediários. Por-
que se a cousa corresse bem, num
prazo de quatro anos, pretendía-
mos contratar pessoal fixo, que
se pudesse encarregar destas e
outras tarefas. Nom estamos sós
neste plano, porque outras comu-
nidades de montes, caso de Vín-

cios, em Gondomar, ou Sabaris,
em Baiona, estám a trabalhar nas
mesmas chaves. 

Também pensaredes em investir
o dinheiro em benefícios para 
a paróquia...
Pensamos nisso, apesar de que
ainda carregamos com o peso
das ineptitudes anteriores. Tive-
mos que contratar umha empre-
sa para retirar do monte 300 to-
neladas de entulho, deitadas lá
com o consentimento da Junta
que nos precedeu. E os gastos,
claro, houvo que pagá-los. Mas
fora disso, já pensamos em ou-
tras iniciativas: um parque bio-
saudável e um roteiro arqueoló-
gico, porque a nossa zona é mui
rica em jazigos da pre-história.
Também aqui haverá que salvar
obstáculos porque, para que te
fagas umha ideia, onde quere-
mos construir o parque, há ago-
ra umha construçom, umha ga-
ragem. Porquê? Porque o conce-
lho permitiu a construçom sem
licença e, ainda apesar de ter or-
de de derrubamento, a orde nom
se executou. Assi que estamos à
espera. Sendo mui conscientes
que do poder municipal nom vai
vir nada, porque Carlos Silva, o
alcalde do PP, nom colaborou
nem no mínimo. Ignora-nos to-
do quanto pode.

dito e feito

“Tencionamos um uso alternativo do monte
comunal que sirva para o bem da paróquia”

“Queremos reformular completamente os aproveitamentos:
padecemos umha monocultura intensiva que empobrece o monte”

JOSÉ MANUEL LOPES / O sudoeste da nossa Terra foi, entre ou-
tras áreas, onde mais duramente se livrou a luita em defesa
do monte em mao comum, que forçou mesmo o franquismo
a reconhecer este regime de propriedade privativo da Gali-
za. Quatro décadas depois, a morte do rural e a vaga repo-
voadora alimentada polas papeleiras restringiu a importán-
cia do monte nas economias paroquiais e familiares. Mas há
quem ainda persevere, contra vento e maré, por devolver ao
comunal o significado que tivo no seu dia. Falamos com Xo-
sé Antón Arauxo, militante nacionalista e membro da junta
diretiva a da comunidade de montes de Couso (Gondomar).

xosé antón arauxo é membro da junta diretiva a da comunidade de montes de couso 
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“trabalhamos na
ativaçom de redes 

de comércio”

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

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

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

henriqueta outeiro
Quir. Palácios · Compostela

c.s. lume!
Gregório Espino · Vigo

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

tarabela
Donramiro, 17 · Lalim

a tiradoura
Reboredo · Cangas

cs vagalume
R. das Nóreas, 5 · Lugo

csa xogo descuberto
R. Salvaterra, Coia · Vigo

“do poder municipal,
em maos do pp, 

nom vai vir nada”

“preparamos um
parque bio-saudável e
um roteiro arqueológico”

“Queremos recuperar
os montes de Couso e

os do vale minhor”

“a nossa candidatura
conseguiu 96 votos

sobre 100 nas eleiçons”
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tendas de alimentaçom em aliança com produtores orgánicos locais e a
agricultura urbana permitiria alimentar centos de milhares de galegosem anÁlise

As próximas décadas no nos-
so rural estarán marcadas por
dous fenómenos históricos
sem precedentes: a escasse-
za irreversível de petróleo e o
retorno massivo de popula-
çom ao campo. O segundo
destes fenómenos virá como
conseqüência inevitável do
primeiro, ao ser a vida nas ci-
dades sumamente dependen-
te dum fluxo massivo, perma-
nente e asequible de deriva-
dos do petróleo. 

MANUEL CASAL LODEIRO, ‘CAS-
DEIRO’ / Nengum destes proces-
sos terá marcha atrás e para nen-
gum dos dous se está a preparar
a sociedade desde o poder, de fei-
to máis ben se fai ao contrario,
piorando as condiçoms de vida no
campo e promovendo a fé num
impossível crescimento perpétuo
da economia industrial. Portanto,
só cabe asumir a óptica do movi-
mento polo Decrescimento e fa-
zermos a transiçom pessoal, fa-
miliar e comunitária de maneira
antecipada e consciente dos tem-
pos por viren. Darei aqui resumi-
damente algumhas pautas sobre
as quais artelhar este processo de
decrescimento para os habitantes
do rural galego e para aqueles
que estamos a planificar a nossa
volta ao agro:

1) Recuperaçom da resiliên-
cia comunitária a nível de paró-
quias, vilas e bisbarras. Cada
zona deve ser capaz de fornecer-
se “in situ” dos elementos bási-
cos para o desenvolvimento da
vida dos seus habitantes, sem de-
pender de importaçons, sobreto-
do se venhen de centos ou mi-
lheiros de quilómetros de distán-
cia. Sem combustíveis baratos,
produzirá-se unha interrupçom
do comércio de muitos destes
produtos: energia, medicamen-
tos, produtos de consumo, pen-
sos, tecidos, materiais de cons-
truçom, plásticos... Na medida
em que puidermos ser autosufi-
cientes, seremos mais resilien-
tes, quer dizer, mais capaces de
resistir como comunidade as
graves conseqüências do Teito
do petróleo, da mudança climáti-
ca ou dum colapso da economia
mundial. Aqui cobra sentido
também o dotarmo-nos de moe-
das complementares a nível ga-
lego ou local. 

2) Reduçom do consumo, no-
meadamente daqueles produtos
que non se produzam nas proxi-

midades. Pola mesma razom que
no ponto anterior, devemos bus-
car substitutos locais ao que im-
portamos ou simplesmente
aprender a viver sem eses insu-
mos. A questom da energia (endo
e exosomática) é básica: com que
nos alimentarmos? e ao noso ga-
do? como tirarmos água do poço?
com que aquecermos as nossas
casas? Na questom do aqueci-
mento há de resultar básico ter
um bom isolamento para reduzir
as necessidades de consumo de
combustíveis. A reduçom do con-
sumo facilitará a reduçom do li-
xo, que sem energia barata será
mui difícil de reciclar centraliza-
da e massivamente.

3) Fazer vida máis local. Sem
combustíveis baratos a viagem
tornará a ser o que foi ao longo
da história da Humanidade: um-
ha excepçom e nom a norma. Te-
remos de reduzir o número de
deslocamentos e as distáncias
percorridas. O habitual voltará a
ser fazermos a nossa vida princi-
palmente dentro da nosa paró-
quia, com visitas periódicas à vila
(núcleo cada vez mais vital de co-
mércio e serviços) e mui esporá-
dicas às cidades. As férias no es-
trangeiro e o “low cost” deixarám
de ser viáveis. O automóvel será
um elemento de uso cada vez
máis excepcional, e deveremos
portanto recuperar o transporte
animal e as bicicletas. A luita polo
transporte público será vital para
efetuar a transiçom dunha manei-
ra menos traumática: os coches
de linha, mesmo financiados a ní-

vel de concelho ou bisbarra, se-
rán fundamentais para os deslo-
camentos imprescindíveis (a cen-
tros de saúde, p.ex.).

4) Recuperaçom de terreos
produtivos. Sobretodo nas zonas
onde se concentre mais popula-
çom (proximidades das grandes
cidades) haverá que pôr de novo
a produzir alimentos todas aque-
las terras que nom tenhan sido
destruídas polo cimento ou a po-
luiçom de solos e aquíferos. A
grande distribuiçom alimentar
(supermercados) previsivelmen-
te colapsará e será cada vez mais
raro ver alimentos de importa-
çom. O tecido de pequenas ten-
das de alimentaçom em aliança
com os pequenos produtores or-
gánicos locais, juntamente com a
agricultura urbana, permitiria
alimentar centos de milhares de
galegos, como já se ten demons-
trado no caso de Cuba quando fi-
cárom sem o petróleo que lhes
subvencionava a URSS.

5) Mudança de modo de pro-
duçom alimentar de volta ao or-
gánico. O modo de produçom e
distribuiçom industrializado, a
que se tem forçado nas passadas
décadas inúmeras exploraçoms
galegas, deverá reverter-se. A
produçom voltará a ser necessa-
riamente orgánica, ecológica e
tradicional, e de menor escala:
mais exploraçoms, mais diversas
e mais pequenas. Da especializa-
çom e a monocultura voltaremos
à integraçom gando-vegetais. O
monte galego deverá recuperar-
se com apoio necessário para es-
te sistema agrícola autosuficiente
e sustentável, que feche os ciclos
ecológicos. Da fertilizaçom artifi-
cial baseada nos combustíveis
fósseis voltaremos à fertilizaçom
mediante reciclagem de nutrien-
tes a nível local: esterco, tojo,
compost, etc. Dos pesticidas sin-
téticos, à prevençom de pragas e
enfermidades mediante unha
agroecologia diversa e em equilí-
brio. Da traçom motorizada, aos
bois e às bestas.

6) Da tecnologia industrial
importada, ao saber tradicional
local. A vida no rural também
precisa de tecnologia, mas a cada
passo será mais difícil obter sis-
temas e materiais industriais: sis-
temas de bombeo, frigoríficos,
desbroçadoras, aparelhos elétri-
cos... A alternativa que nos que-
dará deverá tomar como base o
saber tradicional, que nos forne-
cerá como alternativas ‘low tech’
de menor custo económico e
energético, ainda que segura-

mente nom sempre tan cómodas.
Por isto é tam importante a ativi-
dade de entidades como a Uni-
versidade Rural Galega, e que re-
cuperemos o conhecimento so-
bre modos de trabalho e tecnolo-
gias que lhe funcionárom duran-
te séculos ao nosso povo.

Som passos difíceis de dar
quando aparentemente ainda
nom é imprescindível dá-los, mas
achámonos precisamente no cer-
ne da questom do Decrecemento:
ou facémolo de maneira ordena-
da e consciente antes ou teremos
que o fazer às tolas no meio dum
caos social sem precedentes. Por-
que o decrecemento está aquí pa-
ra quedarse, polas boas ou polas
malas: o crecemento continuo é
imposible nun planeta de recur-
sos e sumidoiros finitos. É res-
ponsabilidade histórica dos seto-
res máis conscientes do noso ru-
ral, preparar o terreo para esta
mudanza social, e que os centos
de milheiros de neorrurais que se
integrarán no noso campo nas
vindeiras décadas atopen um te-
cido rural vivo e resiliente. Para
iso serán tamén um elemento in-
substituíble os nosos velhos, gar-
diáns dum saber que noutras par-
tes do mundo, máis temprana-
mente industrializadas, já desa-
pareceu. Aproveitemos a sorte de
ainda termos esse saber, de aínda
termos essa gente, para construir-
mos um futuro aos nossos filhos.

Para concluir, quero recomen-
dar vivamente que se veja o docu-
mentário ‘A Farm for the Future’
(‘Una granja para el futuro’, na
sua versom legendada ao castelha-
no: http://vimeo.com/18161854)
produzido pola BBC do País de
Gales, em que se explica o porquê
e mais o como da necessária e ur-
gente transiçom nas exploraçoms
agro-pecuárias, que será o núcleo
da nossa vida rural ainda mais
neste futuro en decrecemento.

Agro galego: o futuro é decrescentista
as próximas décadas estarÁn marcadas pola escasseza irreversível de petróleo e o retorno ao rural

o decrecemento 
está aqui para 

quedar-se, polas 
boas ou polas más

o crescimento 
contínuo é impossível

num planeta de 
recursos limitados

as férias no estrangeiro
e o “low cost” deixarám
de ser viáveis e o uso
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“in situ” dos
elementos básicos
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este processo trouxo a reapariçom 
dum movimento contestatário nas aulasa exame

A nova universidade-empresa assenta com
a oposiçom da auto-organizaçom estudantil

a nova assembleia-geral estÁ disposta a luitar para defender o direito de concluir os velhos planos

PEPE ÁRIAS / A implantaçom do Plano de Bolonha na Universidade de Santia-
go de Compostela (USC) traz consigo a desafeiçom de setores importantes
do estudantado e de parte do professorado. Este processo, que o catedrático
de história antiga José Carlos Bermejo Barrera tem denominado “privatiza-
çom encuberta da universidade pública”, trouxo consigo a reapariçom dum

movimento estudantil contestatário. A nova Assembleia-Geral está disposta
a luitar para defender o direito de concluir os velhos planos de estudos com
garantias e exigem da instituiçom universitária um tratamento digno, em
contraste com o novo modelo de universidade-empresa que substitui a velha
torre de marfim do conhecimento “neutro”. 

Mas nem a precarizaçom da inves-
tigaçom, nem a nova emigraçom,
agora dita “mobilidade” nem a o
proliferar dos masters privados
som acompanhantes de última ho-
ra que nom apareciam abertamen-
te na propaganda institucional, se
bem o movimento estudantil gale-
go já os tinha analisado e denun-
ciado na etapa de luitas anti-Bolo-
nha entre os anos 2006-2008. Co-
mo também aconteceu no passa-
do, as organizaçons estudantis es-
panholas ou ligadas ao
autonomismo desempenham um
papel central na tentativa crimina-
lizar a auto-organizaçom do estu-
dantado. A chegada no novo reitor
Casares Long significou a segunda
parte do processo de padroniza-
çom e europeizaçom empreendida
polo anterior reitor Senén Barro,
quem contava entre os seus máis
estreitos colaboradores com Lou-
renzo Fernández, candidato apoia-
do pola Universidade Aberta. 

Conseqüências da entrada no
mercado do ensino superior
O que Monserrat Galcerán enten-
de como universidade-empresa
nom só significa a incorporaçom
dos círculos empresariais na ve-
lha universidade,  como também
a relaçom que se estabelece é mui-
to mais profunda: a hierarquiza-
çom dos interesses da formaçom
sobre a acumulaçom de capital.
Longe de ser um processo limpo e
claro, a atividade universitária
desloca-se a umha série de ciclos,
programas de investigaçom, seto-
res prioritários, institutos ou fun-
daçons. Assim umha das linhas de
investigaçom prioritária dos últi-
mos anos tem qa ver com as Ciên-
cias da Vida, especialmente aque-
las especializaçons que tenhem
umha saída laboral posterior liga-
da às industrias farmacêuticas.
Mentres, outras titulaçons como
as Humanidades nom recebem a
mesma atençom, já que nom exis-
tem interesses empresariais que
mais tarde poidam incorporar aos
novos graduados na sua estrutura
empresarial. No entanto, a subor-
dinaçom das dinámicas universi-

tárias ao interesse económico é al-
go indiscutível.

A privatizaçom traz consigo a
modificaçom da figura do estu-
dante. A mocidade terá de investir

na sua formaçom para assim ob-
ter a competência necessária que
dará réditos no futuro. Para além
de fortalecer a competitividade
entre os próprios estudantes,
abrem-se às portas para um notá-
vel negócio financeiro, raiz do em-
pobrecimento do estudantado
noutros países, onde as taxas e os
juros bancários nom deixárom de
subir em todos estes anos. Aparte
de que a partir de agora haverá
que ter um determinado nível eco-
nómico para poder fazer estudos
superiores, para o estudante-pre-
cário encontrar um trabalho nom
será algo fácil. De facto a explica-
çom parte dos critérios do merca-
do de conhecimento, e a explica-
çom institucional tem a ver com
que existem demasiados titulados. 

As universidades onde Bolonha
é já umha realidade modificam os
critérios de concessom de vagas e
de financiamento por umha ques-
tom de rentabilidade. Os empresá-
rios exigem o que precisam à nova
gerência universitária. A universi-
dade perde assim os mecanismos
de controlo político. Segundo um-
ha comunicaçom do Parlamento
Europeu, a investigaçom científica
tem que ter “capacidade para pro-
duzir conhecimentos exploráveis

com fins industriais”. Evidente-
mente aqui nom entram todos os
setores, já que o centro está na in-
dústria automobilística, na biotec-
nologia, no hardware, na eletró-
nica e na eletricidade, dentro dos
interesses das grandes multina-
cionais. Tampouco podemos es-
quecer o papel desempenhado
polos exércitos e as indústrias de
armamento na desviaçom de des-
pesas de investigaçom para
preencher estes objetivos.

Auto-organizaçom responde
Em 16 de dezembro passado tivo
lugar a manifestaçom da Greve
Geral convocada em todo o cam-
pus pola Assembleia-geral e apoia-
da por Sindicato de Estudantes,
Comités e Agir. A direçom da USC,
informada da jornada de luita, fe-
chou a porta da reitoria aos estu-

dantes. Tentou-se por parte de or-
ganizaçons sindicais que umha co-
missom de cinco pessoas fosse ne-
gociar com o reitor Juan José Ca-
sares Long. A maioria do estudan-
tado recusou-se, já que o que se
demandava era umha reuniom de
todos os estudantes com ele. Ante
a impossibilidade de entrar polo
impedimento da segurança priva-
da, junto com as tentativas de or-
ganizar votaçons na mesma rua
que nom valiam quando o resulta-
do demonstrava que os estudantes
nom acreditavam naquela comis-
som, o estudantado decidiu ocu-
par a Casa da Balconada onde se
realizou umha assembleia que de-
cidiu continuar os piquetes para
garantir o sucesso da greve.

Justo quando estavam no inte-
rior umha notícia inesperada cau-
sou grande indignaçom, sobreto-
do naqueles estudantes indepen-
dentes que trabalham nos Comi-
tés: umha delegaçom desta orga-
nizaçom, do Sindicato de
Estudantes e do Movimento Estu-
dantil Universitário (MEU), apro-
veitara para se reunir com o reitor
aproveitando a saída dos estudan-
tes. Os Comités condenárom a
“violência” contra a reitoria desse
ato, se bem testemunhas que esta-
vam naquele momento na concen-
traçom falam de simples panca-
das contra umha porta como
amostra simbólica da exigéncia
para poderem entrar num recinto

que nesse momento tinha que es-
tar aberto. A decissom de entrar a
negociar sem o consentimento da
maioria dos estudantes sentou
também mal a seitores dos Comi-
tés que a dia de hoje continuam, a
título individual, na assembleia.
Agir foi a única organizaçom que
apoiou publicamente a ocupaçom,
mentres que a imprensa empresa-
rial omitiu qualquer alusom á as-
sembleia mentres que aproveitou
a ocasiom para criminalizá-la.

A ocupaçom da Biblioteca Ge-
ral no Paço de Fonseca mantivo-
se cinco dias, entre 20 e 24 de ja-
neiro. A Assembleia Geral pro-
nuncios-e em relaçom às suas re-
clamaçons num comunicado, on-
de salientavam que o Vice-Reitor
de estudantes Durán Villa “adiou
a exigência das 6 convocatórias a
um Conselho de Governo de co-
meços de Fevereiro e trasladou o
resto de estudantes a instáncias
distintas da sua e mesmo á pró-
pria representaçom estudantil”
Todo parece indicar, como asse-
veram no seu comunicado, que
vai ter continuidade: “ Cremos
que esta açom servirá para man-
ter viva a luita e que ajuda a dar
continuidade às mobilizaçons, até
que a burocracia universitária se
veja obrigada a retroceder”. Con-
todo, a denúncia fica presente: “a
supressom de convocatórias e a
eliminaçom de matérias som es-
truturais e vam além da própria
universidade ao proceder do
grande capital interessado em su-
primir todo aquilo que ajude a au-
mentar a exploraçom e abaratar
a força de trabalho”. 

a mocidade terá de
‘investir’ na formaçom
para ter ‘competência’

para o futuro

as humanidades nom
recebem atençom ao
nom serem rendíveis

economicamente

a ocupaçom 
da  biblioteca do 
paço de Fonseca 

mantivo-se cinco dias

agir foi a única 
organizaçom que

apoiou a ocupaçom

GREVE ESTUDANTIL
contra Bolonha na 
Universidade de Santiago
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cultura

os livros infantis adoitam funcionar como produtos pedagógico que reproduzem hierarquias violentas

os estudos culturais investírom muito a demonstrar o modo como a
literatura foi cúmplice na dominaçom das comunidades nom europeias

a literatura das crianças
MARÍA DO CEBREIRO / Se nom
houvesse crianças nom haveria
literatura infantil. Mas às verda-
des sempre há que lhes dar um-
ha segunda volta. Sabemos que
Jonathan Swift nom escreveu As

viagens de Gulliver pensando
nas crianças e sabemos também
que no tempo de Swift o concei-
to de infáncia nom era equiva-
lente ao de hoje. Quando à varia-
çom histórica da  literatura
acrescentamos a incógnita de
quem som exatamente as crian-
ças, a nossa perplexidade nom
deixa de medrar. Num tempo em
que todo o que nos rodeia som
perguntas, é inevitável tentar fu-
gir dalgumhas certezas. 

Desde o último terço do século
XX, os estudos culturais investí-
rom umha considerável energia a
demonstrar o modo como a litera-
tura foi historicamente cúmplice

na dominaçom das comunidades
nom europeias. Através da insti-
tuiçom disciplinária da escola,
Shakespeare nom foi mestre uni-
camente em verso branco, mas
também em hegemonia cultural.
Mais para a nossa comum fortu-
na, todo Ariel acaba sendo devo-
rado polo seu Calibám. 

Na atualidade começamos a ser
conscientes do preço que a cultu-
ra ocidental ainda deve pagar por
ter-se autoerigido em modelo das
restantes culturas. Mas nem no
mais cru da dominaçom política e

simbólica os agentes da coloniza-
çom tentárom criar umha literatu-
ra para uso exclusivo dos africa-
nos ou dos índios da América. Em
troca, continuamos a aludir à es-
pecificidade da literatura das mu-
lheres ou à necessidade de umha
boa literatura para as crianças.
Que pode haver mais ofensivo,
quando falamos com outro, que
partir da premissa de que nom po-
de entender-nos?

Deveríamos ser capazes de tra-
zer para o nosso próprio espaço
cultural todo o que a história nos
ensinou sobre a alienaçom obri-
gatória dos que nom som como
nós. Porque a linguagem imposta-
da que usam frequentemente os
adultos para falarem às crianças é
o reverso ideológico disso que
Adorno denominara “gíria da au-
tenticidade”. E assim como a arte
contemporánea atravessa o seu

mais importante ponto de infle-
xom quando abandona a ficçom
do primitivismo para se abrir à ex-
pressom autónoma das subjetivi-
dades marginais, a literatura de-
veria imitar Jean Dubuffet ou
Jean-Michel Basquiat e abando-
nar de vez as suas linguagens da
simulaçom. As mesmas em que
som redigidas as normas dos cer-
tames escolares.      

Hoje em dia, e com honrosas
exceçons, a literatura infantil fun-
ciona socialmente como produto
pedagógico e nicho de mercado

destinado a reproduzir algumhas
hierarquias violentas. Talvez a
mais perigosa é a que começa por
diferenciar entre as crianças e os
adultos para acabar atribuindo
aos segundos a funçom de instruir
os primeiros. E como sabemos
bem que todo proceso de instru-
çom é  também (ainda que nom
unicamente) um processo de do-
minaçom, a pergunta seria como
reverter esta tendência para po-
der converter a transmissom cul-
tural numha prática emancipado-
ra. Por cada conto que um adulto
queira contar a umha criança, a
criança deveria responder-lhe
com a sua própria história. Prova-
velmente nom fosse um nem de-
coroso nem instrutivo. Provavel-
mente fosse tam cruel como um-
ha parábola de Kafka e tam inter-
rogadora como um ensaio de Vir-
ginia Woolf.

ngz / O conselheiro de Cultura,
Roberto Varela, anunciou no pas-
sado 7 de fevereiro a abertura de
dous novos edifícios no Gaiás: o
prédio de Serviços Centrais, sede
administrativa da Cidade da Cul-
tura; e o chamado Museu da Ga-
liza, que pretende converter-se
num “centro de difusom do patri-
mónio galego”, à maneira do Mu-
seu do Povo Galego. Porém, este
último prédio nom tem ainda
conteúdo nengum. Ha ficar “uns
meses baleiro”, segundo palavras
de Varela, “para que o público po-
da contemplar a obra arquitetó-
nica”, e começará a dotar-se de
material “em meados de 2012”.
“Nom está bem que eu o diga,
mas vai ser umha maravilha”, sa-

lientou Varela, orgulhoso de um
espaço de 16 mil metros quadra-
dos que ha passar quase um ano
sem que se lhe dea utilidade.

Varela deu a conhecer a aber-
tura dos novos prédios do Gaiás
durante a inauguraçom da expo-

siçom Peter Eisenman. Cidade da

Cultura de Galicia, umha amos-
tra fotográfica sobre as obras do
Gaiás que se pode visitar no Cír-
culo de Bellas Artes de Madrid.
Durante o ato, o conselheiro de-
dicou-se a gabar o faraónico pro-

jeto do arquiteto norte-america-
no, definindo-o como “umha co-
losal obra arquitetónica, destina-
da a se converter num dos ícones
do século que estamos a come-
çar". Assim mesmo, Roberto Va-
rela destacou que, desde janeiro,
umhas 27 mil pessoas já tinham
visitado o Gaiás, “um templo de
conhecimento e de saber”.

Até o de hoje, só estam abertos
ao público dous edifícios da Ci-
dade da Cultura, a Biblioteca e o
Arquivo da Galiza, que fôrom in-
augurados no passado 11 de ja-
neiro. Um dia antes da abertura
do complexo, Varela assinalara
que um dos prédios projetados, o
Centro de Arte Internacional, fi-
nalmente nom se construirá, e

que as obras do Teatro da Ópera
começarám em três anos.

Em janeiro, a plataforma Cul-
tura si, Mausoleo non, que leva
tempo luitando contra a lapida-
çom de dinheiro público no
Gaiás, figera um apelo público
para que os galegos e as gale-
gas boicotassem o ato de inau-
guraçom da Cidade da Cultura,
lembrando que, transcorridos
11 anos, “fica constatado que
continuar adiante com a ideia
do macro contedor cultural no
Gáias e dedicar umha quantida-
de desorbitada de dinheiro pú-
blico a umhas obras inacabá-
veis e de final e conteúdos in-
certos, é algo fora de lugar e to-
talmente inadequado”.

cultura em breve           a junta prevê abrir um museu da galiza no gaiÁs sem ter ainda conteÚdo nengum

acrescenta-se 
a incógnita de quem

som exatamente 
as crianças

nem no mais cru da
colonizaçom criárom

umha literatura 
exclusiva para africanos
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twitter e Facebook fôrom chave informativa
construindo oposiçom efetiva na tunísia e o egito

os novos criacionistas norte-americanos já nom usam a bíblia 
como fonte argumental para defenderem a sua teoriaciência

FIRMINO MARTÍNEZ / Do ponto de
vista europeu provoca espanto que
na maior potência científica e tec-
nológica da história tenham tanta
influência social os movimentos
fundamentalistas que ponhem em
causa a Teoria da Evoluçom.

Para os criacionistas, o Evolu-
cionismo é perigoso porque impli-
ca ateísmo, obviando o facto de
que o Vaticano nom o vê incompa-
tível com a sua fé e com que alguns
dos pais da atual Teoria da Evolu-
çom, como T. Dobzhansky, eram
crentes confessos. Mas longe de
serem simples fanáticos religiosos
com a Bíblia na mao, os criacionis-
tas norte-americanos usam armas
teoréticas mais afiadas. 

Como nom se podia evitar o Evo-
lucionismo nas escolas públicas (em
1968 foi daclarada inconstitucional
tal possibilidade), reclamárom pri-
meiro que se ensinasse o “Criacio-
nismo Científico” junto à Teoria da
Evoluçom como sendo duas teorias
com os mesmos méritos numha bri-

ga inconclusa. Para convencerem
os legisladores tentárom primeiro
questionar alguns dos pressupostos
da Teoria da Evoluçom, como que a
Terra tem milhons de anos, neces-
sários para que a evoluçom atue, e,

segundo, demonstrar que o criacio-
nismo responde a algumhas ques-
tons de forma mais satisfatória.

Para isso resgatárom a velha
crença do “Desenho Inteligente”,
formulada polo filósofo británico

William Paley a princípios do XIX:
do mesmo modo que um relógio só
existe se um relojoeiro o desenha e
o arma, assim os seres vivos exis-
tem porque um ser supremo os
criou, nom cabendo a possibilidade
de que as forças cegas e caóticas da
natureza o fagam por si sós.

Estas primeiras tentativas emba-
têrom em 1987 com a Primeira
Emenda da Constituçom America-
na (o Estado nom pode promover
nem proibir nengumha religiom), e
o apelido “Criacionistas” e a invoca-
çom a um Deus criador delatava-os.

Mudárom, pois, o nome para
“Teoria do Desenho Inteligente” e
deixárom de apelar a um Deus: o
“criador” podia ser um “deus”, os
“alienígenas” ou o que for. Invo-
cando princípios como “liberdade
de cátedra”, “antidogmatismo”,
“fomento da análise crítica” conse-
guírom que hoje alguns estados já
incluam o Desenho Inteligente nos
seus programas escolares.

Alguns dos argumentos dos de-

fensores do “Desenho Inteligente”
merecem uma aclaraçom:

“A Teoria do Desenho Inteligente
é tam científica como a Teoria da
Evoluçom, nom ensiná-la nas esco-
las é dogmatismo”: as teorias nom
som a priori nem “científicas” nem
“acientíficas”: se duas teorias som
incompatíveis entre si, a que pro-
porcionar melhores ferramentas
para ser recusada ou confirmada
ao tempo que demonstra ser mais
útil para explicar e compreender os
fenómenos observáveis será a acei-
te pola comunidade de científicos.

“Há muitos fenómenos que a Te-
oria da Evoluçom nom pode expli-
car, e por isso é falsa”: As teorias
científicas som sempre incomple-
tas, mas isso nom é argumento sufi-
ciente para derrocar umha teoria,
cumpre sempre propor umha alter-
nativa melhor para a substituir.

O “Desenho Inteligente” é, pois,
umha venerável ideia que até mea-
dos do XIX talvez tivesse dignidade
científica. Mas com Darwin todo
mudou: de repente havia umha ex-
plicaçom mais satisfactória para
compreender toda a rica e, por vezes
extravagante, diversidade da vida.

o desenho inteligente no século xxi

valores do rural perdidos, crianças educadas 
longe dos adultos, reflexo dumha vida anestesiada web

deixamos de olhar o horror internet, também protagonista
nas revoluçons norteafricanas

saÚde

DAVID CANTO /Mais umha vez as formas de
comunicar os acontecimentos convulsos e
os conflitos bélicos fam visíveis as mudan-
ças que se dam a nível tecnológico e social.
Fruto da importante presença das novas tec-
nologias na vida diária, estas vam influindo
também na forma de criar um movimento
de protesto, nem sempre ajudando à vigilán-
cia das forças do Estado.

Grandes meios de comunicaçom e potên-
cias que apoiam regímenes como o de Egito
tivérom de se render à boa organizaçom
através da rede. Redes sociais, blogues e bi-
tácoras e o contacto direto entre manifestan-
tes e populaçom mundial ansiosa por infor-
maçom pouco suspeita de interesses ligados
ao capital ou relaçons com o poder, figérom
com que a habitual máscara entre informa-
do e informaçom se esvaecesse.

Tal importáncia adquirírom as redes so-
ciais e a blogosfera nas revoluçons tunesina
e egípcia que o executivo de Mubarak, debi-
litado e tratando de evitar o contágio do
acontecido na Tunísia, fechou primeiro o
acesso ao Twitter e o Facebook. Desde a ma-
drugada de 28 de janeiro a 2 de fevereiro, o
Egito ficou incomunicado, sem  mensagens
sms e sem Internet, e o acesso às redes so-
ciais está bloqueado ainda agora. 

Trata-se de umha mordaça imensa para a
liberdade de expressom, que fijo recuar 20
anos o Egito sem prévio aviso, tornando mui

complicado contornar o apagamento infor-
mativo. Esta decisom, inédita na história
após a apariçom da Internet custa por dia
uns 18 milhons de dólares segundo os cálcu-
los da Organizaçom para a Cooperaçom e o
Desenvolvimento. Isto nom fai mais que re-
fletir a importáncia da existência da impren-
sa numha sociedade democrática, ou da for-
çada inoperância em casos como o de Egito.

Nom é isto a panaceia da comunicaçom.
Nem desaparece a deriva dos “meios infor-
mativos”, numha espiral empresarial e pro-
fissional de crise da qual nom parecem que-
rer sair. Os mecanismos que levam a socie-
dade a um estado de atordoamento e de ig-
noráncia continuam. Umha breve leitura de-
purada de meios na rede, contactos com os
que partilhar informaçom e o seguimento
informativo através de redes sociais de todo
o tipo, podem paliar as carências do nosso
sistema mediático. Jornalistas e jornalismo
já nom tenhem motivo para estar no sistema
mediático empresarial na hora de informa-
rem eficazmente, e é ali que devem procurar
novas vozes, ou nem tam novas.

CONCHA ROUSIA / Inspirado no diálogo
com o poeta brasileiro, Carlos Moraes, que
ante a minha frase ‘O maior dos horrores é
a incapacidade humana para se horrorizar’,
afirma que deixamos de olhar o horror. 

...é, deixamos de olhar o horror porque
deixamos de olhar os demais. O mundo
tem deixado de ser de carne e osso e tem-
se virado uma caricatura, um desenho ani-
mado num ecrã liso, sem formas, vazio e
frio. Aprender tanto sobre o mundo, sobre
os humanos, através de ecrãs não pode le-
var a cousa boa. O horror aí fica distante,
como se fosse um filme, e uma pessoa não
tem jeito de saber o que significa nada, o
que significa a dor, a alegria, a tristeza, a
angústia, o medo... De repente o refrão
africano 'é precisa uma aldeia para criar
uma criança' vem-me à cabeça...

...porque criar não é apenas fazer cres-
cer o corpo, criar é ajudar a crescer a pes-
soa em todas as suas dimensões, criar e
ajudar a crescer nas emoções, é o grupo, a
comunidade heterogénea, que não a de
iguais, a que ajuda a criança a saber que
face vai com cada vivência, que gesto, que
ação. O sorriso é algo cultural, aprende-
mos como sorrir, mas já não aprendemos
a olhar como nos emociona, como nos ago-
nia, como nos comove, como nos faz tre-
mer ou levar as mãos a cabeça a visão do
horror, e tudo porque moramos sozinhos,
a comunidade, a aldeia, desapareceu, as
famílias são ilhas, sitiadas no oceano du-

ma sociedade à que a cada dia temem mais
e amam menos... as crianças olham sozin-
has os programas de TV, os adultos prefe-
rem ficar a esvaziarem-se, a pararem seu
pensamento, noutra sala, e noutra TV, ou
num computador, as crianças não ficam
expostas às conversas dos adultos, dos vi-
zinhos que falam sobre isto ou aquilo, elas
passam o tempo tudo nas aulas ou nas ati-
vidades extraescolares, e quando têm tem-
po livre elas brincam sozinhas com máqui-
nas para se irem treinado na soidade que
lhes espera... e por cima os vizinhos tam-
bém já não falam... 

...dá muito trabalho alimentar uma
criança nas suas dimensões emocional e
social... Deixamos de olhar o horror por-
que já não vivemos juntos...

a web estivo no centro da
convulsom, acompanhando
a difusom da luita nas ruas



SAK / O sábado 29 de fevereiro, no
Casal Independentista de Sants, o
“Espai Gallec” organizava umhas
jornadas sobre a Galiza, que jun-
tárom palanadores da Liga Nacio-
nal de Bilharda e belitistas do
“Campionat del Món”. Ao pouco
de chegar a comitiva galega, pro-
duzia-se o encontro com a cúpula
da Bélit que permitia o desejado
abraço entre Sak e Juanjo às por-
tas do casal. Nom demorárom em
começar com a troca de ideas, de
experiêcias e sensaçons sobre este
desporto que se sabe universal. A
sintonia é total, umha filosofia e
metodologia mui concordante e
também um enriquecimento mu-
tuo de experiências e histórias. As-
sim, o casal vai-se enchendo de ga-
legos e galegas desejosos de vestir
a camisola da Autêntica. Abraços
e camaraderia a eito, foi todo um
descobrimento ver que a colónia
galega, para além de ser numero-
sa, tem umha força e um contacto
com a terra mui fondo. Descobri-
mos conexons que vam da Marin-
ha ou das Burgas no caso de Breo-
gám e Lico, até a Alemanha ou a
Patagónia, da mao de Mariana. O

mundo fica pequeno com umha
Bilharda.

Ângelo, o impecável organiza-
dor das jornadas, cabeça da LNB-
PPCC e responsável desta uniom
histórica, dá a ordem de saltar ao
terreno de jogo, e ao momento já
aparece a ferramenta que fica plas-
mada na imagem mais brutal ofe-
recida pola LNB-International, es-
sa uniom fraternal entre bilharda e
bélit, entre palám e cana. E para
que essa uniom nom fosse apenas
simbólica, mas real, o Quim, o juiz
de campo mais experimentado do
estamento arbitral belitista, encon-
trou a fórmula perfeita: normas de
jogo catalás e ferramenta partilha-
da, umha volta com o palám e a bil-
harda e outra com a cana e o bélit. 

Começa pois o encontro, lançan-
do a equipa dos Països Catalans e

chapando a equipa galega por de-
cisom do Sak, o capitám, que es-
colheu defender como lhe tinham
recomendado nas conversas pré-
vias. Foi impressionante ver como
os cataláns, habituados a umha fe-
rramenta notavelmente mais pe-
quena, se adatárom logo ao palám
e à bilharda, com potentes batidas
que faziam pensar que a Autêntica
nom o ia ter fácil. Houvo um mo-
mento chave no encontro que fijo
perder muitos pontos à seleçom
galega, o que balanceava o jogo
em favor de Catalunya. Ainda que
o desafio aumentava, a vontade

dos palanadores nom tinha limi-
tes. Já na segunda volta, figérom-
se alguns trocos nos lançadores
para permitir que entre outros, o
Ângelo se somara ao momento
histórico. É de salientar de forma
especial o papel do grande Jose-
mari que mostrou umha perícia so-
brenatural nas duas voltas, sendo
o MVP da Autêntica, ainda que os
rivais também estivérom à altura e
um dos apanhadores cataláns cha-
pou umha das melhores batidas de
toda a jornada, o que fijo ferver as
bancadas, cheias de amigos e ami-
gas, mas sobretodo de pessoas que

passeavam e ficavam maravilha-
das polo espetáculo. Finalizou o
Sak a segunda e última volta do jo-
go, entre risos e fraternidade, mas
demonstrando que Belit e Bilhar-
da o mesmo deporte é!

No fim, vitória de Catalunya e
um resultado justo e mui digno pa-
ra a Galiza. A representaçom da
Belit entregou medalhas e chapas
ao combinado galego, em sinal de
amizade e já se falava do seguinte
encontro internacional e das possi-
bilidades de repetir o encontro num
futuro em terras galegas ou com
umha Taça Ibérica, com o Liriu e a
Txirikila. Parte da comitiva do Belit
tivo que sair para Girona justo de-
pois do encontro, mais outra parte
ficou para o jantar galego que o Es-
pai Gallec tinha preparado para os
60 comensais que se juntárom arre-
dor do pote de caldo, da empada,
do vinho, das filhoas e dum progra-
ma trepidante para a tarde. Assim
concluiu esta jornada histórica em
que a Liga Nacional deu um salto
internacional irreversível para se
converter no motor de umha revo-
luçom que ainda nom desenvolveu
todo o seu potencial.
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medalhas nos paralímpicos de atletismo

Maxi Rodríguez é argentino de nasci-
mento mas lucense de adopçom. retor-
nou da Nova zelanda com duas medal-
has do Campeonato Paralímpico de
Atletismo. A cruz foi o outro galego, o
fondista Gustavo Nieves, que voltou pa-
ra casa lesionado e sem medalha.

celta avança sem descartar a canteira

os cataláns 
adatárom-se logo ao
palám e à bilharda

com potentes batidas

Depois de meses luitando na zona alta,
o Celta acaba de se situar como segun-
do na táboa da divisom de prata, e as es-
peranças do ascenso cobram visos de
certa realidade. Pensando num possível
ascenso, Herrera manifestou que já está
começando a seguir juvenis da canteira.

autodeterminaçom

direito de 
autodeterminaçom, 
um potenCial demoCrÁtiCo

texto de henrique del bosque
Zapata, prologado por uxío-breo-
gán diéguez Cequiel

editam: Causa Galiza e a Fenda
8 euros (com os gastos de envio)
breve e acessível manual sobre

o direito de autodeterminaçom e a
sua aplicaçom na Galiza

versom em norma aGal e raG

atlas histÓriCo

atlas histÓriCo da GaliZa
e do seu Contorno Geográfico e Cultural

texto de José manuel barbosa
design Gráfico e ilustraçom de José

manuel Gonçales ribeira
50 euros (gastos de envio incluídos)
edita: edições da Galiza
amplo percurso pola história da Gali-

za através dos diferentes mapas de ca-
da etapa a toda a cor

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

Países Catalans vs. Galiza, crónica de um jogo e de 
um triunfo histórico da paixom frente ao imobilismo

abre-se a possibilidade de repetir o encontro num futuro em terras galegas ou com umha taça ibérica, com o liriu e a txirikila
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Novos escándalos por doping obscurecem
momento doce do desporto espanhol

nom faltou quem propugesse tolerÁncia com as tramas para a roda do desporto espetÁculo prosseguir o seu curso

A. SANTOS / Seja por acaso, se-
ja por planificaçom política ou
mediática, os maiores suces-
sos do desporto espanhol
chegárom numha das conjun-
turas económicas mais adver-
sas. Quando os dous grandes
partidos da direita hispana,
com o visto e praze sindical,
aprovárom um primeiro des-
mantelamento do Estado pro-
vidência, Espanha vinha de
acordar ainda dumha eufória
futebolística que tinha o seu
pequeno correlato noutras
disciplinas: ténis, atletismo
ou ciclismo pareciam banir o
complexo histórico dos es-
panhóis e punham o país vi-
zinho 'à altura dos melhores'.
Uns meses depois, a 'opera-
çom Galgo' e o escándalo da
dopagem no atletismo revela-
va as limitaçons éticas e polí-
ticas do desporto espetáculo.

Transcorrêrom décadas, mas se-
melha que fosse há séculos quan-
do os primeiros profissionais do
desporto estavam socialmente
mal considerados, e quando a de-
dicaçom de horas ao treinamento
se percebia como umha vantagem
ilegítima frente aos rivais na com-
petiçom. Um desporto sem meios
de comunicaçom omnipresentes,
sem tecnociência aplicada, e mais
semelhante aos fastos das velhas
festas populares que à mercado-
técnia. O ídolo popular daquele
desporto, já finado, podia ser um
Obdulio Muiños Varela 'Vinacho',
futebolista de origem galega que
ganhou a Taça do Mundo com
Uruguai em 1950 fazendo público
o seu gosto pola bebida; ou, no ca-
so do desporto rei, Spyridon
Louis, um pastor de cabras grego
que ganhou a primeira maratona
da história contemporánea, e pe-
diu ao rei como prémio 'um burro
e umha carreta para carregar
água e a liberdade do seu irmao,
preso por umha briga'.
A anos luz daquela conceçom,
que resiste como muito nalguns
espaços do desporto popular me-
nos mercantilizado, a imprensa fi-
nanceira fala já sem rubor de 'in-
dústria do desporto'. 'Posta em va-

lor', 'marca-país' e 'modernizaçom
e otimizaçom' som as palavras
preferidas, onde conseguir um re-
sultado ótimo passa pola máxima
exploraçom da imagem e dos re-
sultados dum desportista explo-
rado como peom.

Dupla moral e atrocidades
Tam só a dupla moral dos nossos
tempos, que tolera a falsificaçom
de cada vez mais aspetos da vida
social, permite a continuidade de
tais tramas de adulteraçom, into-
cáveis naqueles desportos mais li-
gados a negócios multimilioná-
rios, nomeadamente o futebol. Já
em finais da década de 90 pairara
umha sombra sobre aquela Fran-
ça 'multicultural e integradora'
que ganhara o Mundial. 'Disputa-
se um jogo cada três dias -afirma-
ra Emmanuel Petit. Nenhum des-
portista pode suportar tal esforço.
Eu nom quero que as drogas se-
jam cousa quotidiana no futebol,
mas vamos em direçom a isso'.
Declaraçons semelhantes se pro-
nunciárom no futebol italiano de-
pois de que o fiscal Rafaelle Gua-
rinero sentara no banco dos acu-
sados os responsáveis de clubes
de todas as categorias de futebol
profissional por participarem
dumha rede de fornecimento de

produtos dopantes.
E avançando polo vieiro dos lu-
cros sem fim, até expressons mui
minoritárias do desporto, nalgum-
has ocasions ultrapassando qual-
quer limite ético. Na década pas-
sada, o público italiano vira em
plena corrida a morte súbita de
dous cavalos numha competiçom
em Siena; a corrida, que se reali-
zava desde a Idade Média, intro-
duzia umha novidade importante:
os animais eram drogados com
anfetaminas e dous deles nom su-
portárom o tratamento. Ainda
mais truculento resultou o desco-
brimento, também na Itália, de
umha trama de dopagem que
atingia as pelejas de cans, onde as
drogas se utilizavam para fazer
mais agressivos os animais e mais
sanguinhentas as pelejas.

A corrupçom do 'desporto pobre'
Com umha intensidade ou outra,
o atletismo semelhava salvar-se

da vaga de desprestígio e corrup-
çom que assola o privilegiado fu-
tebol ou esse passeio de marcas
transnacionais que é a alta com-
petiçom ciclista. Ainda que fôrom
sonados os casos de dopagem
atlética da RDA há duas ou três
décadas -acometidos em nome do
'patriotismo socialista' e da supe-
rioridade frente ocidente-, na nos-
sa terra este desporto tivo até ago-
ra outras conotaçons. Para gale-
gos, portugueses ou espanhóis, a
corrida (sobretodo de fundo)
equiparava-nos em certa medida,
e apesar das distáncias, aos méri-
tos dos países africanos: níveis de
renda baixos, nulas instalaçons e
equipamentos tecnológicos, e
obstáculos rebassados com forte
capacidade de superaçom e cer-
tas dotes genéticas para a resis-
tência. Isso explicava a fama de
desportistas maiormente proce-
dentes de zonas rurais ou vilas
médias, afeitos a treinar sem
meios, e quase todos eles originá-
rios de famílias lavradoras ou pro-
letárias. O desprezo mediático a
esta disciplina, unido à certa pre-
cariedade económica dos seus
praticantes (se o compararmos
com o futebol) conferiu um aura
que agora se desintegra. A 'Ope-
raçom Galgo', que visa desmante-

lar umha trama de dopagem or-
ganiza arredor do treinador Pas-
cua Piqueras e vários dos seus
atletas, deu um duro golpe a esta
conceçom.

Toleráncia com o doping
No meio de umha caça às bruxas
que tivo, para muitos, umha forte
carga de dupla moral e procura
de bodes expiatórios, nom faltou
quem propugera umha definitiva
toleráncia com o doping para a
roda do desporto espetáculo
prosseguir o seu curso. Figérom-
no os liberais mais descarnados,
com a sinceridade que os carac-
teriza, entendendo que se deve
fomentar todo aquilo que propi-
cie lucros e concite o consenso
social; mas também, desde umha
perspectiva próxima da social-
democracia, aqueles que consi-
deram que a perseguiçom ao do-
ping apenas favorece os atletas
menos dotados economicamente
(por nom terem meios para fugir
dos controlos) e umha legislaçom
caótica que permite num país
aquilo que noutro se proíbe. Seja
como for, a crítica ao desporto es-
petáculo, onde o atleta represen-
ta umha marca e encarna o espí-
rito da máxima concorrência, es-
tivo ausente em toda parte.

o desprezo mediático
ao atletismo conferiu-lhe
umha áurea que agora

se desintegra
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sexualidade       a mesma vocaçom dos predecessores gastronomia                o frescor oriental das sobremesas e cantigas

Ao SERGAS nunca lhe preocupou o
mais mínimo a educaçom sexual. Os
ainda hoje denominados Centros de
Orientaçom Familiar (COF) som sim-
ples prescritores de anticoncetivos pa-
ra mulheres adultas. Nos quirófanos
das especialidades de urologia e gine-
cologia continuam a realizar  vasecto-
mias e ligaduras de trompas com a úni-
ca preocupaçom de atender a deman-
da explícita dos próprios COF.

Umha competência que deveria ser
assumida polo SERGAS e por Educa-
çom foi  derivada durante o bipartito a
Juventude.Com mais boa vontade que
ideia, criárom-se entom os centros de
formaçom e orientaçom afetivo-se-
xual ‘Quérote’ sem um norte moi cla-
ro até bem avançada a legislatura.
Atualmente a Direçom Geral de Ju-
ventude, dependente da Conselharia
de Trabalho, aumenta o seu ámbito de
atuaçom a questons relacionadas com
a imagem corporal, a segurança vial
ou a infomaçom sobre drogas.O  SER-
GAS nom assume as suas funçoms em
matéria de saúde salvo em caso de
diagnóstico de anorexia ou bulimia,
drogodependência, ou traumatismos
derivados de acidentes de tránsito. Re-
sulta questionável que determinadas
patologias podam ser tratadas sem
atender à sua prevençom ou sem tra-
balhar a potenciaçom dos valores que
poderiam anulá-las. O SERGAS conti-

nua a cargar as tintas na doença. Um
dos postulados básicos da Saúde Pú-
blica [proposto em 1974 por Lalonde,
ministro de sanidade do Canadá]
mantém que os factores que mais in-
fluem na saúde som os derivados dos
estilos de vida e ambientais, ficando a
assistência médica relegada a um se-
gundo plano. O SERGAS ignora as
suas responsabilidades em matéria de
promoçom da saúde, entre as que fi-
gurariam a Educaçom Sexual, a ima-
gem corporal, a conduçom segura...Os
atuais ‘Quérote+’ conservam a voca-
çom com que nascêrom os ‘Quérote’.
Esta sucursal do supermilionário SER-
GAS (ocupado em investir na “promo-
çom” da enfermidade) assume baixo
mínimos no seu lugar umha das fun-
çoms básicas que lhe seríam próprias
na promoçom da saúde.“Saúde é a ca-
pacidade de desenvolver o próprio po-
tencial pessoal e responder de forma
positiva aos retos do ambiente.” OMS.
1985. Ah! Bonitas palavras!

‘Quérote+’ continua a ser menos
BEATRIZ SANTOS

a laranja de Fidel
Si eu non fose ave de paso

quedaríame eiquí a vivir

que os camiños arrecenden

a laranxa e a alelí.

“Samba”, Celso Emílio Ferreiro,

Rio de Janeiro, 1968

Fidel, “o celta dos trópicos”, gaba-se nas suas
memórias de que ninguém comeu mais cítricos
do que ele. Na finca cubana dos seus pais, onde
moravam numa casa que imitava a arquitetura
tradicional da Galiza natal, tinham centos de
laranjeiras e limoeiros. Originárias da Índia, as
laranjas doces chegaram à nossa terra de mão
dos portugueses no século XVI. Estes foram,
junto com os portos galegos, os principais dis-
tribuidores do fruto polo mundo. Assim é que
em grego a laranja chama-se portokali, em tur-
co portakal, e em romeno portocala. Também
jogaram os árabes um papel importante na sua
expansão. Com a imagem da flor da laranjeira
pintavam o ás ganhador do jogo dos dados: eis
um significado da palavra “azar”.

Na Galiza a laranja foi importante no Vale
do Ouro, no do Minho e do Leres, Muros e
Nóia entre outras zonas, explica Eládio Ro-
drigues Gonçales. A nível internacional, des-
tacaram os Açores, o Brasil, e agora também
Angola. Sobretudo no século XVII eram mui-
tos os navios –ingleses e franceses– que se
aprovisionavam nos portos galegos de laran-
jas para combater o escorbuto: só duas laran-
jas contêm a dose diária recomendada de vi-
tamina C. A doença era conhecida também

como “mal de Angola”, pois era nas proximi-
dades da sua costa quando os sintomas co-
meçavam a atingir às tripulações lusas.

Em 1801 estala a Guerra das Laranjas, uma
intervenção bélica de Espanha e a França
contra o projeto atlântico português, sufraga-
do, como de costume, com sangue e riquezas
galegas empregadas contra os irmãos do Sul.
Portugal pensa mesmo em expulsar a popula-
ção galega do seu território –umas 80.000 pes-
soas–, mas recuam, já que o éxodo paralisaria
Porto e Lisboa. Na contenda perdem a chora-
da Olivença, mas ganham terreno no Brasil.

As laranjas são o frescor oriental das sobre-
mesas e cantigas galegas de conotação amoro-
sa. A corteza liga com o a do limão e o açúcar
no crisol do aguardente encendido, produzin-
do-se a apócema da queimada. Ainda, o fruto
do laranjo estará mui presente na literatura po-
pular lusófona, assim como na lenda açoriana
da Rapariga das Laranjas. Pintada por Matisse,
cantada polos poetas Celso Emílio e Agostinho
Neto, a sua árvore merescia uma doença digna
destas saudades, sendo o vírus da tristeza, Ci-
trus tristeza virus, um dos principais proble-
mas da citricultura mundial que afeta especial-
mente à laranja doce e o limão galego.

PEPE ÁRIAS / Leitura trepidante.
Testemunha da nossa história re-
cente que transmite, em boa par-
te, certos valores que nós hoje
pretendemos defender. O teste-
munho do José Fernando Vas-
ques, que pilotará o Santa Liber-
dade por águas atlánticas, e do
que a Abrente Editora acaba de
publicar as suas vivências no que
foi o primeiro sequestro político
dum trasanlántico na história da
humanidade e que este ano cum-
pre o seu cinquenta aniversário.

Nascido na Póvoa do Cara-
minhal em 1904 e militar de pro-
fissom, será expulso do exército
em 1931 pola sua adesom a um
intento de sublevaçom contra o
Reino de Espanha. Em 1936,
quando Atila começa a sua par-
ticular andaina genocida pola
Galiza, é o encarregado primei-

ro de defender a ria de Arouça e
posteriormente umha agrupa-
çom guerrilheira no Barbança.
Exilia-se primeiro a França e
posteriormente, em finais da dé-
cada de quarenta, asenta-se de-
finitivamente em Venezuela.

A evoluçom ideológica deste
combatente galego nasce quando
participa na fundaçom do PSOE
na sua vila natal. Posteriormente
decide integrar-se no PCE, mas
abandona a sua militáncia quan-
do nom se sente representado por
essa corrente. Posteriormente en-
tra em contacto com José Velo e a
experiência do DRIL, se bem o
seu compromisso internacionalis-
ta superou o transcurso dessa ex-
periência, sendo posteriormente
o representante da Tricontinental
em diferentes países asiáticos. 

O presente livro é um manus-

crito inédito resgatado polo gale-
go-venezuelano Xurxo Martínez
Crespo, que passou o trabalho de
transcriçom e de traduçom para
a língua galega. Este livro preten-

de desmentir outro escrito feito
por Galvâo, um capitám portu-
guês que nom entenderá como
Velo e Soutmalhor a importáncia
de conectar o sequestro do Santa
María com as luitas de liberta-
çom nacional que nesses mo-
mentos se estavam a preparar

nas colónias africanas domina-
das polo Portugal salazarista. 

Este “ajuste de contas” recom-
pom a visom completa do sucesso
desde o momento mesmo da sua
preparaçom até a chegada ao Bra-
sil, país em que os 24 combaten-
tes tinham obtido assilo político.
No final da sua vida o Comandan-
te Soutomaior regressa para a Ga-
liza, e a presente ediçom recom-
pom os fragmentos que este revo-
lucionário galego escreve em re-
laçom ao que encontra no pós-
franquismo. Lamenta-se da perda
da língua galega, e considera que
o processo de assimilaçom cultu-
ral se encontra mui avançado. 

FERNANDES, José. "Comandante 

Soutomaior". A captura do Santa María.

24 homens e mais nada. Abrente Edito-

ra, Compostela, 2010. 

CARLOS C. VARELA

entrelinhas                     lembrança dum combatente galego aos 50 anos do seqüestro do santa maria

o texto foi resgatado
polo galego-

-venezuelano xurxo
martínez Crespo

trata-se do primeiro 
seqüestro político dum 
trasanlántico na história
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que fazer

16.02.2011 / CONCENTRA-
ÇOM SOLIDÁRIA COM MI-
GUEL NICOLÁS / 20:30 na
Praça do Toural. 
COMPOSTELA

16.02.2011 / PROJEÇOM DE
A LENDA DE MELGAR (O
POETA INSURGENTE), DE
FEDERICO GARCÍA / 21:30
no C.S. O Pichel (Rua Santa
Clara, 21). COMPOSTELA
Organiza o Cineclube de Com-
postela. VO.

17.02.2011 / PROJEÇOM DE
MADE IN L.A., DE ALMUDE-
NA CARRACEDO / 20:30 na
sede de Amarante e Verde-
gaia (Rua Romero Donallo,
17). COMPOSTELA
Ciclo ‘Conhecer para cambiar.
Mudando o rumo’.

18.02.2011 / GRUPO DE ES-
TUDOS / 21:00 no C.S. Mádia
Leva! (Rua Manuel Amor
Meilám, 18). LUGO
Ceia e debate sobre a crise ca-
pitalista na Galiza.

18, 19 e 20.02.2011 / LAV_
011. IV JORNADAS DE FOR-
MAÇOM E MOSTRA AUDIO-
VISUAL / Toda a jornada. VE-
DRA
Informaçom sobre o programa
e localizaçom dos cursos e pro-
jeçons em
http://senunpeso.org/.

19.02.2011 / PALESTRA SO-
BRE ‘O PAPEL DO PAI’, POR
HENDRIK VANEECKHAUTE /
10:45 no Centro Cívico do
Castrilhom (Praça de Pablo
Iglesias). CORUNHA
Dentro das IV Jornadas Inter-
nacionais de Educaçom e
Criança.

19.02.2011 / PROJEÇOM DE
UM MUNDO FELIZ / 20:30 no
C.S. A Fouce (Praça de Cha-
viám, Bloco 2, Rés-do-chao 5
- Bertamiráns). AMES

19.02.2011 / FESTA DO CO-
LETIVO ‘LESBIANAS EM PO-
TÊNCIA’ / No C.S.O. A Casa
das Atochas (Praça das Mul-
heres Livres - Atocha Alta).
CORUNHA

21.02.2011 / VIAGEM A MA-
DRID PARA O JULGAMENTO
DE PACO CELA / Saáda da
CORUNHA
Organiza o Comité de Solida-
riedade com Presas e Presos
Políticos. Para ir há que se
anotar em nonestamosto-
dos@gmail.com.

21.02.2011 / PALESTRA SO-
BRE ‘O PAPEL DO PAI’, POR
HENDRIK VANEECKHAUTE /
17:30 no Espaço para a
criança Folhas Novas - Aga-
rimar (Rua Real, 12). VIGO
Dentro das IV Jornadas Inter-
nacionais de Educaçom e
Criança.

22.02.2011 / PORTAS ABER-
TAS EM PUMARINHOS / De

16:30 a 19:00 no Espaço Pu-
marinhos (Caminho dos Pu-
marinhos, 62). VIGO
Espaço de jogo nom diretivo
para nenos e nenas de dous a
dez anos.

23.02.2011 / APRESENTA-
ÇOM DO LIVRO EL JUDÍO
ERRADO, DE ALBERTO
PRADILLA / Na Faculdade de
Geografia e História (Praça
da Universidade, s/n). 
COMPOSTELA
Com a presença do autor. Or-
ganiza BDS-Galiza.

23.02.2011 / PROJEÇOM DE
HUAYANAY (TESTEMUNHO
DE PARTE), DE FEDERICO
GARCÍA / 21:30 no C.S. O Pi-
chel. COMPOSTELA
Organiza o Cineclube de Com-
postela. VOSE.

24.02.2011 / PROJEÇOM DE
EL PODER DE LA COMUNI-
DAD, DE FAITH MORGAN /
20:30 na sede de Amarante e
Verdegaia. COMPOSTELA
Ciclo ‘Conhecer para cambiar.
Mudando o rumo’.

24.02.2011 / CONCERTO DE
SILENCIO OSO E FUNDA-
CIÓN FLEISHMANN / No
C.S.O. A Casa das Atochas.
CORUNHA

25.02.2011 / PALESTRA SO-
BRE O IRMANAMENTO ES-
TRADA-BLUEFIELDS (NICA-
RÁGUA) / 20:30 nos locais de
Novacaixagalicia. ESTRADA

25.02.2011 / CONCERTO DE
GUITARRA CLÁSSICA COM
ISABEL REI / 21:30 no C.S.
Gomes Gaioso (Rua Marco-

ni, 9, rés-do-chao - Monte Al-
to). CORUNHA
No ciclo 'Vozes em feminino,
palavra plural'.

25.02.2011 / CONCERTO DE
SRASRSRA, DAS SIMPLE E
INARRESTABILI / No C.S.O.
A Casa das Atochas. 
CORUNHA

26.02.2011 / PALESTRA SO-
BRE ‘SISTEMAS EDUCATI-
VOS QUE RESPEITAM O
CONTINUM: A CHAVE PARA
DESTERRAR O FRACASSO
ESCOLAR E VITAL’, POR DA-
VID PLA / 10:45 no Centro
Cívico do Castrilhom. 
CORUNHA
Dentro das IV Jornadas Inter-
nacionais de Educaçom e
Criança.

26.02.2011 / CONSUMO CUI-
DADO: OBRADOIRO PARA
CRIANÇAS / De 12:00 a 13:00
no Centro Sociocultural de
Fingoi (Rua da Aviaçom Es-
panhola, 22-24). LUGO
A cargo de Mundo Piruleta.

26.02.2011 / CURSO DE ‘HIS-
TÓRIA DO NACIONALISMO
GALEGO’ / 16:30 no C.S.
Arrincadeira (Rua Mera So-
to). RIBA D’ÁVIA
Leccionado por Antom Santos.
Organiza Escola Popular Galega.

26.02.2011 / CONCERTO
ACÚSTICO DE POLITOXICO-
MANÓS / 19:30 no C.S. A
Fouce. AMES

26.02.2011 / FESTA SÁBA-
DOS EM GALEGO / 21:00 no
C.S. Mádia Leva. LUGO
Música galega de todos os esti-
los e preços populares.

28.02.2011 / PALESTRA SO-
BRE ‘SISTEMAS EDUCATI-
VOS QUE RESPEITAM O
CONTINUM: A CHAVE PARA
DESTERRAR O FRACASSO
ESCOLAR E VITAL’, POR DA-
VID PLA / 17:30 no Espaço
para a criança Folhas Novas
- Agarimar. VIGO
Dentro das IV Jornadas Inter-
nacionais de Educaçom e
Criança.

03.03.2011 / PROJEÇOM DE
‘A DÍVIDA ECOLÓGICA:
QUEM DEVE A QUEM?’ /
20:00 no Ateneu Valle Inclán
(Bar Plaza). RIBEIRA 
No Ciclo ‘Videofórum em Ri-
beira’, que organiza Verdegaia.

03.03.2011 / PROJEÇOM DE
AMAZONIA: MASATO OU
PETROLE, DE JOSÉ RAMÓN
GIMÉNEZ / 20:30 na sede de
Amarante e Verdegaia. 
COMPOSTELA
Ciclo ‘Conhecer para cambiar.
Mudando o rumo’.

04.03.2011 / CONCERTO DE
TUBELORD, SHOES SOCKS
OFF E BRAINS EXPIRED / No
C.S.O. A Casa das Atochas.
CORUNHA

08.03.2011 / DIA DA MULHER
TRABALHADORA
Convocatórias reivindicativas
dos colectivos feministas.

10.03.2011 / CURSO ‘APREN-
DE A ESCREVER REINTE-
GRADO NUMHA HORA’ /
20:30 no C.S. O Pichel. 
COMPOSTELA

12.03.2011 / CURSO ‘O RE-
GIONALISMO E O NACIONA-
LISMO CONSERVADOR NA
GALIZA: DA PÓS-GUERRA À
AUTONOMIA’ / 16:00 no CS
Sem Um Cam (Rua do Vilar
9). OURENSE
Lecionam Antom Santos e 
Tiago Andelo. Organiza Escola
Popular Galega.

ourense acolhe, do 17 de fevereiro ao 4 de
março, as quintas Jornadas de agroecologia
os coletivos semente, amigos da
terra, a esmorga, sem um Cam e
verdegaia organizam a quinta edi-
çom das Jornadas de agroecologia
de ourense. vam-se desenvolver
do 17 de fevereiro ao 4 de março
em diferentes centros sociais e ou-
tros espaços da cidade.

as jornadas incluem palestras,
obradoiros, mercadinhos de tro-

ca, visitas guiadas e um concerto
no dia 25 no café cultural aurien-
se e no qual vam participar sacha
na horta, ugia pedreira e Fred
martins e tristteto.

vam-se tratar temas como ‘mul-
heres e meio rural’, a teoria do de-
crescimento, as finanças éticas, os
transgénicos, o consumo responsá-
vel ou a privatizaçom de recursos

naturais como a água e o solo. inter-
venhem tareixa ledo, lidia senra,
Carlos taibo, Charo sánchez parga,
manuel docampo. no sábado 26 de
fevereiro programam umha visita
guiada à Fundaçom Galicia verde,
em Forcarei, que dura todo o dia.

os horários e programa completo
podem-se consultar na página web
http://agrourense.info/.

no dia 27

marcha contra os recheios
a plataforma de coletivos a ria
nom se vende convoca a segun-
da ediçom da marcha contra os
recheios para o domingo, dia 27
de fevereiro, em vigo. a mani-
festaçom vai sair da rotunda das
Áncoras de bouças às 12:00 pa-
ra chegar até a laxe, “onde se-

rám julgados os responsáveis da
autoridade portuária”.

‘paremos a degradaçom da
ria’ é a legenda que encabeça
este protesto, que convocam os
18 coletivos sociais e ambienta-
listas da ria de vigo e a sua área
que formam a plataforma.

presos e presas independentis-
tas e comunistas atuais prota-
gonizam umha exposiçom que
se pode visitar no centro social
aguilhoar de Ginzo de límia
(rua santa marinha, 30).
a mostra, que vai estar no cen-
tro social até o dia 17 de abril,
no que comemoram o ‘dia in-
ternacional dos presos e pre-
sas políticas’, pretende sensibi-
lizar sobre a situaçom nas ca-
deias e alargar a solidariedade
com os e as presas.

presos e
presas no
aguilhoar

exposiçom

organizam diferentes coletivos da cidade
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servando barreiro, mÚsico

lá foi o ben ali, em clássica piada galaica, e
ocidente ficou a saber, douta ignorância, que
em quase todos os países do magreb havia

singulares ditaduras dirigidas por singulares perso-
nagens com conta bancária noutros singulares paí-
ses como a suíça, autêntica meca do dinheiro negro
em tempos de crise. o ben ali foi encontrar refúgio
noutro país bem pouco plural, a arábia saudita,
empório dirigido por uma única família, isso sim,
muito numerosa e acaudalada, que é tudo o que o
tal país tem de plural. ainda que o ocidente tam-
bém não contava com isso, resultou que a malta
mais nova e não tão nova desses singulares países
eram seres humanos dotados das mesmas expecta-
tivas que os seus correspondentes à norte do medi-
terrâneo, e o que é pior, com a mesma capacidade
para se ligar a internet e arranjar-lhe alguns proble-
mas ao governo. a tunísia era, até o de agora, um
tranquilo destino turístico onde se podia passear pe-
las ruas sem medo de criminosos radicais livres que
tanto mal podem fazer às delicadas e bronzeadas
peles dos turistas europeus. todo o radicalismo era
convincentemente sumido na inexistência pelo regi-
me do sátrapa, nome empregado pela imprensa oci-
dental para se referir aos tiranos extraeuropeus
quando  colocados de fora do poder. pouco se podia
suspeitar que um moço desesperado, titulado supe-
rior em informática e banido pela polícia do seu mo-
desto posto de frutas e hortaliças, fosse provocar
um caso clássico da teoria de catástrofes, pela qual
um sistema completamente fechado em si mesmo
e apoiado pelas potências ocidentais pode ficar em
colapso apenas com meio litro de gasolina e um is-
queiro barato. isso é o que tem a matemática, as
suas luzes e as suas sombras. agora a isca prendeu
com força no egito, onde outro presidente se resiste
a ser qualificado de sátrapa pela imprensa ocidental
e a rebelião popular ameaça a normal afluência de
turistas às pirâmides, como agudamente advertia o
david bisbal no seu twitter. mas no egito a coisa
não é tão simples como o bisbal pensa. a onda ca-
tastrófica foi bater lá com um poderoso muro cha-
mado israel, alicerçado aliás pelos estados unidos,
outro singular país que se gaba de exportar a demo-
cracia mas não tolera nada bem que os povos a im-
portem pela sua própria conta e risco. Coitados dos
egípcios, se o moisés decide atravessar o mar ver-
melho em sentido inverso e repor a dignidade do Fa-
raó. Que a história, por matemática que for, pode ter
sempre singulares reviravoltas.   

os tiranos europeus raramente são depostos pelo
povo e conservam sempre os seus títulos após o seu
falecimento, nos casos mais monárquicos, ou após
a sua derrota eleitoral, nos casos mais democráti-
cos. isso é o grande diferencial entre o norte e o sul
do mediterrâneo, que ao norte, nalguns dos casos,
nem todos, os tiranos devem renovar a tirania cada
quatro ou sete anos sendo os ciclos mais curtos, en-
tre oito ou dezasseis anos, enquanto à sul as tira-
nias, ainda havendo eleições com certa regularida-
de, sempre tendem a durar vinte ou trinta anos, fe-
nómeno que aqui por ocidente apenas se dá nalgu-
mas comunidades autónomas ou nalgumas câma-
ras municipais. de entre todos esses países agora
em rebelião marrocos é um dos mais estáveis e com
menos probalidade de ser abalado pelos protestos,
porque tem monarca, se calhar por ser a vizinha e
sempre ameaçante espanha, modelo inspirador de
estabilidade e normalidade democrática. 

Carlos santiago

singularidades 
no magreb

Conta-nos como nasce o
projeto de Vicentinho e as
árvores da paz?
Nasceu em janeiro de 2007
num recital-ceia-encontro
do clube de poetas vivos, o
contador de histórias Anjo
Moure e eu, em Taim (Vila-
centelhas/Ourense). Anjo fi-
jo-me a proposta de musicar
os seus contos e a mim pa-
receu-me umha ideia muito
interessante. Lim os contos,
adaptei-nos e figem um
guiom com um fio condutor
para que tivessem umha
continuidade, a partir de aí
comecei a idear umha posta
em cena na que para além
de um contador de histórias,
que sou eu, aparecesse um
pequeno teatrinho onde um-
ha companheira, Iolanda
Torre, fosse desenvolvendo
as histórias em base a mani-
pulaçom das sombras, outra
companheira, Maica Álva-
res, fai o apoio na parte mu-
sical e também fai um tra-
balho de desenhadora de
vestiário, dança e algumhas
dramatizaçons, mais outro
companheiro, Gonçalo Cari-
de, na parte musical.

O disco tem muito de pe-
dagógico, as mensagens de
respeito e cuidado da natu-
reza parecem o fio conduc-

tor. É mui importante tra-
balhar isto com as crian-
ças, sobretodo com as que
moram em vilas e cidades,
para achegá-las um boca-
dinho aos montes e fragas?
Anjo Moure, que foi quem
escreveu os contos, fai um
imenso labor como educador
ambiental e os seus contos
trabalham muito esta temáti-
ca, para além da paz, da soli-
daridade e do respeito por
qualquer forma de vida. Eu
já vinha trabalhando com as
crianças, sobretodo na parte
musical, e o contacto com ele
fijo com que o meu repertó-
rio aumentasse nesta parte
mais comprometida com o
ambiente. Todo iso que
aprendim é o que levo estes
anos transmitindo às crian-
ças da Galiza e como tu dis,
é muito importante que elas
recebam estas menssagens.

Quem é o bardo Abelardo?
De onde surge? 
O bardo Abelardo é umha
persoagem que fum criando
durante todo este tempo co-
mo contador de histórias.
Muitas vezes nas minhas
sessons com as crianças ex-
plico a funçom dos bardos
como músicos e contadores
de histórias que iam espal-
hando aquilo que experi-

mentavam ou que outras
pessoas lhes contavam.

"Abelardo" quer dizer
abelha e é um ser decidido e
resoluto que está em cons-
tante desafio consigo mes-
mo, como eu gostava de ser.

Detrás do disco há um es-
petáculo em que se inter-
atua com as nenas crian-
ças. Conta-nos um pou-
quinho como é?
O espetáculo vai crescendo
conosco, começa num
amanhecer, no início de um-
ha viagem, a viagem de Vi-
centinho na cabeça de um
conta-contos, e depois co-
meçam as histórias. A do
carvalho que nasceu na bota
dum soldado, a do trago do
lixo, a xácia Luvinhas, Sabe-
linha e Salgadinha. Sabelin-
ha é umha nena que conhe-
cim numha viagem e figem-
lhe umha cantiga e Salga-
dinha é a estrela de Fisterra
que parava as guerras.

No espetáculo represen-
tamos partes no teatrinho de
sombras e partes dramatiza-
das, todo ambientado musi-
calmente com cantigas.

Que tal é o recibimento que
está a ter este trabalho?
De momento muito bom.
Tinha as minhas preocupa-

çons por apenas estar repre-
sentado o áudio do espetá-
culo, mais levei surpresas
porque houvo muitas pesso-
as que nom tivérom a possi-
bilidade de vê-lo ao vivo e
gostárom do formato livro-
CD. Para mim o ideal seria
que primeiro olhassem a
obra e depois ficassem com
o livro-cd, como umha espé-
cie de lembrança, para se
lembrar dos contos e canti-
gas e que depois cada umha
as conte e cante à sua ma-
neira às crianças e às nom
tam crianças.

Nos últimos anos começá-
rom a se desenvolver pro-
jetos como este na Galiza,
que importáncia tenhem
estes à hora de transmitir
umha educaçom diferente
às nossas crianças?
Bom, penso que se estám a
desenvolver projetos muito
interessantes em que eu
mesmo procuro inplicar-me
e estar ao dia e falo sobreto-
do como pai responsável da
criança de umha meninha
de 4 anos. Polo que a mim
respeita levo aprendido mui-
tas cousas, e mais que umha
educaçom diferente, eu di-
ria, umha educaçom mais
respeitosa com os processos
evolutivos das crianças.

MARIA ÁLVARES /Vicentinho é um pássaro que desco-
bre onde aninha a palavra paz, Salgadinha é a estre-
la de Fisterra que parava as guerras e o bardo Abe-
lardo é a personagem que conseguiu traduzir  à lin-
guagem dos humanos os sentimentos dos seres
que moram nas florestas. Todas som histórias que

podemos encontrar em Vicentinho e as árvores da
paz, um trabalho de Servando Barreiro e o conta-
contos Anjo Moure que junto com o grupo Tou po
rou tou achegam às crianças valores de respeito ao
meio ambiente, paz e solidadariedade e que vai mui-
to além dum simples disco.

“É importante enviar às crianças mensagens
de paz, solidariedade e respeito ao meio”


