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Deslocalizaçons.Neste número ana-

lisamos os verdadeiros motivos que

há por detrás de umha deslocaliza-

çom, as formas de deslocalizar e as

conseqüências que elas estám a ter

na Galiza. Apesar de a Galiza ter con-

vergido com a Europa em termos

normativos, as administraçons gale-

gas ainda pretendem concorrer com

o resto do mundo publicitando os

baixos salários e a precariedade exis-

tente para se virem instalar indús-

trias foráneas. O naval, a indústria

auxiliar do automóvel, o têxtil, as

conservas e o telemárketing tenhem

sido alguns dos sectores mais afecta-

dos e a ameaça continua, com

Expedientes de Regulaçom de

Emprego (ERE) entremeio.

Sector pesqueiro. Só nos últimos

quatro anos, a UE destinou 66

milhons de euros ao desmantela-

mento de barcos galegos, enquanto

as grandes potências da Europa

pelejam polas cotas pesqueiras que

o nosso país está a perder com esta

política promovida por Bruxelas e

Madrid. O dramatismo destes des-

mantelamentos costuma passar

inadvertido, mas trata-se, como se

falássemos de outra empresa qual-

quer, de muitos postos de trabalhos

perdidos. A piscicultura também

está a trazer conseqüências para a

pesca litoral.

Sector leiteiro. A semana de

mobilizaçons que levou milhares de

tractores à rua conseguiu que o

governo reagisse, anunciando umha

reuniom da da Interprofissional

Láctea na qual se trataria umha pro-

posta de preço mínimo para o leite

de 0,31 euros/litro. Claro que os cus-

tos de produçom se encontram na

actualidade em 0,34 euros/litro, e o

Sindicato Labrego Galego já anun-

ciou que nom assinaria qualquer

acordo abaixo deste preço.

Lalim abre um novo centro social 

E AINDA...

Opinions de: Carme Adán, Jam de Tavia, Francisco
Cartelhe, Bernardo Penabade e André Rodrigues

“O Governo espanhol violou o direito à greve ao apostar
na militarizaçom do conflito do metal com milhares de polícias”
Antolín Alcántara, secretário confederal de Negociaçom Colectiva da CIG PÁGINA 7

DESLOCALIZAÇONS E SECTORES PESQUEIRO E LEITEIRO EM ANÁLISE

PIB: A MISTIFICAÇOM do Produto Interno Bruto
como principal indicador de riqueza

PEDEM 8 ANOS para Santiago Vigo e José Manuel
Sanches, e confirmam pena de Ugio Caamanho

POLÍCIA DETÉM 16 pessoas que participavam
numha sentada em Cangas contra a especulaçom 

Guarda Civil e narcotráfico
As relaçons entre o instituto armado e a droga voltam aos
tribunais por umha descarga de cocaína em Marim e a
desapariçom de 12 quilos em Ogrove / 09

Abel Caballero quer
que as vítimas paguem
a negligência urbanística
O escándalo urbanístico de Vigo

continua. Ao todo, 2.000 famílias

estám ameaçadas pola demoliçom

dos seus apartamentos, depois de

terem sido ratificadas polo

Supremo e polo Constitucional as

sentenças que declaravam ilegais

um importantíssimo número de

prédios vigueses. O Tribunal

Supremo é claro: a anulaçom de

umha licença que contravém as

normas urbanísticas implica neces-

sariamente o derrubamento do

edifício. A Cámara Municipal esta-

ria assim, segundo os tribunais, a

mostrar umha clara “vontade dila-

tória” no momento de aplicar as

decisions judiciais. A instituiçom

que actualmente preside Abel

Caballero foi cúmplice na consu-

maçom de umha ilegalidade cuja

conseqüência será a demoliçom de

centenas de habitaçons, e mesmo

quando as construçons fôrom

desautorizadas por sentenças judi-

ciais e relatórios urbanísticos, per-

mitiu que se consumasse um deli-

to urbanístico que acabaria por pôr

em risco de bancarrota os orçamen-

tos municipais e em questom o

prestígio da instituiçom olívica.

Agora, a alternativa que oferece

o governo municipal às pessoas

afectadas para manterem as suas

casas consiste em que sejam elas a

pagar um novo projecto de ordena-

mento para os edifícios que lhes

permita adaptarem-se ao novo

Plano Geral. Esta medida significa

transferir a responsabilidade de

resoluçom para as próprias vítimas,

envolve importantes gastos e care-

ce de garantias para que seja efecti-

va. Antes ao contrário: mesmo que

o departamento de Urbanismo

aceite as reformas, estas nom

poderám ajustar-se à legalidade na

maior parte dos casos, por incum-

prirem as Normas do Hábitat dita-

das pola Junta. / Pág. 11

As três caras da crise social na Galiza:
o campo, o mar e a indústria

Suplemento Tempos Livres
Galicola, vem aí a bebida para refrescar a língua galega
/ Escola Popular Galega, um projecto educativo onde
todo o mundo aprende, e ensina / Banca Ética Coop57,
o financiador solidário de projectos populares / Jogos
tradicionais / Cultura marítima e embarcaçons
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A
linguagem cria a realidade?

A realidade força a criaçom

de novas palavras? Ou como

afirmaria um dos filósofos da lin-

guagem mais importantes do sécu-

lo XX, é a pragmática a que cria o

significado? Ou o que é o mesmo,

de tanto usar umha palavra pode-

mos mudar-lhe o significado.

Pois parece que o Sr. Feijoó

escolheu esta última opçom na

sua acçom que, nom diremos de

governo, mas de modificaçom do

significado das palavras no seu

benefício.

Temos exemplos avondo. Que

decidimos acabar com a língua

galega porque -já o di o relatório

das FAES- é umha língua de

aldeia que nom nos projecta cara

Madrid. Pois decidimos que que-

remos mais liberdade.

Começamos a repetir o mantra de

que a sociedade quer “a liberda-

de”, claro que, quem nom quer “a

liberdade”? Agora se imos polo

miúdo e perguntamos que signifi-

ca liberdade e nos respondem que

eliminar o galego das oposiçons ou

excluí-lo do ensino, pode que a

sociedade galega pense outra

cousa e que o significado dessa

nova liberdade seja antes a soma

de todos os preconceitos contra a

língua que porta o Partido Popular

nos seus dirigentes. Isso sim, cun-

hemos novos termos para o

mesmo: “bilingüismo cordial” ou

“amabilidade lingüística”.

Cordial, neste caso, significa que

os que nom estám de acordo ten-

hem direito a escuitar e calar a

risco de que, se nom o fam,

podem parecer pouco cordiais e

carentes de amabilidade. E se

temos dúvidas destes significados

fagamos um inquérito.

Também podemos decidir que

as promessas eleitorais que impli-

quem compromissos financeiros

devem adiar-se a um...”já vere-

mos”. Neste caso, temos duas

estratégias na criaçom de signifi-

cados. A primeira é a do buraco
orçamentário: criamos a ideia de

que nom há dinheiro, nom há din-

heiro e ademais nom sabemos de

onde tirá-lo porque foi engolido

num buraco que cavou o bipartido

a golpe de veículos e cadeiras.

Que mais dá que o governo leve

umha execuçom orçamentária

mais baixa que o ano anterior ou

que nom se esteja a licenciar nen-

gumha obra? O importante é criar

um novo conceito económico,

nomeadamente, os buracos que

legitimam a paralisia. A segunda

é a austeridade. Austeridade signifi-

cava no passado evitar o supérfluo,

mas agora significa que por exem-

plo na Conselharia da Presidência

haja dous cargos mais de livre

designaçom que no bipartido ou

significa que os novos delegados

(agora renomeados como “che-

fes/as territoriais”) de cada con-

selharia vaiam cobrar mais que os

antigos delegados/as, sem contar

que os cinco “superdelegados”

contam com gabinete próprio.

Ademais já vemos a sua eficácia;

no conflito do metal, a superdele-

gada de Vigo estivo desaparecida

(saberá ela mesma quais som as

suas funçons?), logo nomeiam

umha delegada para trabalho -

Carmen Bianchi- e, por último, a

conselheira di mui claro que “cui-

dadinho” a ver se os trabalhado-

res, se seguirem assim, vam acabar

sem trabalho (este será o novo

modelo de relaçons laborais que

se pretende implantar?).

Austeridade também pode sig-

nificar que comecemos a preparar

a cidadania para a privatizaçom da

saúde: começamos polo hospital

de Vigo e logo... pois já veremos

que austeros estamos. Outra

acepçom de austeridade pode ser

o novo modelo de “gratuidade

solidária” dos livros, que significa

mais ou menos que o bom critério

da gratuidade em funçom da

renda só cobrirá as rendas mais

baixas. Tanto que umha família

monoparental com um salário de

mileurista fica fora da ajuda total e

umha família com dous filhos, e

com um salário médio o pai e a

mae, fica fora de toda a ajuda.

Estes últimos som os que se senti-

rám solidários quando em

Setembro tenham que fazer aus-

teridade doméstica para comprar

o mateiral escolar.

Depois temos o “galeguismo

cordial”, a procura do “cosmopoli-

tismo para a cultura galega”, que

nom limite, e prevê-se um longo

etcétera. A hora das palavras nom

ficou na campanha electoral. A

hora das palavras precede sempre

umha acçom calculada e com um

único objectivo: desgaleguizar a

Galiza como chanço e medalha na

reconquista da Unidade pátrida.

Esta última com a semántica

velha e conhecida da direita mais

direita espanhola.

Carme Adán é deputada polo

BNG no Parlamento da Galiza

O PELOURINHO 
DO NOVAS

Se tens algumha crítica a fazer, algum

facto a denunciar, ou desejas transmi-

tir-nos algumha inquietaçom ou

mesmo algumha opiniom sobre qual-

quer artigo aparecido no NGZ, este é

o teu lugar. As cartas enviadas deve-

rám ser originais e nom poderám

exceder as 30 linhas digitadas a com-

putador. É imprescindível que os tex-

tos estejam assinados. Em caso con-

trário, NOVAS DA GALIZA reserva-se o

direito de publicar estas colaboraçons,

como também de resumi-las ou

estractá-las quando se considerar

oportuno. Também poderám ser des-

cartadas aquelas cartas que ostenta-

rem algum género de desrespeito pes-

soal ou promoverem condutas antiso-

ciais intoleráveis. 

Endereço: ppelourinho@novasgz.com

MOÇOM É CORRUPÇOM

Nunca tivérom vergonha, mas

agora mostram os cairos com

orgulhoso talante. As bestas par-

das da desfeita campam com o

peito cheio e o olhar feroz.

Sentem legitimados os oprobrio-

sos factos do roubo, da corrupçom

e do nepotismo. Eles tenhem

estado a praticá-lo toda a vida,

durante geraçons. Agora saem rai-

vosos dos acochos fedorentos em

que, como aranhas peludas, aguar-

davam impotentes.

Estes seres obscuros nom tivé-

rom nunca – nem terám – ambi-

çom política. Todos estes sujeitos,

do PP, do PSOE ou do MOVE,

som tristes personagens que só

aspiram a encher o peto. Vazios de

qualquer princípio moral, subsis-

tem graças a um imaginário men-

tal desértico e chuchado de inteli-

gência que os adormece de si mes-

mos. Eles declaram-se salvadores

do desgoverno, da crise que vai

levar Gondomar à ruína. Nom há

legitimidade nengumha numha

moçom de censura promovida por

uns insensatos, que longe de ino-

centes, prevaricam absolutamente

convencidos com a res pública.

Nom se lhes pode permitir tal

cousa! A gente da vila, das paró-

quias, das aldeias…sabem quem

som. Todos! Sem excepçom!

Tanto para bem como para mal,

infelizmente. Os corruptos levam

tempo a tecer mui fino, pensam

que quantos mais estejamos na

aranheira melhor. E longe de nos

mostrarem a funçom política

como altruísta e filantrópica, que-

rem-no-la vender, confundindo-

nos e convertendo-nos (a nós, o

povo) em devedores de uns favo-

res, indevida e ficticiamente des-

legitimadores.

Mas o povo às vezes farta-se.

Hoje, a gente de Gondomar sen-

tiu-se mais umha vez limpa e

digna para levantar a voz.

Escuitou quem quixo e quem

nom também. Nas ruas havia

tempo que nom ressoavam as

queixas tam altas, fortes, teimo-

sas… como quando a Trovoada de

Treva! Solidária e desinteressada-

mente figérom um percurso de

apoio ao actual governo naciona-

lista e condenárom a indefensável

proposta de umha oposiçom que

nom traz mais do que enjuizados,

condenados e interessados. A

proclama vai ser continuar na

defesa da legalidade até o dia em

que tentem botar abaixo o gover-

no municipal.

Que as bestas sem nome tre-

mam porque nom ham de conse-

guir o poder se o povo assim o

decide. O povo de Gondomar

está em pé, vigilante para que o

mal, de novo, nom triunfe.

Pedro Bas 

(Gondomar)

As palavras como armadilha
CARME ADÁN
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D
uas histórias comovêrom-

me estes dias: a de um

mexicano, Carlos

Caballero Vega, último dos vilhis-

tas vivo, antigo motorista do gene-

ral Villa, que com 109 anos fala de

voltar às armas se figer falta. Outra

bem diferente ocorre em

Lanzarote. Ali, rodeados do empó-

rio comercial e macro-turístico do

Marina Rubicón, uns aborígenes,

resistem numha casa do século

XIX. Na fachada Oeste, umha

faixa reza “Se luitarmos, podemos

perder; se nom luitamos, já tere-

mos perdido. Querem apagar a his-

tória”. Hasteiam duas bandeiras

pretas e contam que ali havia

umha praia e eram pescadores.

Umha revoluçom, a mexicana, que

para o ano fará cem anos do início,

sanguenta, longa, em parte fracassa-

da. Um povo canário que está a des-

aparecer afogado pola turistificaçom,

mais potente ainda do que as razias

de Alonso de Lugo, conquistador

implacável de Tenerife.

Nós nom passamos por episódios

tam dramáticos, mas deveríamos ir

tomando nota. A campanha dirigida

pola FAES contra o galego e execu-

tada por Frijolito I “o mamarracho” é

umha guerra. Consideram que um

país em que umha parte importante

das pessoas que se dim nacionalistas

nom som capazes de transmitir o

idioma aos seus filhos e filhas, é

umha presa fácil. Isto ocorre tanto

entre os do sentidinho, como nos do

modelo chinês ou entre os indepen-

dentistas, que de todo há em toda a

parte. O galego sempre tivo inimigos

interiores minoritários, mas podero-

sos. Som os de sempre, os senhoritos

de Castelao, os que nos agrediam

quando íamos mercar à cidade, os

complexados, os renegados, os incul-

tos. Lembro-me sempre como,

certa vez num comércio de Ferrol,

daquela ainda do Caudilho, ante

umha encomenda de roupa para o

neno da minha mae, respondeu

umha dessas senhoritas de que fala-

mos, num espanhol de inegável

acento galego: “a ver se falamos

bem, que nom somos portugueses”.

Tardei em compreender que queria

dizer isso. Vai ser, está a ser duro.

Mas estou convencido de que se nos

esquecemos do país dos minifún-

dios e de Santo Caim e permanece-

mos unidos, sequer nisto, a guerra

ganha-se. Com a condiçom, tam-

bém, de situar bem os inimigos e

nom confundi-los com toda a  cida-

dania que fala castelhano.

Em política, o enquadramento

referencial está-se definindo cara a

três modelos. A parte que nos toca

aos que nos dizemos independen-

tistas é superarmos definitivamente

os modelos PAPI (Partidos de

Pintadas) com normalmente gran-

de sacrifício instrumental para o

país, mas umha escassa presença

popular. Perseverar no objectivo

estratégico da autodeterminaçom,

mas incidir no táctico da democrati-

zaçom pendente da nossa socieda-

de. Acabar com a ordenaçom do

território espanhola, as deputaçons e

as províncias de raizame colonial, dar

corpo jurídico às nossas freguesias,

unificar concelhos, rematar com os

privilégios dos políticos em salários,

prebendas e segurança social, recla-

mar eleiçons demócraticas, com

igualdade de acesso aos meios públi-

cos, liberdade de informaçom, e

nom ditadura empresarial de

imprensa, proibiçom de mailings e

repartos de votos polos partidos,

votaçons limpas sem a presença de

matons da direita nas mesas de

forma maciça, destruiçom do registo

de votantes na mesa de jeito imedia-

to aos recontos... Investigaçom das

relaçons entre empresas e partidos,

inabilitaçons para os cargos públi-

cos, financiamento transparente e

proibiçom de contributos anóni-

mos. Absoluta prelaçom do público

sobre o privado, defesa do meio

ambiente para evitar o caso canário.

Umha industrializaçom respeitosa

com o meio e relacionada com os

produtos básicos da naçom, sem

enclaves “estratégicos” para o

ganho de quatro espertos. Presença

activa e determinante da ideologia

feminista e nom das “women on

up”. Procura do nosso modelo de

socialismo, poliforme e pluriparti-

dário. Enfim, tantas cousas.

Na batalha social, acho que temos

manifestamente mais operativida-

de que os países do nosso entorno.

Temos como criaçom própia, sobre-

todo, duas organizaçons, a CIG e

CCLL, irmás até a morte, por mais

que doa a algum. Organizaçons

sérias e maduras, capazes de nave-

gar com leme próprio. Sabedoras

das bondades da unidade com

aquelas que, ainda sendo de obe-

diência espanhola, som também

obreiras, labregas e galegas. Aqui

som muito poucos os que nos

podem dar liçons. É bom lembrá-lo

quando pensamos que somos

pouco. A luita nom é o único camin-

ho, mas é o mais importante.

N
o ano que andamos, poucos se atreve-

rám a dizer que o Dia da Pátria é umha

jornada ritual. Com a ameaça de umha

crise que varre empregos, solidariedades e direi-

tos sociais, qualquer acto de rua tem umha

dimensom especial. E sob a pressom espanhola

mais forte dos últimos trinta anos, ninguém

pode afirmar que exigir soberania é um 'brinde

ao sol'. Os últimos meses, duros e convulsos,

deixam para a reflexom algumhas notas impor-

tantes. Umha di respeito à dureza do nosso

inimigo secular. Durante muitos lustros, o

espanholismo disfarçou-se de regional, toleran-

te, emotivo e amigo dos clássicos da causa gale-

ga. Nom o fijo por vontade própria, senom pola

obrigaçom que lhe impunha um nacionalismo

em ofensiva, implacável na batalha das ideias, e

que fazia da rua o seu cenário principal. Quando

se respeita o fraco ou o pequeno, é porque este

se mostra duro, convencido e inflexível.

Na actualidade, e depois de anos de pres-

som mediática e oferecimento de prebendas, o

espanholismo abandonou as máscaras. Ri-se

de uns supostos valedores da Galiza que nem

dam situado o país na primeira linha do refor-

mismo autonómico. Tratam com desdém

umha classe política tateja, que mede ame-

drontada as palavras e teme a mínima mostra

de fúria do que manda. Paradoxalmente, os

defensores do quadro raquítico que ampara a

língua e a identidade da Galiza nom som capa-

zes de fazê-lo respeitar. Hoje, como ontem e

anteontem, a força dos que falam e interven-

hem de maneira decidida é a única garantia

de futuro nacional, e por isso estám submeti-

dos a um pequeno estado de excepçom. 

UMHA DATA RELEVANTE

GONZALO

Se luitarmos,
podemos perder.

Senom, já perdemos
JAM DE TAVIA 
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REDACÇOM / Após o sucesso da

manifestaçom do passado Dia das

Letras, o BNG vai apostar neste

25 de Julho pola defesa da língua

como eixo central das suas reivin-

dicaçons. “Movamo-nos polo

nosso idioma e polo emprego”

será o lema que levará a organiza-

çom frentista na campanha do

Dia da Pátria. Para além dos actos

centrais em Compostela, o Bloco

tem previsto organizar mais de

100 actos por todo o país. Por sua

vez, a organizaçom juvenil Galiza

Nova realizará o Festigal nas noi-

tes do dia 24 e 25 de Julho. As

juventudes nacionalistas encarga-

rám-se da sua organizaçom, junto

com a Fundaçom Galiza Sempre;

grupos musicais de Galiza, Angola

e França configurarám o cartaz.

Haverá lugar também para a feira

de mostras de organizaçons

sociais de todo o país, e a primei-

ra jornada será aberta pola apre-

sentaçom da Academia Galega da

Língua Portuguesa.

Causa Galiza volve aglutinar o

independentismo numha única

convocatória. Destacam o contex-

to de crise em que se insere o dia

de reivindicaçom nacional, que

afecta “especialmente a sectores

estratégicos da nossa economia”,

conforme assinalárom em rolda

de impresa. Aludem à necessida-

de de ganhar a soberania para evi-

tar que “as decisons económicas

que nos afectam respondam a

necessidades foráneas”. A respon-

sável pola leitura do manifesto

deste ano vai ser Laura Bugallo,

que apresentam como “umha

mulher destacada polo seu traba-

llo no ámbito sindical e nomeada-

mente na defesa dos direitos das

pessoas imigrantes”. A legenda

escolhida vai ser “Contra a crise

do capital, soberania nacional”.

Os promotores da convocatória

preparam um ambicioso progra-

ma para a tarde do 25 no parque

de Belbis, onde anunciam umha

romaria popular com actividades

divulgativas e lúdicas e a presença

de diferentes colectivos.

A Comissom 25 de Julho de Vigo

convocou umha manifestaçom,

enquadrada nos actos do Dia da

Pátria, para o dia 17, com o mote

“Por umha Galiza ceive e socialista.”

Por seu turno, as organizaçons

independentistas juvenis

Assembleia da Mocidade

Independentista e Briga também

programárom um dia cheio de

actividade para a véspera do 25. A

Rondalha da Mocidade convocada

pola AMI chega à sua décima

quinta ediçom com o lema “A

mocidade em combate! A moci-

dade em galego!”. Na organiza-

çom juvenil sublinham a impor-

táncia de manter a veterana ron-

dalha precisamente “agora que a

delegaçom do governo e a polícia

de choque se têm decidido mais

do que nunca a impedir a passa-

gem da rondalha”. O resto dos

actos da tarde centrarám-nos na

língua com palestras sobre a situa-

çom sociolingüística do galego. O

programa completa-o o acto polí-

tico, actuaçons humorísticas de

“Os da Ria” e um concerto a cargo

de Mini e Mero. Haverá projec-

çons e demonstraçom de graffiti

antes de a rondalha sair, às 23h00.

No caso de Briga chegam à

quinta ediçom da Jornada de

Rebeliom Juvenil, este ano intitu-

lada “Tempo de crise, tempo de

luita”. A jornada começará às

22h00 com umha manifestaçom

contra a crise capitalista que par-

tirá da Porta Faxeira. No comuni-

cado fam especial ênfase no seu

desejo de conseguir umha mani-

festaçom conjunta com a AMI

para futuras vésperas do Dia da

Pátria, que “serviria –indicam–,

nom só para lograr umha con-

fluência das forças de umha e

outra organizaçom, senom para

alargá-la e extendê-la a um bo

número de jovens que ainda nom

participam na jornada do 24 de

Julho”. Às 23h30 empeçarám no

Parque de Belbis os concertos,

com a presença de três grupos

galegos (Kógito, Arenga e Dios ke

te crew) e um catalám (Kop).

Manifestaçons do Dia da Pátria aguardam
repetir êxito alcançado no Dia das Letras

BNG E CAUSA GALIZA CHAMAM O NACIONALISMO A DEMONSTRAR A SUA FORÇA SOCIAL EM COMPOSTELA

REDACÇOM / Os militantes

independentistas José Manuel

Sanches Gorgas e Santiago

Vigo Domingues serám julga-

dos pola Audiência Nacional,

em Madrid, no próximo dia 2

de Outubro. Ambos enfrentam

um pedido fiscal de condena-

çom de 8 anos de cárcere sob a

acusaçom de “depósito de

explosivos”.

A Fiscalia espanhola retirara a

inícios do passado mês de Junho

a acusaçom de “integraçom em

banda armada” que solicitara

inicialmente e que implicaria

de seu um importante incre-

mento da pena solicitada.

Sanches e Vigo encontram-se

em situaçom de prisom preven-

tiva –em Leom e Madrid res-

pectivamente– desde a sua

detençom em Portosim por

parte da Guarda Civil dia 14 de

Dezembro de 2007. Segundo a

informaçom difundida polo ins-

tituto armado, estariam a trans-

portar um engenho explosivo

que teria como objectivo as

dependências de umha empresa

construtora.

O organismo antirrepressivo

Ceivar anunciava no fecho

desta ediçom o desenvolvi-

mento de umha campanha

informativa, de denúncia e de

mobilizaçom, para socializar a

situaçom dos jovens perante o

seu processamento por parte

de tribunais que consideram

“carentes da mais mínima legi-

timidade, tanto por serem

espanhóis como pola sua con-

diçom de tribunais políticos de

excepçom”. Convocarám umha

mobilizaçom solidária a

Madrid coincidindo com a data

do julgamento.

Tribunal Supremo confirma

pena imposta a Ugio Caamanho

Por sua vez, o Tribunal

Supremo ratificou a sentença

ditada pola Audiência Nacional

que condenava Giana Gomes a

3 anos de prisom e Ugio

Caamanho a 4 anos e 9 meses.

Umha vez que o segundo tinha

estado preso durante 3 anos e 4

meses no momento em que se

conheceu a sentença, tendo

sido entom libertado tempora-

riamente, restariam-lhe por

completar 1 ano e 5 meses da

pena, que deverá cumprir quan-

do a Audiência Nacional orde-

nar o seu regresso à prisom.

Pedem 8 anos
de cárcere para
José Manuel Sanches
e Santiago Vigo,
que serám julgados
em Outubro



REDACÇOM / A repressom contra

os marinheiros e vizinhos que se

oponhem ao porto desportivo que a

empresa Marina Atlántica preten-

de construir na zona do Salgueirom,

em Cangas, aumenta dia após dia.

Depois da detençom de três acti-

vistas no dia 1 de Junho por tenta-

rem obstaculizar a passagem de

camions, a Guarda Civil detivo de

modo violento outras 16 pessoas

que protestavam pacificamente

com umha 'sentada'. Entre elas, a

vereadora de Pessoal canguesa,

Maruchi Álvarez, vários membros

da Confraria de Pescadores e inte-

grantes de diferentes colectivos

sociais. Dez fôrom postos em liber-

dade no mesmo dia e os restantes

passárom a noite em esquadras

policiais de Cangas e Ponte Vedra.

Diante da desmedida actuaçom da

forças repressivas, os afectados

apresentárom umha denúncia por

maus tratos, vexaçons e polas con-

diçons de insalubridade em que se

encontravam as celas. 

Diferentes organizaçons que

apoiam a luita dos vizinhos de

Cangas contra a destruiçom do meio

natural e os recursos pesqueiros

mostrárom a sua solidariedade com

os detidos, ao mesmo tempo que

exigem a demissom do responsável

último dos factos, Delfín Álvarez. As

imputaçons contra cinco deles, que

se baseiam num atestado policial de

mais de 100 folhas, incluem desobe-

diência grave, resistência e atentado

contra autoridade, de maneira que

terám que comparecer no Julgado

da localidade cada 15 dias até que se

realize o julgamento.

As queixas continuam diaria-

mente na zona de obras, enquanto

a vizinhanza continua a reclamar a

demissom da presidenta da cámara

municipal, Clara Millán, do BNG,

organizaçom que num princípio

também se opunha ao projecto.

Entendem que deve paralisar uns

trabalhos que carecem das autoriza-

çons municipais, sobre os quais

pesa um contencioso aguardando

sentença desde há quatro anos e

que constitui a ponta-de-lança do

projecto especulativo que a

Caixanova e Grupo Puentes pre-

tendem executar nos terrenos da

antiga conserveira da família Massó.
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10.06.2009

Falece debaixo do seu tractor

um homem de Becerreá de 73

anos.

11.06.2009

Duzentos trabalhadores de

Caramelo dormem na fábrica da

Corunha. No dia seguinte, a

inspecçom de trabalho denega

o ERE a Caramelo por nom

encontrar causas económicas

nem de produçom.

12.06.2009

Operários do metal cortam a

AP-9 em Vigo na primeira jor-

nada de greve geral.

13.06.2009

Dous pescadores som encontra-

dos mortos em Foz e Marim.

14.06.2009

Centenas de ciclistas tomam as

ruas de Vigo para defenderem o

projecto de ciclovia entre esta

cidade e Baiona.

15.06.2009

Caramelo despede 10 trabal-

hadores, responsabilizando-os

polas “danificaçons” regista-

das na fábrica de Agrela. O

número de despedimentos

chegará até 24. 

16.06.2009

Marcos Regueira, militante do

PCE(r) da Corunha, libertado

depois de um ano e meio de

cadeia sem causas abertas.

17.06.2009

Sabotagens contra um caixa

automático de Caixa Galicia em

Vigo, um concessionário da

Renault em Nigrám e a vivenda

de José Alonso Rodríguez, pre-

sidente da associaçom patronal

Instalectra.

18.06.2009

Depois de umha jornada de

tractoradas, ganadeiros entor-

nam leite à venda num super-

CRONOLOGIA

Atacam a maior accionista de Marina Atlántica

Tarabela: novo espaço para o activismo cultural
de base abre portas na capital do Deça

Aumenta repressom contra opositores ao porto
desportivo de Cangas com 16 novas detençons

REDACÇOM / Com o nome

"Tarabela. Espaço em movimen-

to", a associaçom cultural visa

"converter-se num referente acti-

vo da vida social e cultural da vila".

Em sintonia com esse objectivo, já

apresentárom o espaço físico em

que desenvolverám o seu trabalho

daqui para diante e que conta tam-

bém com um terreno para as acti-

vidades ao ar livre.

A nova etapa da associaçom

arrancou este mês com umha festa

e já estám agendadas actividades

para os vindouros meses. O seu

perfil está centrado no trabalho

cultural, "desde a base e pola base"

segundo a carta de apresentaçom

no seu web, mas ao lado das ses-

sons de cinema e teatro progra-

mam roteiros pola comarca e ceias

interculturais que visam o conhe-

cimento mútuo "entre vizinhos e

vizinhas e novos vizinhos e vizi-

nhas", aproveitando a gastronomia

como via de integraçom.

Por sua vez, a ideia com que se

organizam é a de que o centro social

poda servir outros colectivos ou

pessoas com interesse em realizar

actividades culturais na localidade,

"tendo sempre presente a nossa

identidade cultural e lingüística".

Nasce a associaçom Foucelhas para construir um centro social em Ordes
A comarca de Ordes conta desde o dia 17 de Julho

com um novo projecto de dinamizaçom social e

política, com vistas a se converter em centro

social. Esta associaçom cultural é composta por

um grupo de jovens que se organizárom para cons-

truir umha alternativa à actividade institucional na

sua zona; um ponto de encontro para a luita, para

a consolidaçom de um lazer diferente ao proposto

polo sistema, para a defesa da Terra. 

Na primeira jornada, a 17 deste mês, foi apre-

sentada a iniciativa. Nela participou o historiador

Uxío Breogán, proferindo umha conferência com o

título “O nacionalismo galego diante do Golpe

militar e o Franquismo (1936-1975). Resistência

na comarca de Ordes”. 

Para o dia 31 de Julho, a Foucelhas já tem orga-

nizada umha palestra sobre a resistência do agro

galego, às 18h00, na Biblioteca Municipal de

Ordes. Lídia Senra (SLG) e Afonso Touceda

(Amorodo) serám as pessoas convidadas.

As dependências que alojavam o caixa automático da Caixanova na

avenida de Bueu em Cangas ficou completamente calcinado por

um incêndio provocado na madrugada do passado dia 10 de Julho. 

A linha oficial da investigaçom policial centra-se em determinar

a relaçom da sabotagem com o conflito aberto polo projecto urba-

nístico de Massó, assim como a vinculaçom da mesma com a acti-

vidade da resistência galega.

Caixanova é a maior acionista da Marina Atlántica, a promotora

da urbanizaçom e o porto desportivo de Massó.

Momento da detençom da vereadora de Pessoal de Cangas, Maruchi Álvarez, da ACE
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mercado Lidl de Compostela,

para protestarem contra a

importaçom de leite estrangei-

ro a baixo custo.

19.06.2009

Um operário morre numha obra

em Laranho (Compostela) e

um labrego em Leia (Pol). No

dia anterior já morrera um

marinheiro em Baiona.

21.06.2009

Quatro representantes das lis-

tas críticas entram na Executiva

Confederal da CIG no V

Congresso deste sindicato, que

revalida o liderado de Suso

Seixo com 71% dos votos.

22.06.2009

Foguete explode na sede vigue-

sa da associaçom patronal dos

canalizadores.

23.06.2009

M.A.P., trabalhador de 47 anos,

morre electrocutado numha

marmoraria das Gándaras

(Lugo). Em Ponte Areias, um

labrego falece atropelado ao cair

do tractor.

24.06.2009

Começa greve dos trabalhado-

res do mármore e a pedra de

Ponte Vedra, para exigirem res-

peito ao convénio.

25.06.2009

Polícias de choque cargam con-

tra os grevistas do metal às por-

tas da Citroën.

27.06.2009

Realizam-se as primeiras oposiçons

da administraçom autonómica sem

exame obrigatório de galego. 

28.06.2009

Cerca de 2.000 pessoas mani-

festam-se em Salzedo contra a

faixa da Brilat que ocupa o

monte comunal.

29.06.2009

Mais de 2.500 trabalhadores do

metal iniciam em Ponte Vedra

umha marcha de protesto a pé

até Compostela.

30.06-2009

Um ano de cadeia e seis de

inabilitaçom para o funcionário

da prisom Lama que ofereceu a

umha interna privilégios por

favores sexuais.

01.07.2009

No mesmo dia, um trabalhador

Junta aprova parque eólico num dos espaços
mais emblemáticos da área Ancares-Courel
REDACÇOM / O parque eólico

previsto para a serra do Iríbio,

entre Triacastela e Samos, tem

já luz verde graças ao impulso

da Junta, que tornou pública

umha resoluçom a 16 de Julho

que aprova o projecto de inci-

dência supramunicipal. Núñez

Feijóo conclui assim um projec-

to que tinha iniciado no Verao

de 2005 quando era titular da

Conselharia de obras públicas

em funçons.

O espaço escolhido encon-

tra-se no coraçom do Lugar de

Interesse Comunitário

Ancares-Courel, integrado na

Rede Natura 2000 e perten-

cente à área de protecçom do

Caminho de Santiago. A inci-

dência é tal que a documenta-

çom do relatório empresarial

reconhece que afecta quatro

habitats diferentes que acol-

hem 30 espécies animais ame-

açadas. A zona estava pendente

de ver aprovada a sua cataloga-

çom como parque natural.

Os moinhos, que estarám

situados a mais de 1.400

metros de altura, poderám ser

contemplados tanto da cidade

de Lugo como da própria

comarca do Berzo.

A Associaçom Sócio-Cultural

O Iríbio mostrou a sua “mais

absoluta e rotunda oposiçom a

este atentado contra a nossa

terra e o nosso futuro”, que

consideram umha agressom

ambiental e patrimonial irre-

versível para além de um

“insulto à legislaçom e procedi-

mentos administrativos”, em

alusom à velocidade com que

se aprovou umha declaraçom

de impacto ambiental “com

todo o tipo de erros de fundo e

forma”, contra a qual a ADEGA

já apresentou um recurso de

alçada. Assinalam que estám a

ser recusadas aos vizinhos

autorizaçons para actividades

sustentáveis, enquanto a

Administraçom favorece a

penetraçom dos interesses das

grandes empresas.

REDACÇOM / O Instituto de

Ensino Secundário As Barjas de

Moanha declarou publicamente

que “manterá a situaçom lingüís-

tica nas aulas tal e como estava”

independentemente dos resulta-

dos do inquérito a pais e maes a

respeito do uso do galego no ensi-

no, promovido pola Conselharia

de Educaçom que dirige Jesús

Vázquez Abad.

Assinalam que a consulta está a

“propiciar um conflito irreal”, dis-

crepam da metodologia empregada

e instam a Junta a manter o Decreto

que estabelece que polo menos 50%

das aulas sejam dadas em galego.

Por sua vez, o IES Terra de

Jalhas de Santa Comba promoveu

um inquérito paralelo em que par-

ticipárom praticamente os mes-

mos pais e maes que respondêrom

ao da Junta e com as mesmas per-

guntas. Do resultado desprendeu-

se que 48% dos e das tutoras do

alunado desta escola secundária

preferem que a totalidade de

matérias troncais se leccionem em

galego, enquanto 9% optava por

pedir mais galego que castelhano.

Escola secundária
de Moanha declara-se
insubmissa à
imposiçom do
espanhol nas aulas

REDACÇOM / Coincidindo com o

anúncio de umha nova série de

touradas em Ponte Vedra, dous

colectivos proponhem-se a boico-

tar o que qualificam de «ritual

bárbaro, machista, espanholizan-

te, violento e cruel». De um lado,

a Coordenadora Antitouradas de

Ponte Vedra, que convocou umha

manifestaçom para o dia 1 de

Agosto às 19h na Praça da

Peregrina, início das festas da

cidade e data da primeira 'corri-

da'. Do outro, a plataforma Ponte

Vedra Antitouradas, cuja convoca-

tória é para o dia 8 na mesma hora

e lugar que a anterior.

Por enquanto, parece ser a pri-

meira destas plataformas a que con-

cita mais apoios. No fecho desta

ediçom contavam com a adesom

dos colectivos em defesa dos ani-

mais Matar por Matar Nom, Libera,

a protectora Os Palheiros, o Partido

Antitaurino contra o Maltrato

Animal (PACMA), a organizaçom

ambientalista ADEGA, a ONG

Amarante, as associaçons juvenis

Isca! e AMI, a CNT, a Plataforma

Antitouradas de Sárria, Verdegaia,

Galiza Melhor sem Touradas,

Acçom Antifascista e a Associaçom

Cultural 'A Almuinha' (Marim).

A Coordenadora exige o cessa-

mento imediato das ajudas públi-

cas encobertas às touradas -em

especial por parte da Deputaçom,

à qual acusam de ser a principal

financiadora pública. 

Ponte Vedra mobiliza-se
contra as touradas

Despedimentos no 065 descobrem as carências
na atençom a pessoas com mobilidade reduzida
REDACÇOM / O serviço de

assistência a pessoas com

mobilizade reduzida que criara

a Vice-Presidência de Anxo

Quintana na anterior legislatu-

ra está a receber numerosas

queixas formais apresentadas

na Junta por parte de usuários

que nom recebem os serviços

acordados. Recentemente, a

totalidade do quadro laboral

subcontratado através da

empresa Eurocen Excell –9

pessoas– foi despedido ao ces-

sar a empresa adjudicatária

–Satdata– o contrato que man-

tinha com ela.

Conforme consta num docu-

mento enviado polos trabalha-

dores e trabalhadoras à Junta, o

incremento de serviços, veícu-

los e usuários nom significou

um aumento no quadro de pes-

soal. Polo contrário, o incre-

mento foi derivado para umha

sobrecarga de trabalho sobre o

conjunto das pessoas emprega-

das operativas. Isto provocou

que chegassem a nom confir-

mar-se até 80% dos serviços

procurados numha semana, e

por isso questionam as altas de

usuários realizadas durante

este ano, que atingem um

volume impossível de satisfa-

zer com os meios disponíveis.

Antes dos despedimentos, as

trabalhadoras e trabalhadores

afectados estavam a realizar

numerosas horas extras nom

remuneradas. Para além da

improcedência das finalizaçons

dos contratos, assinalam que a

empresa adjudicatária nom

cumpriu a obrigaçom de man-

ter 90% do pessoal contratado

através da subrogaçom.

O serviço gerido através do

065 começou a prestar-se como

projecto piloto em 2008. Em

2009 iniciou o seu funciona-

mento pleno, cobrindo um

total de 61 áreas e teoricamen-

te horários das 2 às 20, algo

que, segundo denunciam os

afectados, nom se está a cum-

prir em muitos casos.

Negligência da Junta permite desfeita no Sil
REDACÇOM / A central de

Iberdrola, situada na ribeira do

Sil, continua a afectar o

ambiente com impunidade. No

dia 16 de Julho procedeu ao

esvaziado de um qm. deste

afluente do Minho. Para além

disto, os cascalhos das obras

estám a ser depositados nas

zonas perimetrais.  

Embora as conseqüências

sejam já perceptíveis na fauna, o

Técnico da Confederaçom

Hidrográfica afirmou que o tre-

cho afectado será submetido a

umha “vigiláncia meio-ambien-

tal” para evitar o iminente desas-

tre. Por agora, esta

Confederaçom nom passou

sequer a inspeccionar o terreno. 

O atraso da Junta em regular a

Rede Natura 2000 está no cerne

da questom. Ainda nom foi apro-

vada a Lei de Uso dos Lugares

de Interesse Comunitário

(LIC). Nem o PP nem o biparti-

do julgárom prioritária a assina-

tura de um marco legal firme

que impida estas situaçons. A

Iberdrola leva anos desfigurando

a paisagem sem entraves legais.

Em Março, Josu Ortuondo e

Ignasi Guardans, parlamentares

por Gaeuscat, denunciavam na

Europa o trato que está a receber

o meio natural da Galiza. 

Apesar da releváncia dos fac-

tos, o BNG deu marcha atrás na

decisom de denunciar perante

a Fiscalia o esvaziado do Sil, à

espera do “mais mínimo indí-

cio de violaçom da Lei”.
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morre atropelado nas obras do

TAV em Arcade, falece um ope-

rário da construçom de

Monforte ao cair de um quinto

andar, e o patrom do Vila de
Aguete morre de um infarto ao

afundar o pesqueiro em águas

da Mauritánia.

02.07.2009

CIG denuncia que nas obras do

TAV chega a haver jornadas

laborais de 12 horas seis dias

por semana. 

03.07.2009

Advogacia do Estado reconhece

o direito a usar o galego na capi-

tania marítima de Burela depois

de o exigirem três empregados.

04.07.2009

Junta da Galiza levanta a mora-

tória na contruçom de minicen-

trais estabelecida polo biparti-

do.

05.07.2009

Jesús Vázquez, conselheiro da

Educaçom, afirma que se está a

estudar se se podem voltar a dar

ajudas aos centros privados que

segregam por sexos.

06.07.2009

Polícia espanhola detém três

guardas civis por presumível

implicaçom numha rede de nar-

cotráfico. Um deles, Francisco

Estévez, é subtenente na reser-

va e outro, José Antonio

Rodríguez Conde, chefe da uni-

dade fiscal do porto de Marim.

07.07.2009

S.A.G.,  natural  da Veiga

d’Eu, morre em Tinéu

(Astúrias) ao capotar a

máquina com a que realizava

trabalhos florestais. No dia

anterior morrera um operário

da Expano em Vila Garcia,

ferido por umha pedra após

umha explosom controlada.

08.07.2009

Subdelegado do Governo de

Ponte Vedra, Delfín

Fernández, anuncia que se

enviarám "dezenas e dezenas

de sançons" contra os grevis-

tas do metal, assinalando que

nalguns casos as denúncias

serám pola via penal.

09.07.2009

De madrugada, arde um caixa

automático numha sucursal de

Caixanova em Cangas, onde se

endurece a tensom polo confli-

to da urbanizaçom de Massó

Como se encontra a negocia-

çom do convénio após a volta ao

trabalho?

O primeiro que há que dizer é

que a convocatória continua em

pé. O que figemos foi suspen-

dê-la temporalmente. Só temos

que comunicar que se reinicia e

volta a começar outra vez. Nom

existe negociaçom desde a últi-

ma oferta, o que há som contac-

tos com os mediadores, para lhes

transmitirmos a nossa proposta

em relaçom às contrataçons.

Temos três frentes abertas:

regulaçom da jornada, incre-

mento salarial e processo de

contrataçom no naval. Este últi-

mo ponto é mui importante para

a CIG, porque se nom se regular

a contrataçom, as empresas vam

acabar por contratar unicamente

trabalhadores foráneos. Estamos

a ver como os estaleiros estám a

introduzir empresas de fora com

trabalhadores de fora (Portugal,

Lituánia ou Polónia) que ven-

hem com um suposto contrato

sem termo, mas o que na reali-

dade pretendem é escapar ao

controlo da Bolsa de

Contrataçom no Naval, que

regula as incorporaçons que nom

som efectivas. O que há três

anos e meio começou por ser um

pequeno problema foi abrangen-

do umha dimensom enorme,

ainda que agora se conseguisse

parar com o conflito.

Quais fôrom as causas que

motivárom a supensom da

greve?

O nosso sindicato sempre tivo

mui claro que a greve tinha que

ser temporária, porque sabíamos

que encarávamos umha situa-

çom especialmente dura. Nom

há que esquecer que é o único

convénio que ia passar os limites

de contençom salarial acordados

a nível do Estado e ia regular a

contrataçom, enfrentando inclu-

sive as normativas europeias de

livre circulaçom de trabalhado-

res. A nossa estratégia era ir des-

lizando a greve ao longo do

tempo. No décimo dia quige-

mos dar um salto e estender a

convocatória a todo o metal. Mas

nem as CCOO nem a UGT

apoiárom a proposta e condicio-

nárom a entrada na greve a que

esta fosse indefinida. A partir de

entom entrou-se em parafuso e

curiosamente é a UGT, que

tinha proposto a greve indefini-

da, a primeira central em desli-

gar-se. Depois, as CCOO fam o

mesmo, deixando-nos sós.

Umha greve indefinida implica

que os trabalhadores fiquem

sem reservas. E sabíamos tam-

bém que nesse momento nom

íamos submeter o patronato. 

Foi premeditada a manobra

de desactivaçom da greve

impulsionada polas centrais

espanholas?

A estratégia de CCOO e UGT

passa por que o modelo sindical

da CIG fracasse. O que está a

acontecer no metal de Ponte

Vedra só se entende pola CIG,

porque noutras partes nego-

ceiam-se convénios e nom

acontece isto. Essa é a diferen-

ça. Por isso nom estám cómo-

dos, porque som maioritários no

resto de sectores, mas em nen-

gum sítio negoceiam assim.

Nom fam convénios participati-

vos, negoceiam-nos quatro e

acabou-se. Entom, ainda que se

deixam arrastar pola nossa diná-

mica, porque é difícil pôr-se à

contra, ponhem todo o tipo de

problemas. 

Está a marcar o contexto econó-

mico a negociaçom do convénio?

Sabíamos que ia ser um convé-

nio difícil, porque agrupa activi-

dades mui diferentes: naval,

reparaçom do automóvel, alumí-

nio, mecanizados, canalizaçom e

electricidade. Cada umha delas

suporta a crise de diferente

forma. O naval, por exemplo,

tem muito trabalho; os conce-

sionarios estavam num ponto

crítico; e os que dependem da

construçom, como a canaliza-

çom, ainda pior. Marcar um

ritmo para um convénio com

esta complexidade é mui difícil.

Mas nom podemos escolher o

momento porque era a negocia-

çom do convénio e tínhamos

que dar-lhe resposta. 

Pensa que a imobilidade do

patronato responde a que as

reivindicaçons do metal som já

um símbolo da luita pola digni-

dade dos trabalhadores?

Há algo que define o metal e é o

modelo sindical participativo. As

decisons que tomamos som

transmitidas em assembleia e

som os trabalhadores os que ten-

hem a decisom final. Tanto a

efeitos de convocar e desconvo-

car a greve como para negociar o

convénio. Este sindicalismo

horizontal, ao longo do tempo,

foi criando umha cultura; as pes-

soas participam de todo o que se

fai e nós temos que comprome-

ter com elas qualquer decisom.

Isso gera umha inércia, e o resul-

tado fai com que o convénio do

metal de Ponte Vedra seja único

em todo o Estado: é dos poucos

que tem proibida a contrataçom

mediante empresas de trabalho

temporário; é o único em que

nom há flexibilidade de jornada,

nom permite a acumulaçom de

horas, porque significaria nom

receber as horas extra; estabele-

ce um 'plus' específico de 80

euros mensais para os trabalha-

dores eventuais; tem umha

bolsa de contrataçom específi-

ca; e recolhe umha percentagem

mínima de quadro de trabalha-

dores fixo (55%). Todo um capi-

tal que se foi acumulando ao

longo do tempo. 

Qual o papel que estám a jogar

os meios de comunicaçom no

conflito?

A transmissom de ideas a partir

dos meios de comunicaçon, que

som empresas, fai-se literalmen-

te contra as mobilizaçons.

Porque todo o mundo tem claro

o que estamos a enfrentar.

Trata-se de quebrar o cerco e as

decisons estratégicas das asso-

ciaçons patronais do Estado. É o

único conflito, e por isso há que

derrotá-lo. Há trabalhadores de

outros sectores aos quais, ainda

que questionem nalgum

momento determinadas práticas

de luita, interessa-lhes que gan-

hemos, porque o do metal é o

convénio de referência. Sabem

que depois venhem eles, porque

sempre foi assim. 

Que trabalho vos fica agora por

diante? 

Todos, tanto nós como os

empresários, sabem que a greve

se vai reorganizar. Haverá umha

segunda parte onde tacticamen-

te imos fazer as cousas de jeito

que nom podam levantar cabe-

ça. Esta claro que antes ou

depois isto se vai solucionar e só

falta saber qual vai ser a atitude

de CCOO e UGT. 

Estades dispostos a continuar

sem eles? 

Sabemos que devemos somar os

três sindicatos, ou polo menos

dous; senom, é mui difícil.

Porque nom é que fiquem à

expectativa: quando nom se

somam, o que fam é jogar contra,

e para o patronato esse é o mel-

hor argumento. Isto é o que real-

mente nos preocupa, ainda que

vaiamos gerir o conflito conven-

cidos de que podemos ganhar.

Agora estamos a fazer assem-

bleias polas empresas e, em

finais de Agosto ou começos de

Setembro, voltaremos a activar a

greve. Somos conscientes do

difícil trabalho que temos por

diante, e mais tendo em conta a

tomada de posiçom do PSOE no

Governo espanhol, que apostou

em militarizar o conflito, envian-

do milhares de polícias.

Antolín Alcántara, secretário confederal de Negociaçom Colectiva da CIG

“A atitude de CCOO e UGT é o problema,
nom a resposta dos trabalhadores”
I.G. / Nasceu no bairro de Avelendo, na vila morracense de Moanha,

terra de sindicalismo de luita e dignidade. Vem carregado de gente,

telefones, papéis, saúda e continua umha conversa. Encontramo-

nos com a reconstruçom da greve que durante um mês paralisou o

sector do metal de Ponte Vedra: assembleias em cada centro de tra-

balho, comarca a comarca vozes proletárias a sonhar um futuro justo.

Agora cumpre repôr fôlegos, meditar, desenhar estratégias de vin-

douras batalhas. O conflito será longo e a vitória trabalhada. Trata-

se da luita pola distribuiçom da riqueza. Depois de aguardar, fugi-

mos do balbordo num quarto interior. 
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Salto qualitativo na guerra suja do Estado espanhol
contra o independentismo basco em território francês
CARLOS C. VARELA / Nos últimos

meses o temor a umha volta da

guerra suja contra o independentis-

mo basco está a ganhar força. Por

um lado, a desapariçom do militan-

te Jon Anza foi denunciada pola

ETA, que acusou directamente os

governos espanhol e francês. Por

outro, as relaçons entre a polícia

francesa e a espanhola acabam de

passar por um momento tenso pola

actuaçom ilegal dos espanhóis em

território francês. As informaçons

publicadas no diário basco Gara bos-

quejam como se está a desenvolver

a adaptaçom da velha guerra suja

aos novos tempos.

Escándalo da Guarda Civil

Assim intitulou Jesús Cacho (direc-

tor do diário digital “El

Confidencial”) a notícia em que

relatava o “monumental enfado” da

Gendarmaria ao saber que o

Citröen guiado por Asier Boerro, de

cuja perseguiçom em Saint-Enimie

derivou o tiroteio que deixou um

gendarme ferido no passado dia 8

de Junho, estava “balizado” pola

Guarda Civil sem prévio conheci-

mento da Renseignement

Interieur. Por causa deste facto, os

franceses rebentárom, no dia 12, o

zulo de Pindères vigiado há tempo

polas Forças de Segurança do

Estado (FSE). Embora Rubalcaba

pretendesse explicá-lo como um

achado casual, o presidente da

cámara municipal, Michel

Darrouman, revelou a “Sud-Ouest”

que o depósito da ETA estava con-

trolado havia tempo. Por isto, o

Estado espanhol apenas deu impor-

táncia ao “descobrimento” do zulo

em que havia 200 kg de substáncias

para fabricar explosivos, doze armas

curtas, um sub-fusil e centenas de

temporizadores. 

Acordo Sarkozy-Zapatero

Dous meses depois do aconteci-

mento de Capbreton (onde morrem

dous guardas civis), Sarkozy e

Zapatero encontrárom-se em

Lisboa para fechar um acordo secre-

to que, segundo “El Mundo”, elimi-

nava “o requisito de solicitude de

autorizaçom para portar armas quan-

do os agentes trabalharem no terri-

tório do outro país”. Polícias france-

ses revelárom também que, nas últi-

mas detençons em Morotiol, agen-

tes espanhóis saltárom as normas

das “equipas conjuntas” participan-

do nos interrogatórios.

Jon Anza, militante abertzale,

desaparecido desde 18 de Abril

Joan Anza morava em Ahetze desde

2005, após ter estado 21 anos preso.

Tem-se constáncia de que estava

gravemente doente e com proble-

mas pessoais, o que o levou a trans-

ferir-se para Tolouse para a casa de

uns amigos. O último que se sabe

dele é que o dia 18 de Abril, às sete

horas da manhá, apanhou o trem

em Baiona. A primeira suspeita da

família de que algo lhe pudo ter

acontecido foi no dia 24 de Abril,

quando nom aparece numha impor-

tante cita médica. Entom denun-

ciam a desapariçom, pedindo à

Fiscalia de Baiona que abra a inves-

tigaçom. No movimento pró-amnis-

tia ressaltam que o facto de Anza

ser “ex-preso, refugiado e militante

abertzale” fai-nos estar “sumamen-

te preocupados”.

A 13 de Junho umha manifesta-

çom nacional em Donostia exigia

saber onde estava Anza. Pediam res-

ponsabilidades ao estado francês e

denunciavam o silenciamento do

caso durante a campanha eleitoral.

“Todo aponta –diziam– que a guer-

ra suja do século XXI está por detrás

da desapariçom do donostiarra”.

Pérez Rubalcaba apressou-se a asse-

verar a versom que dizia que Anza

se fugara com dinheiro da ETA, mas

o jornalista Iñaki Iriondo recordou

que Anza estava quase cego, e per-

guntava-se: “Que hipótese é mais

verosímil: esta do suposto traidor

convertido num super-homem ilo-

calizável ou a volta a velhas práticas

dos esgotos dos estados?”.

Recentemente dérom-se outros

casos de “seqüestro express”. Como

o de umha pessoa detida em Zizur

que passou um dia presa nos cala-

bouços da polícia espanhola, que

lhe pedia “colaborar” ameaçando-o

com usar acusaçons graves que

tinham no “frigorífico”. Afirma-se

que lhe tapárom os olhos e sofreu

golpes na cabeça. Em Dezembro,

Juan Mari Mujika foi seqüestrado

durante duas horas, abordado por

pessoas que primeiro se apresentá-

rom como polícias franceses e

depois espanhóis. Levárom-no a

umha cabana junto de um lago onde

foi ameaçado para que “colaboras-

se”. A Polícia Judiciária de Baiona já

lhe tomou declaraçom. 

Outros casos ainda sem clarificar

Casos pendentes de esclarecer

som ainda o de Jean Louis Larra

de IK, desaparecido em 1983;

José Miguel Etxeberria Álavarez

dos Comandos Autónomos

Anticapitalistas, desaparecido

em 1980 e Eduardo Moreno

Bergaretxe, Pertur, da ETA(pm)

e desaparecido em 1976. Em

Março, neofascistas italianos

declarárom perante a Audiência

Nacional espanhola ter seqües-

trado um membro de ETA nos

70 para torturá-lo. Pértur era o

único desaparecido da ETA na

altura e, curiosamente, estes

neofascistas declararam algo

semelhante em 1984, mas as

autoridades espanholas preferí-

rom nom lhe dar importáncia e

fortalecer a versom de que

Pertur desaparecera a maos dos

seus companheiros. Estratégia

que, parece, poderiam estar a

reeditar com o caso Anza.

ANDRÉ RODRIGUES / No rescaldo das

Eleições para o Parlamento Europeu em

Portugal, sem perder de vista os preocu-

pantes resultados a nível europeu, com

as suas especificidades, deixamos aqui

uma interpretação do significado dos

mesmos, tendo em conta que os portu-

gueses irão este ano mais duas vezes às

urnas, para votar nas eleições autárqui-

cas e legislativas.

Em primeiro lugar realce-se a derrota

estrondosa do PS, partido do Governo,

que perdeu cerca de 600 000 votos e

cinco deputados. Não nos parece possí-

vel interpretar estes resultados fora dum

quadro de condenação, por parte do elei-

torado, do que tem sido a actuação deste

governo, desde a prossecução de uma

inequívoca política de direita, de ataque

progressivo e consistente às funções

sociais do Estado, aos direitos sociais dos

trabalhadores, ao exercício do poder de

forma, mais que arrogante, autoritária e

recorrendo não raro a formas de repres-

são fascizantes. 

O PSD foi o partido mais votado nes-

tas eleições. No que à política de direita

diz respeito, caso este resultado se repi-

ta nas eleições autárquicas e legislativas,

isso significará, não obstante diferenças

de estilo governativo e outras de some-

nos importância, mais do mesmo.

A Coligação Democrática Unitária

(CDU) e o Bloco de Esquerda (BE) tive-

ram um reforço notável da sua votação.

Este último partido elegeu mesmo o ter-

ceiro deputado. Os resultados da CDU

são também muito positivos e notam-se

bem quando se analisam as alterações ao

mapa político do país. Nunca é demais

sublinhá-lo, os comunistas têm tido um

papel inigualável na oposição consisten-

te às políticas do Governo.   

Por último: a opinião, muito em voga em

momentos como estes, segundo a qual os

portugueses se abstiveram nestas eleições

como sempre se abstêm de participar nas

decisões fundamentais para o seu futuro

por comodismo, falta de cultura democráti-

ca, falta de civismo, etc., é uma generaliza-

ção errada e grosseira. Embora a abstenção

seja absolutamente condenável e os núme-

ros que atingiu entre nós lamentáveis

(63%), ela significa em grande parte, no

caso português, o mesmo que em vários

outros países da Europa, leia-se, a não

identificação e mesmo insatisfação profun-

da com o projecto europeu que a UE repre-

senta: uma união sobretudo monetarista,

representando os interesses dos grandes

grupos económicos, dos poderosos, cres-

centemente militarizada e pouco indepen-

dente ideologicamente dos EUA, cujos

governos da direita mais retrógrada e con-

servadora tanto têm influenciado para o

pior os destinos do planeta.

Voltando a este Governo PS, lembremo-

nos de que, aquando da sua rápida ascen-

são, paga com o maior investimento em

marketing político de que há memória

entre nós, houve quem lhe vaticinasse,

com exemplos históricos em mente, uma

queda semelhante à ascensão, com grande

estrondo e espalhafato. Estejamos atentos.   

Com estrondo e espalhafato
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H.C. / A denominada Operaçom Canal sal-

dou-se com a detençom de três agentes

da Guarda Civil, um deles a máxima auto-

ridade do porto de Marim no controlo fis-

cal de entrada de mercadorias, o sargento-

primeiro José Antonio Rodríguez Conde.

Junto a el caía assomade o subtenente na

reserva Francisco E. E., que já fora investi-

gado pelo Serviço de Vigiláncia Aduaneira

pola sua presumível relaçom com o clam

dos Charlins, como também o sargento-

primeiro já fora suspeito de colaborar com

a introduçom de drogas procedentes do

Brasil em 2002. Os precedentes nom

impedírom a sua continuidade nos cargos,

o que é especialmente alarmante no caso

de Rodríguez Conde, a quem foi incumbi-

do o comando da vigiláncia do porto gale-

go com maior tránsito de contentores che-

gados por via marítima.

Os dados da investigaçom apontam a que

foram mantidos nos seus postos, precisa-

mente, com o intuito de se obterem provas

que permitissem processá-los. No entan-

to, informaçons dêrom a conhecer que os

agentes levavam anos participando em ope-

raçons ilícitas que lhes possibilitaram fazer

parte dumha rede maior ligada a diferentes

grupos de narcos. De momento, enfrentam

apenas acusaçons pola descarga de Marim.

A banda trabalhava para um advogado

com gabinete em Vigo,  César  Pérez

Martínez, quem por sua vez oferecia os

seus serviços a traficantes que quiges-

sem garantir  impunidade para trazer

drogas à Europa.

Polos 815 quilos de cocaína apreendidos,

os agentes do instituto armado pretendiam

repartir-se um milhom de euros. Estima-

se que o seu caché ascendia a percentagens

dentre 17 e 20 por cento do valor da droga

no momento de se introduzir no Estado.

A suposta ligaçom de dous comandos da Guarda

Civil de Ogrove com a desapariçom de 12 quilos

de cocaína custodiados na sua esquadra vinha a

saber-se em finais do mês de Junho. O crime foi

detectado por efectivos da luita antidroga que

localizaram vendas desta substáncia a preços

baixos e com umha pureza superior à habitual, o

que encaminhou as suas pesquisas para o quar-

tel onde estivera armazenado um dos pacotes

que pertencia a umha carga maior de 2.500 qui-

los recolhidos no mar que em teoria deveriam

ter sido já destruídos por ordem judicial. Apesar

de que as hipóteses consideradas pola investiga-

çom a cargo do Julgado nº 2 de Cambados se

centram em esclarecer a relaçom do sargento e

do cabo com a introduçom no mercado da cocaí-

na, nom se conhecem dados que expliquem

porque a droga permanecia na sede policial. Os

comandos do instituto armado enfrentam san-

çons disciplinares graves por deficiências na cus-

tódia e no processo de destruiçom desta merca-

doria, que teria um valor superior aos 600.000

euros após a sua venda a consumidores.

REPORTAGEM

As relaçons entre a Guarda Civil e o narcotráfico voltam
aos tribunais na seqüência dos casos de Marim e Ogrove
As detençons de agentes da Guarda Civil por umha descarga de cocaína em

Marim e a desapariçom de 12 quilos de cocaína da esquadra de Ogrove nas últi-

mas semanas voltárom a levar à imprensa as ligaçons do instituto armado com o

tráfico ilegal de drogas na Galiza. Os vínculos, que atingem dúzias de números

policiais nos últimos anos, remontam aos tempos do contrabando e som impres-

cindíveis para que qualquer organizaçom ilícita que comercie com estupefa-

cientes consiga assentar-se e obter passagem segura através da que para a ONU

é a principal porta de entrada de droga na Europa.

BANDA ORGANIZADA AO SERVIÇO DA INTRODUÇOM DE COCAÍNA E DESAPARIÇOM DUM FARDO NUMHA ESQUADRA DESVENDAM A POLÉMICA

A relaçom do subtenente

Francisco E. com os Charlins

já fora investigada por Aduanas.

O sargento-primeiro fora

suspeito de colaborar com

o narcotráfico. Ambos

seguírom nos seus cargos

até o momento da detençom

As relaçons entre a Guarda Civil e o nar-

cotráfico som notórias nos comentários

da vizinhança de Ogrove, sem que, como

é natural, existam provas que podam cer-

tificá-lo. No entanto, vizinhos e vizinhas

consultados por Novas da Galiza apon-

tam a que é habitual ver traficantes reco-

nhecidos comendo com agentes em res-

taurantes ou a compartilharem copos

polos bares. Em paralelo à investigaçom

judicial pola desapariçom ocorrida no

quartel, jovens de Ogrove aludem a

pequenos vendedores de droga que ofe-

reciam cocaína de alta qualidade indican-

do que procedia da esquadra policial.

A inícios da presente década dous

moços integrantes da comparsa de

entruido A Faneca Esfameada eram jul-

gados por injúrias à Guarda Civil em base

às letras das suas cançons na celebraçom

de 1998. Umha delas dizia “já se pode ser

‘camello’ sem ocultá-lo, só tés que ir ao

quartel solicitá-lo. Podes vender costo,

coca e o que che dê a gana, mas tés-te

que chivar do da marijuana”. Os rapazes

fôrom afinal absolvidos graças a um acor-

do entre os advogados em virtude do

qual a Guarda Civil também ficava livre

de acusaçons por detençom ilegal. 2000

pessoas mobilizaram-se na cidade em

solidariedade com a comparsa e o pro-

cesso chegara a ter repercussom no

Congresso espanhol dos Deputados.

As relaçons entre o poder e o tráfico de

drogas em Ogrove certificaram-se a

começos da década de ’90 com a deten-

çom do que fora presidente da Cámara

Municipal, José Alfredo Bea Gondar, hoje

em prisom, por prestar apoio a umha

organizaçom de narcotraficantes.

Na década de ’80 a maior parte dos

agentes da esquadra de Ogrove foram

transferidos para outros postos numha

ocasiom e processados pola sua relaçom

directa com o contrabando de tabaco. Só

dous deles fôrom finalmente condenados.

Drogas e poder em Ogrove
12 quilos dum carregamento
teoricamente já incinerado
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Do P.I.B. da economia ao D.E.P. da sociedade 

ANÁLISE

U
m moderno Protágoras

saltou à cena para lançar

a nova consigna: “o capi-

tal é a medida de todas as cou-

sas!”. Na sua definição técnica o

produto interno bruto (PIB) é o

volume dos rendimentos monetá-

rios detectados e registados num

país durante um período determi-

nado de tempo; portanto, cresce

cada vez que o dinheiro muda de

mãos, embora não se levem em

conta os consumos intermédios

(insumos) para evitar duplas con-

tabilizações. Nos seus usos políti-

cos, o PIB é mistificado e instru-

mentalizado como o principal

indicador da riqueza, ao ponto

que monopoliza “o jeito como os

membros –explica Zygmunt

Bauman– de uma sociedade líqui-

da moderna, consumista e indivi-

dualizada pensam o bem-estar ou

bem social” o qual é para o célebre

economista J. K. Galbraith “uma

das formas de mentira social mais

espalhadas”. Jonathan Rowe mos-

trou alguns dos casos em que esta

vara de medir a felicidade nacio-

nal cresce: quando alguém fica

inválido num acidente de viação,

quando aumentam os casos de

divórcio, quando se instalam

maciçamente filtros de água ou se

tem que comprar água em garrafas

porque a da torneira é tóxica. Em

todos os casos anteriores as despe-

sas de dinheiro, registadas como

crescimento do PIB, aumentam a

par da tristeza produzida. “É

impossível medir com exatidão –

insiste Bauman – o enorme e cres-

cente papel que desempenha no

crescimento do PIB o stress ema-

nado das preocupações que conso-

mem as nossas vidas de modernos

consumidores líquidos”. De facto,

recordava uma publicação inde-

pendentista, “os USA são o país

com o PIB mais alto do planeta,

mas a sua população (5% da total

da Terra) consome metade dos

ansiolíticos, sedativos e demais

drogas legais que se vendem no

mundo”.

O erro de empregar o PIB como

índice de bem-estar patenteia-se

facilmente mostrando situações

benéficas mas nas quais o PIB

desce. Imaginemos uma comuni-

dade vicinal qualquer em que se

decide, no canto de cada família

procurar alguém

para ter conta das

crianças pagando-

lhe com dinheiro,

organizar um banco

de tempo ou um

infantário* autoge-

rido de modo que

cada semana uma

pessoa da comuni-

dade se encarregue

do cuidado das

crianças. O mesmo

vale para o cuidado

das pessoas idosas,

que inclusive pode-

ria combinar-se

com o das crianças

para uma melhor

integração social.

Irremediavelmente

o pequeno PIB pro-

duzido por essa

comunidade come-

ça a descer.

Continuemos a

imaginar que esses

vizinhos e vizinhas

deixam de comprar

t o m a t e s .

Continuam a com-

prar tudo o demais

no supermercado,

mas os tomates vão cultivá-los nos

terraços das suas casas tal e como

viram num documentário sobre a

agricultura urbana em Cuba. O

PIB continua a descer.

Violência da monetarização

Todas estas ações mínimas,

pequenas libertações de parceli-

nhas da vida para fora do mercado,

serão lidas na gramática neoliberal

que se ensina nas faculdades de

ciências económicas como peque-

nos avanços dessa comunidade

face à pobreza, plasmada grafica-

mente na queda do PIB.  

O PIB, na verdade, é o índice

do nível de monetarização das

relações sociais de uma socieda-

de, abstraído de qualquer valor

ético ou em termos de felicidade.

Dito doutra maneira: o PIB mos-

tra o grau de colonização da vida

social que num determinado país

atingiu o capital, arrebatando o

controlo sobre ela à própria socie-

dade em favor das vontades do

deus tautológico do valor. 

Evidentemente, esta penetra-

ção do capital até ao âmago da

sociedade só pôde ser logrado

através da violência. Quando

Marx escreve O Capital faz uma

esquecida distinção: “A economia

política confunde fundamental-

mente duas classes bem distintas

de propriedade privada: a que se

baseia no trabalho pessoal do pro-

dutor e a que se funda sobre a

exploração do trabalho alheio.

Esquece que a segunda não só é a

antítese direta da primeira, como

ainda floresce sobre o seu túmu-

lo”. A constituição da segunda,

peça imprescindí-

vel para o capita-

lismo, passa pola

expropriação da

primeira, que só

se pode lograr pola

força; sem arran-

car aos indivíduos

a sua autonomia é

impossível torná-

los assalariados. O

PIB só pode cres-

cer penetrando

naquelas esferas

sociais previamen-

te expropriadas,

só pode haver

gente contratando

um serviço para

cuidar crianças ou

idosos quando

previamente se

destruiu a estru-

tura social e cultu-

ral em que estas

faixas etárias esta-

vam perfeitamen-

te integradas. “A

riqueza nacional
–adiantava Marx–

é idêntica, pola

sua própria natu-

reza, à miséria
popular”. Pola sua parte Karl

Polanyi descreve o processo como

a destruição sistemática das for-

mas orgânicas de existência, quer

dizer, do coletivo que exigia leal-

dade dos indivíduos. 

A incompetência planificada

A destruição dos velhos vínculos

coletivos, a ajuda mútua, coope-

ração, etc., é posteriormente mui

difícil de recuperar polas socieda-

des colonizadas polo capital. Tal e

como explica Rubert de Ventós,

“bairro residencial, cidade dormi-

tório, clube de fitness, campus

universitário, família nuclear...

Multiplicação de núcleos ou quis-

tos indentitários onde a relação

com os demais não se estabelece

em termos funcionais de dependên-
cia, mas em termos narcisistas de

semelhança”, isso que Lipovetsky

chama sociedade do pós-dever,

onde a cooperação, ajuda ou ética

em geral só se mede em valores

hedonistas de satisfação pessoal. 

Se recordamos os últimos

verãos, neles há uma imagem que

ilustra à perfeição o grau de inca-

pacidade de agir coletivo que atin-

giu a sociedade no capitalismo.

Refiro-me às greves das trabalha-

doras e trabalhadores da recolha

do lixo em zonas costeiras.

Perante as câmaras de televisão

pessoas com negócios na hotelaria

queixavam-se de levar muitos dias

com o lixo a acumular-se diante

dos seus locais, provocando a fuga

de turistas. A gente que morava

nos arredores sublinhava os riscos

para a saúde que poderia acarretar

essa acumulação de lixo diante

das suas casas. Porém, em

nenhum momento surgiu qual-

quer iniciativa coletiva para resti-

tuir o serviço. A gente todas as

noites baixava até ao contentor e

deixava lá o seu lixo aguardando a

que no dia seguinte desapareces-

se por magia. Nas zonas do rural,

esquecidas na dotação de qual-

quer tipo de serviço público, o

mais habitual é que se façam tur-

nos entre a vizinhança para fazer a

recolha ou ter-se uma pessoa

encarregada sempre dessa tarefa.

Eis a melhor ilustração disso que

Illich e Zaid deram em chamar a

“incompetência planificada” que

os estados modernos programam

nos seus membros.

NOS SEUS USOS POLÍTICOS, O PIB É MISTIFICADO E INSTRUMENTALIZADO COMO O PRINCIPAL INDICADOR DA RIQUEZA, AO PONTO QUE MONOPOLIZA

“O JEITO COMO OS MEMBROS –EXPLICA ZYGMUNT BAUMAN– DE UMA SOCIEDADE LÍQUIDA MODERNA, CONSUMISTA E INDIVIDUALIZADA PENSAM O BEM-ESTAR

OU BEM SOCIAL” O QUAL É PARA O CÉLEBRE ECONOMISTA J. K. GALBRAITH “UMA DAS FORMAS DE MENTIRA SOCIAL MAIS ESPALHADAS” (...). O PIB, NA VERDADE,

É O ÍNDICE DO NÍVEL DE MONETARIZAÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS DE UMA SOCIEDADE, ABSTRAÍDO DE QUALQUER VALOR ÉTICO OU EM TERMOS DE FELICIDADE.

DITO DOUTRA MANEIRA: O PIB MOSTRA O GRAU DE COLONIZAÇÃO DA VIDA SOCIAL QUE NUM DETERMINADO PAÍS ATINGIU O CAPITAL, ARREBATANDO O

CONTROLO SOBRE ELA À PRÓPRIA SOCIEDADE EM FAVOR DAS VONTADES DO DEUS TAUTOLÓGICO DO VALOR. 

CARLOS VALVO VARELA



NOVAS DA GALIZA
15 de Julho a 15 de Agosto de 2009 11REPORTAGEM

Abel Caballero pretende que os donos das vivendas
ilegais paguem os trámites para eludir a sua demoliçom

C. BARROS / Abel Caballero conti-

nua a jogar ao despiste a respeito da

situaçom das edificaçons afectadas

polas ordens de demoliçom do

Tribunal Superior de Justiça da

Galiza (TSJG). O jogo mediático

que protagoniza contrasta radical-

mente com a última sentença do

Supremo que rejeitava o recurso de

súplica da empresa promotora e o

ente municipal e salientava de

forma explícita e detalhada que se

umha licença contravém as normas

urbanísticas, a sua anulaçom com-

porta necessariamente a obriga de

demolir a construçom. Ainda mais:

o Tribunal considerava através da

jurisprudência que os métodos uti-

lizados pola Cámara para nom exe-

cutar as sentenças manifestavam a

sua “vontade dilatória” para eludir

as ordens judiciais definitivas que a

obrigam a demolir as edificaçons

ilegais para cuja construçom foi

cúmplice necessário. 

Algumas destas edificaçons

(como as de Jacinto Benavente ou

as torres do Clube Financeiro de

Garcia Barbón) foram desautoriza-

das por sentenças e relatórios urba-

nísticos já no momento de serem

construídas. Os governos munici-

pais consentírom que se consumas-

se a ilegalidade, ainda sabendo

poderia acarretar importantes pre-

juízos para o prestígio e os orça-

mentos municipais, como agora se

constata por meio das sentenças

judiciais tornadas públicas.

Que paguem as vítimas

A alternativa que oferece o governo

municipal para que os proprietários

mantenham as suas vivendas con-

siste em que estes paguem um

novo projecto de ordenamento para

os edifícios que lhes permita adap-

tarem-se ao novo Plano Geral. Esta

medida, que parte dos afectados

aceitou e que significa transferir a

responsabilidade de resoluçom

para as próprias vítimas, envolve

importantes despesas e carece de

garantias para que seja efectiva.

Antes ao contrário: mesmo que o

departamento de Urbanismo acei-

te as reformas, estas nom poderám

ajustar-se à legalidade na maior

parte dos casos por incumprirem as

Normas do Hábitat ditadas pola

Junta, ultrapassarem a edificabili-

dade permitida ou nom disporem

de espaço físico para acompanhar

as vivendas das zonas verdes e

dotaçons estabelecidas nas regula-

mentaçons em vigor.

Os donos das vivendas fôrom ade-

mais enganados no momento de for-

malizarem a compra, pois os vende-

dores estám obrigados a comunicar

qualquer tipo de processo judicial

que poida estar relacionado com a

propriedade que lhes oferecem. Ao

mercarem as suas residências pas-

sam também a ter todo aquilo que

os afecte judicialmente, o que deve

constar por lei também no Registo

Predial. E por este motivo, também,

tenhem o direito de denunciar os

promotores por estafa.

Se continuar, como é previsível,

a execuçom das sentenças, a pró-

pria Cámara Municipal poderá vir a

ser condenada por negligência

grave ou por dolo ao consentir que

se edificassem obras com o conhe-

cimento da sua ilegalidade. Fontes

consultadas por esta publicaçom

referem que este tipo de decisons

por parte do governo municipal só

pode entender-se quando existem

compromissos entremeio –em

forma de pagamentos extra-oficiais

ou interesses compartilhados–

entre promotores e políticos.

Vigo pode ficar na bancarrota

Mesmo que conseguissem demorar a

execuçom das sentenças, quando

estas tenham que cumprir-se, os

cofres municipais deverám sufragar

quantiosas indemnizaçons pola sua

responsabilidade, que ascenderám a

centos de milhons de euros. Polos

edifícios de Jacinto Benavente deve-

riam pagar por volta de 50 milhons, 45

pola urbanizaçom da Pastora ou 30

milhons só polos estacionamentos da

rua Rosalia de Castro, onde dos 30

edifícios construídos (que alojam

mais de 650 vivendas) só um deles se

ajusta à legalidade. A estes haveria

que somar as responsabilidades polas

construçons ilegais das torres do

Clube Financeiro, os chalés de

Canido, as duas torres da Finca do

Conde e o centro comercial Gram Via,

os apartamentos-hotéis de Samil, o

edifício Florida, a colina de Castrelos,

o Gram Lar de Návia, edificaçons na

rua Fragoso, o edifício Santa Tecla e

um outro no Caminho da Seara. No

total som 2000 as famílias ameaçadas

polas sentenças definitivas que for-

çam a demoliçom das suas vivendas,

assim como várias dúzias de estabele-

cimentos comerciais.

Se a Cámara Municipal cumprisse

o seu próprio ordenamento e a lega-

lidade em vigor, os únicos responsá-

veis polos delitos cometidos seriam

os promotores, com o qual nom teria

que suportar nenhum tipo de custo

económico nem se veriam afectadas

as famílias que comprárom as viven-

das hoje sentenciadas.

REPORTAGEM

As recentes sentenças dos tribunais espanhóis do Supremo e do Constitucional em relaçom

com as edificaçons da área de Jacinto Benavente venhem a ratificar as anteriores decisons judi-

ciais que consideravam ilegais um importante número de edifícios vigueses. Som mais de 2.000

as famílias que estám a viver em construçons directamente ameaçadas por sentenças que

declaram ilegais as licenças e que na maior parte dos casos terám que ser derrubadas. Perante

esta situaçom, a Cámara Municipal viguesa opta sem reparos por passar a responsabilidade de

resolver a questom para os proprietários, aos quais recomenda custear as despesas para planifi-

car o reordenamento dos prédios com o objectivo de encaixá-los no PGOM. Especialistas em

urbanismo consultados polo NOVAS DA GALIZA afirmam que isto é impossível e que representa

o mesmo que se depreende reiteradamente das sentenças definitivas que tenhem em contra.

O PSOE, que foi o máximo opositor ao actual

Plano Geral na corporaçom viguesa, aferra-se agora

a umha planificaçom urbanística que mantém as

linhas gerais desenhadas polo executivo de Corina

Porro e que foi definitivamente aprovado na sua

totalidade pola Junta no passado 13 de Julho. Com

el Abel Cabalhero gaba-se de que poderá dar luz

verde à legalizaçom das edificaçons sentenciadas,

o que choca de frente com o último texto emitido

polo Supremo, que indica literalmente que um

“novo ordenamento nom deixa sem efeito [o pré-

vio], senom que ainda pode constituir um caso de

impossibilidade legal” para executar o novo.

As principais ilegalidades sentenciadas partem

da planificaçom de 1993 na altura em que Dolores

Villarino era a responsável do Urbanismo e Jesus

Costas (Esquerda Galega) do Planeamento, como

NOVAS DA GALIZA abordou em detalhe no seu

número 59. Desde entom, as obras em causa fôrom

defendidas em geral polos três partidos actual-

mente representados na Cámara municipal.

O PGOM que pretendem pôr em andamento

enfrenta ademais cerca de 110 recursos contencio-

sos abertos e recebeu mais de 60.000 alegaçons de

diferentes signos. Umha mostra evidente da para-

lisaçom dominante reflecte-se em que nom foi

executada nengumha obra de envergadura em

base a este planeamento no último ano, em que

apenas fôrom concedidas 12 licenças para cons-

truir vivendas unifamiliares.

Pretendem legalizar os delitos com o PGOM

Asseguram que

o consentimento

das ilegalidades

polo governo viguês

só se pode concebir

ao existirem

compromissos

entre promotores

e políticos

2000 famílias

estám ameaçadas

polas sentenças

de demoliçom

O PSOE quer legalizar os edifícios sentenciados via PGOM. O Supremo é claro: um “novo ordenamento nom deixa sem efeito [o prévio], senom que pode constituir um caso de impossibilidade legal” para executar o novo



AFONSO DIESTE / Desde o início

do século XXI acelerou-se umha

trajectória que já vinha de atrás e

que está a causar na frota galega

um impacto ainda por avaliar: o

subsídio, incentivado com somas

mais que generosas, de desmante-

lamentos de embarcaçons. E mui-

tas delas nom precisamente velhas

ou inservíveis ou que se dedica-

vam a artes que a nova regulamen-

taçom ambiental tenciona proibir.

E a política de desmantelamentos

promovida pola UE com o bene-

plácito de Espanha acarreta, aliás,

outra conseqüência para a Galiza,

ademais da perda de postos de tra-

balho no mar: a perda aos poucos

da quota pesqueira que correspon-

de à frota da Galiza, umha quota

que passa a ser adquirida por

outros países ou mesmo por

regions espanholas. Temos um

exemplo disto neste mesmo ano.

O jornal asturiano "El Comercio"

publicava em Abril as declaraçons

de Marcelino Menéndez, direc-

tor-geral das Pescas do

Principado, em que assinalava que

"as Astúrias tentarám apropriar-se

da quota pesqueira dos desmante-

lamentos na Galiza". Umha decla-

raçom feita na seqüência da notí-

cia de que o Estado espanhol ia

elevar à UE 6 PAFs (Planos de

Adaptaçom da Frota), que impli-

cam o desmantelamento de 36

navios pesqueiros galegos de secto-

res tam diversos como o palangre, o

Gram-Sol ou os congeladores.

O desmantelamento destas

embarcaçons deixaria "livre" umha

quota pesqueira que outros países

ou zonas com políticas interessa-

das no desenvolvimento pesquei-

ro querem captar, aumentando

assim o seu potencial neste sector

à custa do esmorecimento (seja

por interesse, seja por desleixo)

da frota galega.

Entre 2006 e 2009, a Uniom

Europeia destinou 66 milhons de

euros para o desmantelamento de

embarcaçons na Galiza, umha

quantia consignada sob o nome de

"paragem da actividade" e que o

deputado nacionalista Bieito

Lobeira qualificou como fruito

dumha política destinada a dar

"umha morte suave e paulatina ao

sector". No último episódio desta

tendência de desmantelamento,

em meados de ano, debateu-se na

Cámara do Hórreo a proposta de

desmantelamento de 46 navios de

altura e de grande altura. O BNG

denunciou que o desmantelamen-

to destes barcos significaria a perda

duns 5.000 empregos, entre direc-

tos e induzidos. "É como se falásse-

mos de destruir 46 empresas", aler-

tárom. Mas a notícia passou sem

chamar a atençom polos meios de

comunicaçom, que amparam estas

políticas sob epígrafes como "rea-

justamento da frota" ou "adapta-

çom da frota às novas necessida-

des".

Assim, mentres a Galiza perde

empregos no mar e quota pesquei-

ra, outras zonas do ámbito comuni-

tário afiançam, à conta dessas quo-

tas que perde o nosso país, os seus

sectores pesqueiros.

Os 66 milhons de euros que a

UE destinou a este objectivo nos

últimos quatro anos é mui superior

à que os organismos pesqueiros

dedicárom a projectos para moder-

nizar a frota galega ou bem a

aumentar as suas medidas de segu-

rança. Tam só na Ria de Arouça, e

no período compreendido entre

2000 e 2006, cerca de 400 embar-

caçons fôrom à ferranchina, a gran-

de maioria delas de menos de 7,5

metros de comprimento e dedica-

da à pesca artesanal. Isto represen-

ta umha média, só na Ria de

Arouça, dumha embarcaçom des-

mantelada cada semana.

Neste último ano o sector do mar

deveu defrontar umha nova amea-

ça cujo impacto a meio e longo

prazo pode ser fatal para a pesca

artesanal e costeira galega: a aposta

da Junta da Galiza em transformar

águas das rias galegas num paraíso

para a piscicultura. Umha política

que se traduz em, por exemplo,

instalar nas águas das rias estrutu-

ras para a cultura de espécies como

o salmom. Umha cultura que

implica uns riscos e ameaças que já

a começos de 2008 denunciara

Manuel Franco, presidente da

organizaçom mexilhoeira

Federaçom Arouça Norte:

"Ponhem umhas jaulas no meio da

ria e ali alimentam os salmons com

produtos artificiais, ademais de

lhes botarem na água medicamen-

tos de todo tipo e mais cousas. E

todo isso vai parar ao resto da ria,

que a água nom é estanque, e pode

afectar o mexilhom e toda vida que

haja nesse meio natural". Os

bateeiros, já em 2008, expressaram

o seu mal-estar à Junta Nacional

Asesora de Medios Marinos

(Jacumar) pola política de apoio à

piscicultura da Conselharia das

Pescas, na altura em maos do

PSOE com Carmen Galhego à

fronte. Os novos responsáveis do

PP no departamento pesqueiro

autonómico já anunciárom que iam

manter e potenciar a piscicultura.

Umha aposta que choca com a tra-

dicional feita na Galiza onde a

aquicultura (mexilhom) consiste

na colheita das crias do molusco

nas zonas costeiras rochosas para

as pôr em bateias, sem se empregar

nenhum elemento artificial no seu

crescimento ou desenvolvimento.

Todo natural.

Desde a ONU até a UE, passan-

do polo Governo espanhol, nos

últimos anos som constantes as

mensagens de que o futuro dos

produtos pesqueiros está na aqui-

cultura e piscicultura (ou seja, na

sua criaçom e cultura em instala-

çons preparadas para tal efeito).

Argumentam que a sobrexplora-

çom das espécies e o aumento da

procura destes produtos levará à

necessidade de criar peixes e

mariscos. De como se desenvolve

esse processo de criaçom e cultura,

nom dim palavra. Um processo

que envolve o uso de inúmeros ele-

mentos e produtos de maneira

nenhuma naturais, o que já tem

gerado mobilizaçons de redes de

consumo ecológico no Canadá ou

na Holanda a par das mobilizaçons

contra os transgénicos.
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Potências rifam-se as quotas pesqueiras que perde a
Galiza polas políticas promovidas por Bruxelas e Madrid

A Galiza fijo-se também a golpe de leme. O mar e a sua exploraçom conformam parte da iden-

tidade do País desde há séculos e, nas últimas décadas, as conquistas de novos bancos pesquei-

ros em todos os océanos (da Terra Nova ao Gram-Sol, passando polas Malvinas, o Índico ou a

costa leste africana) e a pesca de novas espécies (o fletám foi um "invento" galego) tornárom a

frota galega umha frota de vanguarda, a par que a pesca artesanal mantinha um papel fulcral

quanto à criaçom de emprego e à conformaçom sócio-económica das vilas costeiras. Mas este

cenário está, pulatinamente, a mudar, sofrendo variaçons estruturais para além das derivadas

das próprias evoluçons das sociedades. Desde a entrada na UE, a frota galega-a mais numero-

sa - está no ponto de mira das medidas dos organismos comunitários, com a cumplicidade do

Governo espanhol e o silêncio, quando nom colaboraçom, das autoridades autonómicas. 

Os desmantelamentos som promovidos  pola UE com o beneplácito de Espanha

REPORTAGEM

NOS ÚLTIMOS QUATRO ANOS A UE DESTINOU 66 MILHONS DE EUROS PARA SUBSIDIAR O DESMANTELAMENTO DE BARCOS GALEGOS 

Piscicultura vs. sector marinheiro, o novo desafio

66 milhons da UE

para desmantelar

barcos nos últimos

quatro anos, umha

cifra mui superior

à que dedicam

a projectos para

modernizar a frota

ou bem a aumentar

as suas medidas

de segurança

“Ponhem umhas

jaulas no meio da

ria e ali alimentam

os salmons com

produtos artificiais,

ademais de lhes

botarem na água

medicamentos.

Todo vai parar ao

resto da ria e

pode afectar o

mexilhom e toda

vida que haja nesse

meio natural”
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Grandes empresas utilizam ameaça de deslocalizar
para obter dinheiro extra com financiamento público

O principal motivo para deslocalizar umha empresa é a procura das mesmas

vantagens polas quais previamente foi instalada num determinado território.

Entom, sobretodo no caso das multinacionais, falar das causas dumha desloca-

lizaçom implica encontrar as chaves polas quais se implantárom nesse mesmo

território determinadas actividades económicas, averiguar porque motivos

era atraente e, pois, porque deixou de sê-lo.

REPORTAGEM

ENTRE 1974 E 2004 A CONSTRUÇOM NAVAL DE GRANDES NAVIOS REDUZIU-SE EM MAIS DOS 60%

HELENA IRÍMIA / As principais cau-

sas tenhem a ver com o acesso ao

mercado -e com a proximidade de

mercados emergentes-, os meno-

res custos de produçom, menores

custos laborais -ou seja, mao-de-

obra barata e pouca 'conflituosida-

de' laboral ou baixa actividade sin-

dical-, existência de políticas

públicas de ajuda noutros lugares

ou menor pressom fiscal e até a

legislaçom -em particular a refe-

rente a direitos laborais ou regula-

mentaçons ambientais-.

Nas últimas décadas, a Galiza

era atraente para muitos investido-

res -estrangeiros, mas nom só -por,

precisamente, haver no nosso país

salários médios muito mais baixos

que noutros lugares, escassa regu-

laçom laboral, regulamentos

ambientais pouco rigorosos e até

incentivos fiscais e ajudas públicas

-que nalguns casos incluírom terre-

nos grátis ou empréstimos a juros

muito baixos-. Como resultado

dessa situaçom, nas décadas de

setenta e oitenta do século passado

fôrom muitas as empresas que se

relocalizárom no nosso país, proce-

dentes dos Estados Unidos e de

diferentes Estados europeus.

Porém, como nos últimos anos a

Galiza tem avançado no caminho

da convergência com outros países,

sobretodo nos ámbitos normativos,

novos territórios e regions do

mundo apresentam-se como ali-

ciantes a olhos de muitas empresas

e empresários.

No entanto, o nosso país poderia

concorrer hoje com o capital huma-

no e o valor acrescentado dos pro-

dutos e serviços feitos/ofertados

daqui, mas as políticas públicas

fôrom pouco ambiciosas neste sen-

tido, favorecendo a partida dos

novos 'cérebros' e apostando em

serviços e produtos de baixo valor

acrescentado e pouco rendíveis.

Muito se tem falado do investi-

mento em I+D+i, mas as políticas

'reais' nom fôrom nessa direcçom, e

mesmo o Instituto Galego da

Promoçom Económica (IGAPE)

ainda hoje vende aos estrangeiros

as vantagens de se investir no

nosso país nom polo valor acres-

centado, a inovaçom ou o capital

humano, mas, como em décadas

anteriores, salientando os baixos

salários e a baixa conflituosidade

sócio-laboral como factores de

interesse. E como sempre haverá

quem esteja numha situaçom pior

do que nós, apostar nisso parece

apostar a perder.

Em reiteradas ocasions, grandes

empresas como a Citroën tenhem

utilizado a amaeaça da deslocaliza-

çom para obter incentivos em

forma de dinheiro público, o que as

administraçons costumam consen-

tir polo perigo de perder numero-

sos postos de trabalho.

Fórmulas para deslocalizar

No que di respeito às fórmulas

empregues para as deslocalizaçons,

o mais habitual noutras latitudes

costuma acontecer quando umha

multinacional fecha a feitoria que

tem num determinado território e

desloca a produçom para um outro

lugar. O caso mais conhecido na

Galiza nos últimos anos foi o da

auxiliar da automoçom Valeo, que

fechou a usina de Ourense para se

deslocar para a Europa do leste.

Dizíamos que costuma ser o

modelo mais habitual noutras lati-

tudes, mas nom no nosso país, já

que a implantaçom de multinacio-

nais nom é maciça. Porém, dá-se

umha outra variante com maior

impacto social, se bem pola menor

dimensom das empresas pode pas-

sar mais inadvertida: a deslocaliza-

çom de sectores inteiros de activi-

dade, conformados por redes de

pequenas e médias empresas. A

construçom naval de grandes

navios tem sido o exemplo mais

impactante na Galiza dum proces-

so deste tipo, pois entre 1974 e

2004 a produçom reduziu-se em

mais dos 60%, concentrando-se

cada vez mais no Japom e na

Coreia. E o efeito social foi tam-

bém devastador, pois no mesmo

período perdêrom-se os 95% dos

postos de trabalho directos -quase

os 97% contando os indirectos-.

Umha outra forma de deslocali-

zar é investir noutros países para

ampliar a sua capacidade produti-

va. Nestes casos, no canto de

ampliarem as instalaçons que pos-

suem no território A, abrem outras

novas num território B. É o que se

conhece como deslocalizaçons par-

ciais, e o caso mais evidente na

Galiza é o da indústria auxiliar da

automoçom, que realizou investi-

mentos de ampliaçom em Portugal

e na América Latina. Nestes casos

nom há consequências por redu-

çom de emprego no território A -a

Galiza, no nosso exemplo-, mas

tampouco se cria emprego novo.

Após o encerramento e as deslo-

calizaçons parciais, a terceira face

que podem adoptar estes proces-

sos tem a ver com a fragmentaçom

dos processos de produçom.

Nestes casos, as empresas nom

deslocalizam as fases de maior

valor acrescentado, mas sim as do

menor. Na Galiza, o têxtil há

tempo que participa nesta varian-

te, mantendo aqui tarefas como o

design, logística ou comercializa-

çom, mas deslocalizando a produ-

çom. Assim, se a produçom têxtil

se realiza no território B e a comer-

cializaçom no A -isto é, na Galiza-,

deveria ver-se um incremento nas

importaçons têxteis. Com efeito,

segundo dados do Instituto Galego

de Estatística, o valor económico

das importaçons têxteis multipli-

cou quase por seis entre 1994 e

2004, e a cifra nom deixou de

aumentar. Os sectores conserveiro

e madeireiro também participam

em boa medida deste modelo.

Efeitos e resposta às deslocalizaçons
Os principais efeitos das deslocali-

zaçons poderiam resumir-se na

perda de empregos -ou nom cria-

çom de novos- e no risco de dete-

rioraçom das condiçons laborais.

No primeiro aspecto, a perda

maciça de postos de trabalho pode

levar mesmo para a crise umha

comarca inteira ao se perderem

milhares de postos de trabalho

indirectos.

As condiçons de trabalho tam-

bém correm perigo porque, como

refere o documento confederal

para a negociaçom colectiva de

2008 da CIG, “em muitos secto-

res, a ameaça de deslocalizaçom é

umha arma utilizada habitual-

mente polas empresas tanto para

manterem condiçons laborais

precárias como para apresenta-

rem qualquer reivindicaçom

laboral como um ataque à manu-

tençom dos postos de trabalho”.

Temos um exemplo disso na mul-

tinacional Stolt Sea Farm, com

várias instalaçons de criaçom de

rodovalho no País, e cujo comité

galego denunciava no ano passa-

do por estas datas que a empresa,

após proceder ao despedimento

de cerca de vinte pessoas na pri-

meira metade de 2008, exigia a

renúncia a conquistas como o

complemento por antigüidade.

Respostas

Nom existem as soluçons mágicas

para evitar as deslocalizaçons, mas

os sindicatos advertem de que as

Administraçons contam com

mecanismos para fazer com que as

empresas o pensem duas vezes.

Um dos mais importantes seria o

endurecimento das condiçons que

rodeiam a habilitaçom de linhas de

ajuda e privilégios vários para as

empresas. Exigem que qualquer

subsídio ou 'favoritismo' se acom-

panhe do requisito da manuten-

çom dos postos de trabalho no país.

Também tenhem pedido em

diferentes foros umha aposta real

em I+D+i, de forma que o nosso

país poda concorrer com possibi-

lidades na liga da inovaçom e dos

bens e serviços de qualidade, e

nom cair derrotado logo às pri-

meiras na dos baixos salários e

precárias condiçons de trabalho.

A auxiliar da automoçom Valeo deslocou a produçom que antes se realizava em Ourense para a Europa do leste

Galiza era atraente

para os investidores

por haver no nosso

país salários médios

muito mais baixos

que noutros lugares,

escassa regulaçom

laboral, regulamentos

ambientais pouco

rigorosos e incentivos

fiscais e ajudas públicas

para empresas de fora
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C
omo numha novela-folhe-

tim, ouvimos falar logo no

início dumha provável

crise financeira – crise em que pro-

vavelmente poderiam perder

dinheiro parte daqueles que inves-

tiram na bolsa ou em determinados

produtos financeiros. Mais tarde,

falou-se na crise das hipotecas, mas

das hipotecas lixo, dos produtos

financeiros lixo. Passou algum

tempo, e falava-se entom de desca-

labro imobiliário, demasiado peso

do tijolo na economia do Estado.

Apontou-se a seguir que a crise era

na prática umha crise da economia

produtiva, da economia real, nom

dessa enteléquia financeira de que

se falava logo no início. O sistema

ia desmoronar-se, o mundo tal e

como era conhecido tinha um fim

certo. A soluçom que se nos ofere-

ceu por parte do sistema através

dos seus alto-falantes, os governos,

nom foi o mudar os jeitos de pro-

duzir, nem de viver, nom. A solu-

çom passava por derivar dinheiro

dos estados, dinheiro nosso, e

injectar liquidez aos mercados para

que todo continuasse igual. Ou

isso, ou o caos. Ficou claro, outra

volta, mais umha, que as prejudica-

das íamos ser nós, as trabalhadoras.

Da crise da economia real, ou

por melhor dizer, da crise real da

economia, da crise real do sistema

económico-social, que é como eu

gosto de chamá-la, é disso que

quero fazer alguns apontamentos.

Vivemos numha sociedade que

é reflexo, que é parida no dia-a-dia

por esse sistema económico depre-

dador que conhecemos como neo-

liberalismo. Efectivamente, vive-

mos num mundo, onde o mercado,

onde os grandes lucros a curto

prazo e para uns poucos é o funda-

mental. Vivemos num mundo em

que é preciso consumir com lou-

cura para poder manter esses mer-

cados activos e proporcionar lucros

ingentes a esses mesmos poderes

económicos. Somos, pois, habitan-

tes dumha sociedade em que

umha pessoa vale o que tem... e

quem nom tem, nom vale nada.

Somos escravas dum sistema que

nos condena a nom termos cons-

ciência do valor humano do traba-

lho, onde a desumanizaçom, a

perda de valor social da produçom

é um foco de frustraçom e de

desesperança. O trabalho é um

simples meio de conseguir dinhei-

ro que nos permita participar nesse

circuito consumista sem limite. O

trabalho nom tem já um fim social

comunitário, deixou de ser um ele-

mento de socializaçom.

Vivemos suportando um sistema

económico que nos leva à destrui-

çom do meio onde vivemos como

espécie. Um mundo em que 25%

da populaçom consome 75% da

energia. Um mundo onde o consu-

mo de energia triplicou nos últi-

mos dez anos. Um planeta onde os

recursos energéticos fósseis estám

a ponto de se esgotar. Um mundo

onde se globaliza a informaçom

mas nom se globaliza a possibilida-

de de acesso aos meios produtivos

e mesmo aos mais elementares

meios que garantam a sobrevivên-

cia da imensa maioria da popula-

çom mundial. Esse é o mundo que

criou o sistema económico em que

vivemos e que gera umha realidade

social bem concreta. Nom se pode

falar pois de crise económica sem

se falar de crise social.

É evidente, pois, que sem umha

mudança no modelo económico,

que leve parelho umha mudança

no modelo social, é impensável um

mundo mais justo e humano. O sis-

tema económico tem de vir defini-

do por um modelo político-social

bem distinto ao actual.

Que papel tem de jogar neste

contexto o Sindicalismo

Nacionalista e de Classe que a

CIG representa? A socializaçom e

mesmo a assunçom por parte da

maioria das trabalhadoras e mesmo

de parte do mundo sindical desse

clima de crise económica profunda

chega a estorvar e ainda a afundar

muitas tentativas de luita por

melhoras nas condiçons de traba-

lho. “Nom é o momento”, “há

crise”, “melhor um emprego mau

que o desemprego”... Agora o his-

tórico argumento da patronal conta

com um reforço mental ganho à

base dumha imensa campanha

propagandística com o ánimo de

infundir terror tal na nossa classe,

um terror que nos leve a assumir-

mos retrocessos que compensem,

mantenham, e até incrementem as

suas margens de lucro. Temos de

ser capazes de nos convencer de

que é fundamental nom renunciar-

mos à batalha por conseguir

melhoras nas condiçons laborais ali

onde objectivamente for possível.

Agora tampouco.

A negociaçom colectiva e a

acçom sindical precisam de

novas fórmulas que resultem

efectivas nesta nova situaçom

social e económica.

Expedientes de regulaçom de

emprego, subsidiados ou nom;

expedientes de extinçom, despe-

dimentos colectivos com ou sem

prévio aviso e milheiros de des-

pedimentos e dramas individuais

som os métodos que emprega a

patronal com o pretexto da crise,

mentres o poder político servil ou

parte do sistema, consente e

mesmo financia as “operaçons”

com o dinheiro de todas e cada

umha de nós.

O sindicalismo de classe na

Galiza tem de ter um papel trans-

formador mais activo. Tem de

colaborar mais pragmaticamente

na transformaçom político-social,

na transformaçom profunda, que

signifique umha mudança de

modelo económico. Ninguém

ignora que só sendo as donas dos

meios de produçom é possível

pormo-los ao serviço do bem

comum, do bem social.

A CIG, como ferramenta essen-

cial da Classe Trabalhadora Galega,

tem que ter a capacidade histórica

de ser elemento conscienciador da

necessidade premente de impor

novos modelos produtivos, mas

sem cair na tentaçom de conside-

rar que se os servos dos senhores

do capital som paisanos nossos,

imos mudar algo, porque isso é ilu-

som. Isso é mais desánimo, mais

desesperança. Temos que ter

umha muito maior presença e co-

participaçom no entrelaçado do

tecido social para criar contrapoder

económico e social. Temos de ser

partícipes e apostar claramente na

defesa de políticas sociais activas,

em impulsionar e apoiar sistemas

produtivos autóctones e novas

redes económicas e de mercado,

onde se ponha em valor o trabalho

e se plasmem na prática pequenos

retalhos dum outro mundo mais

justo e humano. Eis a obra de todas

e cada umha de nós.

Francisco Xabier Cartelhe Pérez

é membro da executiva confederal da CIG

Crise Económica, Crise Social

OPINIOM

CENTROS SOCIAIS

Aguilhoar
Sta. Marinha · Ginzo de Límia

Arrincadeira
C. Histórico · Riba d’Ávia

Artábria
Trav. Batalhons · Ferrol

LSO Atocha Alta 14
Monte Alto · Corunha

Atreu!
S. José · Corunha

Aturujo
Principal · Boiro

Baiuca Vermelha
Redondela · Ponte Areias

A Casa da Triga
P. Maior · Ponte Areias

A Cova dos Ratos
Romil · Vigo

A Esmorga
Telheira · Ourense

Faísca
Calvário · Vigo

Fervesteiro
Adám e Eva · Ferrol

A Formiga
Redondela

A Fouce de Ouro
Bertamiráns · Ames

O Fresco
Bº da Ponte · Ponte Areias

Gomes Gaioso
Monte Alto · Corunha

O Guindastre
Xulián Estévez, Teis - Vigo

Henriqueta Outeiro
Quir. Palácios · Compostela

Mádia Leva
Amor Meilám · Lugo

SRCD Palestina
Rua do Ril · Burela

O Pichel
Sta. Clara · Compostela

A Revolta
Rua Real · Vigo

Setestrelo
Perez Viondi, 9 · Estrada

Sem um cam
Rua do Vilar, 9 · Ourense

Tarabela
Donramiro, 17 · Lalim

A Tiradoura
Reboredo · Cangas

CS VagaLume
R. das Nóreas, 5 · Lugo

TEMOS DE SER CAPAZES DE NOS CONVENCER DE QUE É FUNDAMENTAL NOM RENUNCIARMOS À BATALHA POR CONSEGUIR MELHORAS NAS CONDIÇONS LABORAIS

ALI ONDE OBJECTIVAMENTE FOR POSSÍVEL. AGORA TAMPOUCO. A NEGOCIAÇOM COLECTIVA E A ACÇOM SINDICAL PRECISAM DE NOVAS FÓRMULAS QUE RESULTEM

EFECTIVAS NESTA NOVA SITUAÇOM SOCIAL E ECONÓMICA. O SINDICALISMO DE CLASSE NA GALIZA TEM DE TER UM PAPEL TRANSFORMADOR MAIS ACTIVO. TEM DE

COLABORAR MAIS PRAGMATICAMENTE NA TRANSFORMAÇOM POLÍTICO-SOCIAL, NA TRANSFORMAÇOM PROFUNDA, QUE SIGNIFIQUE UMHA MUDANÇA DE MODELO

ECONÓMICO. NINGUÉM IGNORA QUE SÓ SENDO AS DONAS DOS MEIOS DE PRODUÇOM É POSSÍVEL PORMO-LOS AO SERVIÇO DO BEM COMUM, DO BEM SOCIAL.

FRANCISCO XABIER CARTELHE PÉREZ
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Apesar das mobilizaçons nom haverá
preço mínimo para o leite em origem

REPORTAGEM

A pressom da 'Semana em Branco', série de tractoradas, mobilizaçons a pé e

diversos actos informativos provocou a reacçom do governo espanhol. Destarte,

anunciou-se para 20 umha reuniom da Interprofissional Láctea na qual se tra-

taria umha proposta de contratos homologados com a principal novidade de

incluir um preço mínimo para o leite fixado em 0,31 euros/litro. Nessa reuniom

só o Sindicato Labrego Galego (SLG), representado pola COAG, se recusou a

assinar qualquer acordo com um preço mínimo inferior aos custos de produ-

çom, quantificados actualmente nuns 0,34 euros.

HELENA IRÍMIA / Contodo, no sin-

tético documento de duas páginas

que finalmente tratou na capital

da Espanha nom figurou esse

preço mínimo, mas um preço de

referência que toma como referên-

cia o da França —actualmente,

0,28 euros/litro— ao qual se soma-

riam custos derivados do transpor-

te —que poderiam ser até três

cêntimos mais—. O SLG recusou-

se a assumir este acordo polo duplo

motivo de nom fixar um preço

mínimo e de nom tomar como

referência os custos de produçom.

Por sua parte, de UUAA e XXAA

reconhecêrom as carências do

texto, no entanto dérom o seu

apoio por entenderem que se trata

dum acordo “histórico”, já que pola

primeira vez aparece quantificado

um preço mínimo.

Onde sim parece existir unani-

midade sindical é em reivindicar

que nos comércios se diferencie o

leite produzido na Galiza. Neste

sentido, o Ministério espanhol do

Meio Rural já anunciou um Real

Decreto para garantir que o leite

produzido no estado -dentro do

qual o nosso país é o principal pro-

dutor -faga constar a sua origem na

etiquetagem. Deste jeito o leite

incorporaria medidas de traçabili-

dade já existentes noutros produ-

tos alimentares e poderia ajudar a

combater o dumping provocado

polas importaçons maciças de leite

francês e português por baixo dos

preços do mercado galego.

Outra questom sobre a que exis-

te consenso é em reclamar ajudas

directas ao sector. A normativa

actual permite subsidiar cada

exploraçom com um máximo de

7.500 euros. As três organizaçons

sindicais mais o BNG e o PSOE

instárom a Junta a aportar essa

cifra. No entanto, o executivo

autonómico só prometeu, por

enquanto, umha média de quase

900 euros.

Semana em Branco

Após a tractorada do passado mês

de Junho, sucedida mesmo apesar

da divisom sindical, o sector leitei-

ro voltou a mobilizar-se de 13 a 19

de Julho na acçom denominada

'Semana em Branco', que incluiu

tractoradas em Lugo e

Compostela, mobilizaçons a pé e

diversos actos informativos.

Segundo cálculos do SLG, UUAA e

XXAA participárom ao redor de

5.000 veículos agrícolas e vários

milhares mais de pessoas entre

familiares, afectados indirectos ou

simples cidadaos e cidadás que

simpatizárom com a causa.

Igual que tinha acontecido em

Junho, novamente registárom-se

vários incidentes, os mais deles

atribuídos a pessoas vinculadas à

associaçom Ganaderos Unidos

[sic], de nova criaçom, pratica-

mente desconhecida até a tractora-

da de Junho, e sem representaçom

no Conselho Agrário Galego. Mas

também cumpre destacar os inci-

dentes causados pola actuaçom

policial, considerada “despropor-

cionada” e “injusta” polas organi-

zaçons convocantes, com um nível

de agressividade que nos fijo lem-

brar as ainda recentes investidas

policiais contra as operárias e ope-

rários do metal viguês.

Mobilizaçom em Estrasburgo

Aquando da tractorada de

Junho houvo também actos rei-

vindicativos em Bruxelas. Na

deste mês foi a vez dos protes-

tos em Estrasburgo -sede do

Parlamento Europeu-. Foi umha

manifestaçom em que partici-

párom ao redor de 1.500 pes-

soas e uns 200 tractores.

Convocou Via Campesina, e a

Galiza voltou a estar represen-

tada por Lídia Senra, membro

da Coordenadora Europeia

desta organizaçom e secretária

de Organizaçom do SLG.

O intuito era lograr compro-

missos por parte das instituiçons

comunitárias em duas questons

fulcrais: o reconhecimento dum

preço mínimo “digno” para o

leite e a paralisaçom do anuncia-

do fim das quotas de produçom -

previsto para 2015-.

No entanto, a Comissom

Europeia rejeitou as petiçons das

criadoras e criadores de gado, e

deixou na mao dos governos dos

estados membros a soluçom para

os problemas que atravessa o sec-

tor em diferentes pontos do espa-

ço comunitário.

A secretária geral do SLG, Carme

Freire, atendeu o NOVAS DA

GALIZA minutos depois de finali-

zar a reuniom da Interprofissional

Láctea. A dirigente sindical criti-

cou que a proposta que se nego-

ciou fosse anunciada em 15 de

Julho, justamente no dia a seguir

à tractorada que durante boa

parte do dia colapsou Compostela

e na jornada anterior Lugo.

Para ela, a juntança da

Interprofissional Láctea foi “umha

pantomima” cujo único objectivo foi

“dar oxigénio” ao governo espanhol

sem se importar que com isso “dei-

xassem 'vendido' o sector”. Lembrou

que Lídia Senra, “vaticinou bem o

que ia acontecer num artigo publica-

do no vosso periódico [n.º 71]”.

Perguntada polas informaçons

publicadas nos últimos dias em

vários meios de comunicaçom em

que se vendia como um triunfo

que a partir da assinatura do acordo

os produtores nom receberiam

menos de 0,31 euros/litro, Freire

assegurou que se tratava de “umha

mentira”, pois esse preço de refe-

rência foi formulado “como objecti-

vo a atingir”, mas nom foi umha

quantia realmente usada nos ter-

mos da negociaçom. Ainda, a secre-

tária-geral do SLG denunciou que

esse preço de referência será efec-

tivamente concretizado na última

semana de Julho “numha nova reu-

niom à qual nom estamos convoca-

dos por nos negarmos a assinar este

documento”.

Por este motivo, a dirigente sin-

dical já anunciou que a organiza-

çom que chefia “nom descansará”

até lograr “um acordo digno para o

sector e que tome como referência

os custos de produçom”.

“A negociaçom foi umha pantomima”

Após a tractorada do passado mês de Junho, sucedida mesmo apesar da divisom sindical, o sector leiteiro voltou
a mobilizar-se de 13 a 19 de Julho na acçom denominada 'Semana em Branco'

Carme Freire, do SLG

Evoluçom dos preços do leite
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Qual é a situaçom actual

do galego no ensino?

Xosé Cabido: A situaçom do

galego é preocupante desde

que temos este limitado

autogoverno. Sobretodo na

vontade de cumprimento da

legislaçom. Procurou-se umha

pax lingüística que só

pagávamos os galego-falantes.

Ademais, centramos a

demanda em medidas

legislativas e no ensino.

Pensar que podemos isolar o

galego no ensino é um erro,

porque vam aprender a

língua, mas nom se vam

instalar nela. E também se

esqueceu que muito

professorado nom era

contrário a dar aulas em

galego, mas requeria-lhe um

esforço e nom se tomárom

medidas para fazer esse

esforço mais leve. 

Sonia Fernández: Prova-

velmente o fundamental seja

a auto-estima do alunado.

Ainda que estejam

escolarizados em galego,

passam ao castelhano ao

sairem de esse ámbito galego-

falante. Nós cremos em

trabalhar, para além da

competência lingüística, a

auto-estima, porque lhes vai

servir como ferramenta para

interpretar todas as formas de

discriminaçom. 

Existem diferenças nesta

situaçom entre o ensino

público e o privado?

XC :  A  ex i s t ê n c i a  d o

p r i v a d o  c o n c e r t a d o  j á

p r o v o c a  u m h a  s e l e c ç o m

e c o n ó m i c a ,  q u e  p o d e

f a z e r  q u e  c a p a s  m e n o s

g a l e g o - f a l a n t e s  a c e d a m

mais  a  e s se  ens ino  que  ao

p ú b l i c o .  N o  r u r a l ,  p o r

exemplo ,  nom há  ens ino

c o n c e r t a d o .  A d e m a i s ,  n o

e n s i n o  p r i v a d o  é  m a i s

f á c i l  n o m  c u m p r i r  a

l e g i s l a ç o m ,  p o r q u e  n o m

há  in te res se  de  g rupo  em

sa lva r  a  l íngua .  

SF: No ensino público parte

do professorado dá as aulas

em galego porque está

conscientizado e na concer-

tada nem sempre tenhem

liberdade para isso. Se nom

há impedimento explícito, há

medo de fazer uso do galego.

A que é devido o interesse do

governo actual polo ensino

privado?

XC: Este governo tem vontade

de potencializar o ensino

privado. Defendem isso com o

argumento da liberdade, o

mesmo que as políticas

desgaleguizadoras. É umha

apropriaçom perversa da palavra

que serve para fazer deixaçom

das suas funçons. No

lingüístico, a falácia é a mesma:

a administraçom deixa a sua

responsabilidade para passar-lha

às famílias. Dilui-se o direito à

educaçom de qualidade e à

aprendizagem da língua.

SF: É o discurso da direita

noutras comunidades, com

rankings entre centros públicos e

concertados, sem tomar

medidas para paliar esse deficit

suposto. Umha administraçom

que legitima a desigualdade de

oportunidades deixa de ser

democrática.

Periodicamente surgem

iniciativas por um ensino

privado galeguizador. Pode

defender-se este modelo

desde o progressismo?

XC: Se com a escusa do galego

fazemos dous modelos de

ensino, estamos a perder um

ensino em igualdade. Entendo a

boa vontade, mas nom partilho o

projecto porque pode levar a

aprendizagem do galego a um

reduto que caia no classismo.

Temos que fazer que o fale todo

o mundo, nom os cons-

cientizados num gueto. A língua

ainda é salvável no sistema

público. Outra cousa é outro

tipo de iniciativas que

potencializem o que deve fazer

a administraçom, que tem umha

obriga estatutária, à qual nom

devemos renunciar. 

SF: Podem ser experiências

pedagógicas interessantes, mas

caem na contradiçom de serem

anedótico. Em vez de procurar

umha soluçom para o sistema,

procuram soluçons particulares,

e perdem o carácter

progressista. 

Mas o ensino tem um papel

ideologizador. Que autonomia

tem o professorado com um

governo de direitas?

SF: Toda. Se o professorado

tomar consciência da incidência

que tem sobre o alunado, e se

figer uso disso para criar cidadaos

críticos com respeito ao país,

teríamos o problema resolvido.

Mas o professorado está

socializado no mesmo contexto e

reproduz os mesmos prejuízos. E

podemos falar da língua, do

sexismo, do classismo... 

Admite o STEG a filiaçom

do professorado do ensino

privado?

XC: Admite, mas como

desempregados. Conside-

ramos que a defesa dos

trabalhadores e trabalhadoras

do ensino privado concer-

tado é também a defesa

desse modelo.  Negar isto

para ter maior filiaçom leva

centrais sindicais e partidos

a,  directa ou indirecta-

mente, defender o ensino

concertado.

IVÁN CUEVAS / Recentemente, o Sindicato de Trabalhadoras e Trabalhadores do Ensino

da Galiza (STEG) denunciava um novo ataque contra o galego: a Junta eliminava as

ajudas às aulas de imersom lingüística em contextos espanhol-falantes. A excusa é a

crise, mas ao tempo volta-se falar de concertos económicos com o ensino privado

segregado por sexos. Falamos com Xosé Cabido, responsável de acçom sindical do STEG

e com Sonia Fernández, responsável de mulher, sobre o ensino público e a língua.

XOSÉ CABIDO E SONIA FERNÁNDEZ, RESPONSÁVEIS DE ACÇOM SINDICAL E DE MULHER DO STEG

“Se com a excusa do galego fazemos dous modelos,
estamos a perder um ensino em igualdade”

ERRATA

- A entrevista publicada na página

16 do número impresso no mês

passado corresponde a FFrancisco de

Limiar, da associaçom Galiza com o

Galego, e nom a Alberto Granja, ao

qual se atribuía por erro o cargo de

secretário da referida associaçom.

- No artigo de opiniom de Jacobe

Pintor figurava umha referência a Jen

Coem, cujo nome real é JJem Cohen.
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F. TRAFICANTE / Este filme de

2004 é de Ken Loach, realizador

británico de esquerda que mostra

o seu compromisso social em cada

umha das suas obras. Em Ae Fond

Kiss é tratado o papel da religom e

a tradiçom no condicionamento da

vida privada das pessoas, assim

como a diferente integraçom da

imigraçom entre a primeira e a

segunda geraçom.O título do filme

é o de um poema de amor do poeta

nacional escocês Robert Burns,

algo assim como Rosalia de Castro

para nós, pois está ambientado na

cidade industrial de Glasgow.

Honra o Ken Loach o facto de

afatar-se de esse papanatismo de

certa progressia que tende a jus-

tificar como cultural a opressom

real que exerce a religiom

muçulmana conservadora sobre

as pessoas, atacando diariamente

os seus direitos individuais,

nomeadamente as mulheres. De

facto, o casal protagonista do

filme, composto por umha católi-

ca irlandesa e um paquistanês

muçulmano, vê perturbada a sua

relaçom, chegando mesmo a

afectar o seu posto de trabalho,

por causa dos preconceitos das

suas comunidades religiosas res-

pectivas. Mas ainda que essa

opressom é manifesta nos dous

lados, Ken Loach também nos

amostra que o nível de tensom

exercido em cada umha das par-

tes nom é o mesmo. E é que,

para bem, as sociedades ociden-

tais tenhem reduzido muito

mais a influência da religiom na

vida quotidiana do que os países

de cultura muçulmana, ficando

já praticamente limitada à hie-

rarquia católica e aos que ainda

fam caso. O problema é quando a

imigraçom tenta importar essa

restriçom de liberdade para as

nossas sociedades ocidentais e

quando há quem o justifica. O

que transmite o filme é que o

respeito exigido por essas cultu-

ras, que deve ser exercido sem-

pre que nom afecte a nossa lega-

lidade, também deve ser cumpri-

do pola sua parte, como quando a

protagonista pergunta porque a

família dele nem quer ter tratos

com ela ou porque nom a consi-

deram digna de estar com o seu

filho. Só é a partir do respeito

mútuo que se pode conseguir

umha convivência pacífica e

umha integraçom das novas gera-

çons. De facto, tanto o protago-

nista como a sua irmá mais nova,

sem renunciarem às suas raízes e

mesmo mostrando orgulho delas

em público (como a cena inicial

da criança na escola), nom estám

dispostos a assumirem as limita-

çons que a sua cultura religiosa

impom para se desenvolverem

como pessoas na sociedade em

que se tenhem criado. A posi-

çom dos seus progenitores pode

ser entendida por umha expe-

riência vital concreta de imigra-

çom, racismo e desprezo, que os

levou a fechar-se na sua cultura

em pequenas sociedades endo-

gámicas, mas isso nom pode

condenar os seus filhos e filhas a

nom se integrarem na sociedade

em que vivem. Isso é o que

finalmente se evita no filme

quando o protagonista nom se

submete ao casamento amanha-

do e sua a irmá mais nova decide

continuar com a sua decisom de

estudar o que que ela quiger. A

força individual acaba por supe-

rar a opressom religiosa. Por des-

graça isto ainda nom é possivel

em muitos países. 

LÍNGUA NACIONAL

VALENTIM R. FAGIM 

Numha conhecida vinheta de Castelao

aparece um cam esfomeado que mal se

mantém sobre as suas patas. Ao pé dele

conversam dous homens. Um deles é o

dono. O outro é um vizinho que, preocu-

pado polo estado de abandono do ani-

mal, pergunta: 

Por que nom lhe dás de comer, ó?

Ao que responde o dono: para o que fai...

O vizinho insiste:  por que nom o

matas entom?

E o dono retruca: para o que

come...

Conversa datada um dia de

Julho de 2009

(Professor de um centro de

secundário): Nom pensas

que é pouco útil escrever o

galego com umha ortografia dife-

rente que os portugueses e os brasi-

leiros?

(Director do mesmo centro): Umha

cousa é o galego e outra é o português.

Conversa datada um dia depois com os

mesmos actores

- Que tal se para o próximo ano oferta-

mos como segunda língua estrangeira o

português? 

- Para quê, ó? Sabendo galego nom fai

falta estudar português

Para o que come...
A. SANTOS / Sai a lume o

número 3 da segunda jeira de

Gaiola Aberta, que se decide

a clausurar quase vinte anos

de acçom intermitente.

Umha publicaçom empenha-

da em dar voz à doença men-

tal desde a década de 90, sos-

tida no voluntarismo e na

militáncia dessinteressada,

com umha continuidade

invejável no panorama das

publicaçons críticas do nosso

país. Ao contrário do que

acontece nos últimos tem-

pos, Gaiola Aberta mostra

umha preocupaçom escassa

pola imagem e a mercadotéc-

nia propagandística; é umha

revista de formato sóbrio e

simples, mais preocupada

com os conteúdos que com o

impacto visual. Os seus pro-

motores insistem em dar voz

a quem está privado dela,

carente de qualquer eco mediático ou do

apoio das classes cultas: os doentes men-

tais –mas também os presos e presas

independentistas- ocupárom as suas pági-

nas umha e outra vez.

Nesta ocasiom, há duas linhas que mar-

cam a revista. Umha primeira, a lembran-

ça de Ramom Muntxaraz, finado há

pouco mais de um ano. Psiquiatra entre-

gado à medicina social e à atençom dos

desfavorecidos, comunista orgulhoso e

confesso, aderido ao independentismo

revolucionário até a sua morte, ele era a

alma desta publicaçom. Um homem que,

além de demonstrar um impecável senti-

do profissional como médico humanista,

fijo palpável um internacionalismo pouco

frequente: assi o retrata Luís “Foz” no

seu artigo, “Os galegos de Toledo”, e

Antón Moreda ou Susana López Gaioso,

que partilhárom militáncia na associaçom

“Gaiola”. A outra linha que marca este

número é a reivindicaçom feminista: Rosa

Bassave estuda as relaçons entre mulher e

movimento libertário, e Nanina Santos

analisa a evoluçom da luita das mulheres.

A revista completa-se com vários poemas

e artigos sobre o mundo marinheiro. 

ENTRELINHAS

Gaiola Aberta: 
militáncia persistente

Ae Fond Kiss
CINEMA PARA PENSAR
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Baixo a canícula... bilharda, sons e luita!
XERMÁN VILUBA / Arrancou em

Ordes, no contexto do Revoltosa-

Rock, o aguardado Mar de Varados

da LNB, a espectacular jornada de

Abertinhos de Verao no contexto

de um dos melhores festivais e

festas do país. Sem tempo para

respirar, depois da disputa das

míticas competiçons por equipas

da LNB, no hemisfério Norte com

o paroquial de bilharda [ na procu-

ra do anho preto!!] no concelho de

Barreiros em que venceu o combi-

nado paroquial de Vilamar e no

hemisfério Sul, nas terras de

Meira (Moanha) em que umha

multidom enlouquecida de pala-

nadores e palanadoras disputárom

a primeira ediçom do já mítico

Jarro Xíbaro, onde saltou a surpre-

sa ao cairem os Paquete Pincha,

os campeons nacionais, quiçá inti-

midados pola pressom de se

verem favoritos, sucumbírom

como cans extenuados e deixárom

a final em maos dos aborígenes de

Moanha, com Iván e Arosa lide-

rando na pista o projecto Ghudalla

frente uns poderosos e acertadís-

simos Culombios que decapitá-

rom toda a aspiraçom da equipa

local inscrevendo a equipa "elec-

troduende" como a primeira pos-

suidora do Jarro Xíbaro. Já estais

fartos e fartas de esconder o vosso

corpo e ter que suportar todos

esses  espantalhos que, enquanto

vós estadas na areia eles gozam de

modo patético jogando futebol,

vólei, ténis .....? A LNB em plena

temporada estival de Mar de

Varados chama à acçom directa

para que as bilhardas e paláns

acabem com o apartheid turístico

e invadam as praias do país com a

espectaculosidade absolutada do

Bilharda-Praia, a expressom

máxima do Verao para romper

com o colonialismo desportivo

que sistematicamente se perpe-

tua em todas as nossas praias do

cantábrico e do atlántico. Aponta

na tua agenda os Abertinhos já

confirmados: o 25 de Julho em

Composleta no campo de terra

de Belvis temos o Aberto

Nacional do Dia da Pátria, depois

do almoçar, em colaboraçom com

Causa Galiza, realizaremos um

explosivo aberto que promete

romper todo tipo de recordes e,

se ainda nom fosse suficiente, em

Agosto venceremos o assédio da

canícula no contexto do

PinoFolk, que se realiza no con-

celho do Pinho, com a desputa da

primeira ediçom do Foucinho de

Ouro [8-8-09], umha multitudi-

nária sega bilhardeira que nom

vai deixar títere com cabeça...

que nom cho contem, pega nos

foucinhos e une-te!

EM AGOSTO

VENCEREMOS A

CANÍCULA NO

PINOFOLK, QUE SE

REALIZA NO PINHO,

COM A DESPUTA

DO FOUCINHO DE

OURO, QUE NOM

VAI DEIXAR TÍTERE

COM CABEÇA



ISMAEL R. SABORIDO / A temporada

2009 está a ser umha das mais inte-

ressantes dos últimos anos: a pri-

meira liga feminina de trainhas da

história, a liga galega mais igualada

dos últimos anos com três embarca-

çons em apenas dois pontos, umha

formosa luita entre as duas tripula-

çons galegas participantes na liga

ACT, possivelmente na ediçom de

maior nível... E ainda faltam os cam-

peonatos nacionais, a Concha e os

play-off. Quem dá mais?

Depois dos duros treinos de inver-

no, das regatas preparatórias e das

temporadas de bateis e trainerilhas,

já começou a andar a temporada de

trainhas. Todas e todos os seguido-

res do remo estávamos aguardando o

início das ligas de trainhas, que

neste anos se apresentavam com

muitas novidades positivas, como a

criaçom da liga feminina por primei-

ra vez na história deste deporte, tra-

dicionalmente discriminatório com

as mulheres, mas também negati-

vas, como a renúncia de um clube

galego a disputar a Liga ACT.

Liga ACT

A liga masculina está a ser claramen-

te dominada pola trainha cántabra

de Castro Urdiais, ao conseguir três

das quatro regatas disputadas e com

já seis pontos de vantagem sobre a

embarcaçom pasaitarra de Sam

Pedro. No outro extremo da classifi-

caçom estám as duas tripulaçons

galegas que ainda resistem na máxi-

ma categoria, a S.D. Tirán e a S.D.

Samertolameu, ocupando o 10º e

11º posto respectivamente, e a luitar

por evitar os postos de descenso,

algo em certo modo esperável,

depois de um inverno caracterizado

como nunca, por contrataçons e for-

tes reforços das tripulaçons basco-

cántabras.

Os clubes galegos nom podem

fazer estes reforços. A falta de apoio

real, impede que os clubes galegos

poidam incentivar os remeiros e

deste modo, evitar que saiam remar

fora ou mesmo deixem de remar.

Isto, está a desembocar numha

situaçom traumática para o remo

galego. Praticamente o único papel

que tenhem os clubes galegos, é o

de serem excepcionais pedreiros

para os clubes estrangeiros e dar um

toque “romántico” a umha competi-

çom profissionalizada.

Um exemplo muito significativo

foi o que aconteceu este ano: depois

de que a trainha da S.D.

Samertolameu conseguira a ascen-

som à máxima categoria, os galegos

esperávamos ver este Verao três

embarcaçons galegas na liga mascu-

lina da ACT, algo que nom acontecia

desde o ano 2004; mas a renúncia do

C.R. Cabo da Cruz, privou-nos de

vê-lo. O clube de Cabo da Cruz, um

dos clubes fundadores da Liga ACT

e o único clube galego que tinha par-

ticipado em todas as suas ediçons,

viu-se na obriga de renunciar à sua

praça em dita liga, depois de sofrer

numerosas baixas e nom contar com

um suficiente número de remeiros

para poder enfrentar umha competi-

çom tam exigente. O motivo de tan-

tas baixas numha única temporada,

que também sofrêrom outras equi-

pas galegas noutras temporadas, é

na maioria dos casos por falta de

apoio económico que permita reali-

zar as numerosas viagens em mel-

hores condiçons, ou poder incenti-

var economicamente os remeiros.

Como dizia um deles “Acabas quei-

mado de remar polo sanduíche”.

A situaçom é muito diferente nas

mulheres, de momento a liga femi-

nina está longe de profisionalizar-se,

assim, as nossas remeiras competem

em igualdade de condiçons com as

bascas e catalás. Deste modo, as

remeiras galegas optam a ganhar a

liga feminina.

Nesta primeira ediçom, a liga

feminina conta com apenas quatro

tripulaçons, um combinado galego,

um biscainho, um guipuscoano e

outro catalám. Depois das duas pri-

meiras regatas disputadas, parece

que a única possível conclusom que

se pode extrair, aparte da consolida-

çom das raparigas nesta categoria, é

que a liga estará entre a tripulaçom

galega e a basca. As catalás som

novas na

modalidade

de banco fixo

e parecem

estar a um

nível inferior.

A primeira das regatas foi para a

embarcaçom guipuscoana, enquan-

to a segunda ficou na Galiza situan-

do as galegas no primeiro posto da

classificaçom geral.

Liga Galega de Trainhas

A ediçom 2009 da liga galega de

trainhas, está a ser a mais igualada

dos últimos anos. Depois de seis

regatas disputadas, as cinco tripula-

çons do “turno de honra” já ganhá-

rom umha bandeira, algo que nom

tinha acontecido em nenhuma das

ediçons anteriores. A liga está total-

mente aberta, com três tripulaçons a

dous pontos de diferença, R.C.

Náutico de Vigo, C.R. Cabo da Cruz

com os mesmos pontos e o C.R

Chapela a dous pontos da cabeça.

NOVAS DA GALIZA
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Umha temporada impressionante para as trainhas galegas

CLASSIFICAÇOM LIGA ACT FEMININA 2009
Pos. Clube Tot. Dif.

1 GALIZA 7

2 GIPUZKOA 6 +01

3 BIZKAIA 5 +02

4 CATALUNYA 2 +05

CLASSIFICAÇOM LIGA ACT MASCULINA 2009

Pos. Clube Pts. Dif.

1 S.D.R. CASTRO URDIALES 47

2 SAN PEDRO A.E. 41 +06

3 HONDARRIBIA A.E 38 +09

4 URDAIBAI A.E 34 +13

5 S.D.R. PEDREÑA 30 +17

6 C.R.O. ORIO A.E. 28 +19

7 KAIKU A.E. 25 +22

8 ZARAUTZ A.E 21 +26

9 ZUMAIA A.E 18 +29

10 S.D. TIRAN 16 +31

11 S.D. SAMERTOLAMEU 10 +37

12 ARKOTE A.T. 4 +43

CLASSIFICAÇOM LIGA GALEGA 2009

Pos. Clube Pts. Dif.

1 R.C. NÁUTICO DE VIGO 47

2 C.R. CABO DA CRUZ 41 +06

3 C.R. CHAPELA 38 +09

4 C.R. MECOS 34 +13

5 C.R. PERILLO 30 +17

6 AMEGROVE C.R. 28 +19

7 C.R. VILAXOÁN 25 +22

8 C.R. POBRA 21 +26

9 C.R. ARES 18 +29

10 A.D. ESTEIRANA 16 +31

11 C.R. VILA DE CANGAS 10 +37

12 C.R. A CABANA 4 +43

13 C.R. CORUXO 4 +43

14 C.R. RIANXO 4 +43



APARTADO 39 (15701) COMPOSTELA - GALIZA / TEL: 630 775 820 / PUBLICIDADE: 692 060 607 / info@novasgz.com

OPINIOM 2
EDITORIAL 3
NOTÍCIAS 4
INTERNACIONAL 8

REPORTAGEM 9
ANÁLISE 10
CULTURA 16
DESPORTOS 18

VALENTIM RODRIGUES FAGIM    NOVO PRESIDENTE DA AGAL

“Crendo-nos possuidores da razom, nom temos
feito o exercício de planificar a nossa expansom”

O reintegracionismo parece

ganhar apoios significativos,

mas a AGAL nom deu encontrado

o seu sítio... porquê?

Na AGAL há diferentes sensibi-

lidades; as de tipo académico e

as de género mais social. A corre-

laçom das duas dinámicas tem

provocado que a associaçom

nom se tenha manifestado na

sociedade de umha forma unívo-

ca. A nossa intençom é impul-

sionar umha associaçom de tipo

social, chegando ao maior núme-

ro de pessoas de todo o tipo.

Entom, que distinguiria a AGAL

de umha organizaçom como A

Mesa ou os centros sociais?

A Mesa é umha organizaçom

centrada na normalizaçom lin-

güística. Quanto à razom de ser

dos centros sociais, esta varia

muito; é um mundo bastante

heterogéneo ideológica e lin-

güisticamente, embora todos

tentem socializar as suas ideias

através desses espaços. A razom

de ser da AGAL é ser um difusor

do reintegracionismo. 

Acabas de publicar um livro em

português padrom e diriges

umha associaçom que promove

umha norma galega no mundo

lusófono. Em que medida esta

discrepáncia tem travado a

expansom da AGAL? 

Para a língua galega existem

várias estratégias: umha é a gale-

go-castelhana e outra é a galego-

portuguesa. Cada umha delas

subdivide-se internamente. Por

exemplo, na estratégia galego-

castelhana nom é o mesmo um

Ferrim que um Freixeiro Mato.

Dentro da estratégia galego-por-

tuguesa acontece o mesmo:

umha é a da norma da AGAL,

que parte da base de que ter

umha vestimenta ligeiramente

diferente pode ajudar a que se

espalhe o reintegracionimo, e

outra é a do Acordo Ortográfico

de 1990, que parte da base de

que, umha vez que todos os paí-

ses da Lusofonia vam adoptar a

mesma ortografia, nós também

devemos unir-nos. Tradicional-

mente, tem-se dividido a estra-

tégia galego-portuguesa nessas

duas tedências, por exemplo,

quando é explicada a alguém de

fora. Porém, sem negar esta, eu

faria outra subdivisom. Pegaria

no Manual Galego de Língua e

Estilo [que propugna a norma da

AGAL] e o livro que acabei de

editar [Do Ñ para o NH] e poria-

os à frente de umha pessoa. Pode

ser que haja quem vaia reparar

em que norma estám escritos,

mas também há quem simples-

mente vaia ver se ambos os livros

som úteis ou nom para o reinte-

gracionismo. Esta última é a sen-

sibilidade com que eu me iden-

tifico e é, de facto, a sensibilida-

de do Conselho todo.

Que pode fazer a AGAL para

que o reintegracionismo seja

conhecido socialmente?

No nosso programa temos duas

áreas que vam ao encontro disto

que estás a dizer: Difusom do
Reintegracionismo, cujo objectivo é

promover a ideia de galego, por-

tuguês e brasileiro serem a

mesma língua. A outra área é

Difusom da Lusofonia na Galiza.
Umha é mais de tipo 'ideológico-

pleno' e consiste em constatar

que galego e português é a

mesma língua, fazendo campan-

has para irradiar essa ideia.

Onde? Pois basicamente no

nacionalismo e entre as pessoas

que, sem serem nacionalistas,

podem ser galego-falantes ou

simplesmente sentirem afinida-

de com o português. Mas eu

também estou a pensar, por

exemplo, num cidadao médio de

Vigo. Nesta cidade, umha pessoa

da minha idade provavelmente

fale castelhano, como todas as

suas amizades, e provavelmente

o único galego que ouça seja o da

TVG e o de algum avó, se tiver e

se for à aldeia ao fim-se-semana.

Para este tipo de pessoas há que

defender outro tipo de estraté-

gias, e a nossa seria a difusom da

Lusofonia na Galiza. Quer dizer,

difundir o que venha de Portugal

e do Brasil através de múltiplas

vias: música (veja-se Cantos na
Maré), literatura ou encontros

associativos transfronteiriços... É

outra via diferente, em que por-

tuguês e galego partem, em

princípio, como línguas diferen-

tes, mas nós estamos convenci-

dos que, quando um galego

começa a interagir com Portugal

e o Brasil, cedo ou tarde nascem

umha série de ligaçons sem

necessidade de empurrar. Disto

já tenhem falado muitas pesso-

as, mesmo algumhas que à parti-

da nom tenhem muito interesse

no tema da língua, como recen-

temente Carlos Núñez. 

Di-se que as pessoas reintegra-

cionistas se consideram as únicas

que 'estám na onda', e vem

todas as demais como 'ignorantes'...

É verdade. É umha das minhas

autocríticas. Eu próprio tenho

participado disto. Às vezes cre-

mos que somos umha espécie de

iluminados que chegamos onde

nom chega ninguém e acabamos

por ter umha atitude quase mor-

mónica. Diria mais: temos falta

de humildade intelectual e

somos pouco pedagógicos. Desta

maneira, por exemplo, nom faze-

mos o exercício de planificar a

nossa expansom, porque, cren-

do-nos possuidores da razom,

preferimos esperar que a socie-

dade no-la dê algum dia. Esta

nom é umha boa táctica.

RAIMUNDO SERANTES  / Um velho colaborador desta casa tor-

nou-se, no mês de Junho, no novo presidente da Associaçom

Galega da Língua (AGAL). Encabeça umha lista de pessoas

que vem a representar umha ruptura com aquela AGAL mais

académica. Com esta candidatura, chegam ao Conselho da asso-

ciaçom decana do lusismo as novas geraçons deste movimento,

vinculadas à docência, os centros sociais e a Internet. É umha

viragem que está a levantar grandes expectativas entre a base

social do reintegracionismo, em que Fagim é sobretodo conhe-

cido polo livro O Galego (Im)Possível e até por um manual de

recentíssima publicaçom: Do Ñ para o NH.

C
omo cada ano, em vés-

peras do 25 de Julho os

mais diversos colectivos

do país aproveitam para chamar

a atençom da sociedade. É este

um tempo especial para a redac-

çom de difusom de manifestos

para dar a conhecer ou mesmo

para que lembremos a existência

desta ou aquela organizaçom.

Menciono aqui e agora, a modo

de exemplos, o Manifesto pola
Hegemonia Social do Galego, “diri-

gido à cidadania da Galiza e da

comunidade lusófona interna-

cional”, e o manifesto Galego.
Patrimonio da Humanidade, que

pretende promover umha

Iniciativa Legislativa Popular

para defender no Parlamento a

sobrevivência do idioma da

Galiza. Em ambos os casos, as

comissons promotoras assegu-

ram que em poucas horas já

recebêrom centenares de apoios

por via electrónica.

Nom está mal... mas poderia

estar bem melhor.

Os novos projectos produ-

zem-me alegria, mas também

preocupaçom. Penso na enor-

me dose de energia necessá-

ria para chamar às portas, reu-

nir vontades, redigir textos e

mais textos (entre eles esta-

tutos), imprimir manifestos,

fazer cartazes, convocar apre-

sentaçons, juntar o dinheiro,

preparar assembleias, elaborar

programas de trabalho, come-

çar a implementá-los... Que

imenso esforço!! E com que

resultados? Observemos fria-

mente as colheitas eleitorais

destes quase dez anos de

século XXI e fagamos núme-

ros. Pois isso é só umha séria

advertência. Como sigamos

assim, ainda vai ser pior.

Sem dizer que todo esse

esforço de manifestos e plata-

formas nom seja patriótico e

bem intencionado, sim afirmo

categoricamente que nom é

menos patriótico -nem será

menos efectivo- unir os empen-

hos para transformar os projec-

tos em realidades tangíveis,

resistentes e vigorosas.

Que mais nos terám que fazer

ainda os do outro lado, para que

sejamos capazes de entender

que necessitamos umha

Alternativa GZ? 

Alternativa
GZ

BERNARDO PENABADE REI


