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“Queremos fazer
justiça, que se
conheçam as
irregularidades
de todo o
processo”

FLORA BAENA, 
irmá de activista
assassinado
polo franquismo
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ATLETISMO SEM RECURSOS 25
As instalaçons para a prática do

atletismo estám ameaçadas pola falta

de cuidados, as deficiências na

gestom ou o adiamento permanente

dos projectos de reforma. O caso de

Valaídos é o paradigma da situaçom.

VEDRA SEM TOURADAS 8
Vedra converteu-se no segundo con-

celho galego livre de touradas. A Cá-

mara Municipal aprovou umha ini-

ciativa legislativa popular para banir

este tipo de práticas. A primeira lo-

calidade em lográ-lo foi Cangas.

ENTREGAR AS INSTALAÇONS EM MAOS PRIVADAS GERA GASTOS INSUSTENTÁVEIS

OPINIOM

POLÍTICA AGRÁRIA COMUM PARA 
DEPOIS DE 2010 por Lídia Senra / 3

SE ACASO FOSSE SÓ ROSA por Ernesto V. Souza / 28

ONDE FICA A ARGENTINA? por Ana Paz / 3

SUPLEMENTO CENTRAL AA REVISTA

A GALIZA NATURAL
As orquídeas selvagens na Galiza, umha das plantas mais 

desconhecidas da nossa flora, vem-se seriamente ameaçadas

QUE FOI DA LAGOA DE ANTELA?
No ano 1958, esta paragem natural da Límia foi dessecada com a

desculpa de aproveitar as terras para o lavradio 

NOVAS DA GALI A

Grevistas alcançam
pré-acordo favorável

CONFLITO EM INSTALAÇONS DESPORTIVAS

Após 36 dias de greve indefi-

nida, as trabalhadoras e trabal-

hadores conseguiram fazer

que o patronato aceitasse as

suas reivindicaçons para a assi-

natura dum novo convénio co-

lectivo de ámbito galego. Du-

rante o conflito, os empresá-

rios  mostrárom um desprezo

polas mobilizaçons dos grevis-

tas tentando escudar-se num-

ha crise económica que nom

afectava estes serviços geridos

por maos privadas.

Os protestos dos trabalha-

dores conseguiram pôr contra

as cordas o empresariado e lo-

grar a assinatura de um pré-

acordo em que se recolhem as

suas reivindicaçons. / PÁG. 10

A ediçom independente a debate
Jornadas analisam em Compostela os projectos editoriais
situados fora do circuito oficial / PÁG.14

HOSPITAL DE VIGO ABRE CAMINHO À
PRIVATIZAÇOM TOTAL DA SANIDADE

Com o pretexto da crise económica e da “política de

austeridade”, o governo autonómico do PP está a

apostar num modelo de gestom privada que já se re-

velou ineficaz noutras partes da Europa. Os próprios

conservadores británicos formulam a inviabilidade

dumha privatizaçom da qual fora pioneira Margaret

Thatcher, e as suas imitaçons em Madrid e no País

Valenciano estám-se a revelar deficitárias e precárias.

É neste contexto que a Junta aposta numha privati-

zaçom que, se bem que os adie no tempo, multiplica

os gastos para os cofres públicos. Assim, os 1.300 mil-

hons de euros que previa investir o bipartido na cria-

çom e ampliaçom de hospitais convertem-se em

5.000 milhons baixo o modelo neoliberal.  / PÁG. 16

Investigam Emilio
Botín por narcotráfico

DROGAS E PODER

A Audiência Nacional  man-

tém abertas diligências sobre

o acontecido no mês de Abril

de 2008 numha quinta da

propriedade do presidente do

Banco Santander. Nesse dia,

duas pessoas morreram ao

tentar descarregar ali umha

avioneta com droga.

Os meios limitaram-se a re-

produzir a versom policial

que negava ligaçons da famí-

lia Botín com o acontecido. O

advogado Manuel Maysouna-

ve exerce como acusaçom po-

pular para esclarecer a possí-

vel relaçom do banqueiro

com o narcotráfico. / PÁG. 21
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O PELOURINHO DO NOVAS

É PRECISO LEMBRAR

Acho que foi num número do

Novas da Galiza que lim pola pri-

meira vez a expressão. Era a pa-

lavra fatalismo, e com ela o autor

tentava explicar uma postura

própria de muitos nacionalistas

galegos, acorde com um certo

pessimismo vital ao redor da si-

tuação da Galiza em todos os âm-

bitos: a desaparição do galego, a

destruição do meio, a exploração

laboral... Penso que qualquer

pessoa que se socializou na mili-

tância da esquerda nacionalista

sabe de que estou a falar, e se ca-

lhar tem alguém em mente que

cumpriria à perfeição esse papel.

A ideia que ficaria seria a de não

sermos capazes de reverter a si-

tuação atual, e de as coisas, afi-

nal, não se poderem mudar.

Ainda sendo óbvio convém

lembrar que para além de ser uma

postura que não conduz a parte

nenhuma, a não ser à autoflagela-

ção, há pequenas vitórias dentro

do chamado MLNG que contra-

dizem isto mesmo que estou a re-

ferir. Histórias que muito pouca

gente conhece, sendo portanto

necessário lembrarmo-nos delas.

Uma fora a campanha desenvolvi-

da há mais de dez anos pelo MDL

(Movimento de Defesa da Lín-

gua). Solicitávamos que se in-

cluísse o português nas Escolas

Oficiais de Idiomas e, mediante

um trabalho de activismo lingüís-

tico hoje quase inexistente, co-

meçamos a recolher assinaturas

pela rua e a enviar pedidos a dife-

rentes administrações a solicitar o

seu ensino. Ao pouco tempo de

se iniciar a campanha, tínhamos

português na escola de idiomas

de Ourense e, com certeza, algu-

ma influência devemos ter naque-

la decisão.

Mas sem qualquer dúvida uma

outra dessas pequenas vitórias do

reintegracionismo foi a história de

como se articulou a criação do fa-

moso GZ. Pouca gente sabe que o

autocolante que hoje vemos em

muitos carros e que foi assumido

por todo o abano ideológico do na-

cionalismo galego (e até fora de-

le), partiu duma pequena publi-

cação reintegracionista de Ouren-

se que editava o Grupo Meendi-

nho e que se chamava Gralha. Foi

com o número 14 de dezembro de

1996, e ainda me lembro do dia

em que fui à caixa dos correios pa-

ra recolher aquela carta dum dos

nossos assinantes. Nela formulava

a sua ideia de criar para a Galiza

um distintivo para os carros equi-

valente ao que já existia no País

Basco com o EH ou na Catalunha

com o CAT, e que ao mesmo tem-

po servisse como marcador do no-

me próprio na nossa nação, em

contraposição ao regional G.

A ideia daquele assinante anó-

nimo debateu-se nessas assem-

bleias de Meendinho onde prati-

cávamos um Braim Storming im-

provisado. Não houve muita dis-

cussão, decidimos editar 10.000

autocolantes GZ e presentear um

com o último número do Gralha.

Era uma maneira de o socializar

dum modo rápido por todo o país.

De súbito encontramos colabora-

ção em coletivos de todo o tipo,

como por exemplo o cineclube

“Os Papeiros” que fez sua a inicia-

tiva, enchendo as vilas de Chanta-

da e Tabuada com o “GZ” e mes-

mo enviando comunicação à im-

prensa da campanha que estavam

a desenvolver connosco. Sur-

preendeu-nos gratamente a aco-

lhida que tivo, que não lembro já

se a esperávamos. O que sim lem-

bro é que ao pouco tempo de o GZ

sair do prelo eu estava a caminhar

pela rua Príncipe de Vigo. Ao olhar

para uma dessas lojas que vendem

diferentes recordações para turis-

tas, comprovei como já tinham o

GZ à venda em vários formatos!

Pensei que o trabalho estava feito.

Com os anos o GZ socializou-se

de tal maneira que já muito pouca

gente recorda qual foi a sua ori-

gem. Há muitos mais exemplos

dessas pequenas vitórias. Estou a

pensar por exemplo na camisola

do LK, aplicando os postulados da

Guerrilha da Comunicação, que

surgiu como não podia ser dum

outro jeito, de dois militantes da

AMI de Ourense numa dessas

conversas ao redor dum copo de

Licor Café, ou o mais recente fe-

nómeno do Apalpador, surgido da

Gentalha do Pichel e que hoje ul-

trapassa as fronteiras do reintegra-

cionismo e ainda mais do naciona-

lismo para ser assumido pelas ins-

tituições. Poderia colocar mais

exemplos, mas acho que devem

ser os próprios protagonistas a fa-

zerem isso. É necessário que fale-

mos deles, sobretudo quando nos

encontremos com uma dessas

pessoas onde a negatividade e o

pessimismo é o que predomina.

Recordemos esses exemplos e ou-

tros mais assim como os que com

certeza virão. É por isso que cum-

pre lembrar.

Tiago Peres Gonçalves

Duas geraçons de galegos e

galegas passárom já sob o

efeito nivelador e redis-

tributivo dos serviços públicos. A

umha distáncia sideral do verda-

deiro Estado providência ensaia-

do na Europa e, nom é preciso di-

zer, sob um molde político colo-

nial e desconsiderado com a rea-

lidade nacional; mas com isso e

contodo, milhares de pessoas pu-

dérom mitigar -através do ensino

ou a saúde- os efeitos mais duros

do mercado total. Nessas gera-

çons perviveu e pervive umha

memória: os serviços sociais exis-

tentes foram produto de luitas

cruas; e tais empreendimentos

colectivos figeram-se possíveis

porque os mobilizados, fossem

quais fossem, souberam enunciar

um interesse universal. Desem-

pregados, trabalhadoras do lar,

obreiros industriais ou estudan-

tes universitários lutavam para si

e para todos a um tempo. 

As novas geraçons, hoje na ado-

lescência ou primeira mocidade,

serám as primeiras em viver no

desmantelamento quase absolu-

to das pequenas barreiras protec-

toras que nasceram, aproximada-

mente, na Europa de há cinco dé-

cadas. Apenas falta que esmoreça

o importante colchom familiar, e

o peso da economia das pensons,

para vermos claramente os seus

efeitos. A compreensom mediáti-

ca do mundo fai mui difícil a so-

brevivência da memória e, com

ela, a assunçom de que se perdem

os frutos modestos de grandes

luitas que venhem de atrás; e a

nivelaçom do poder de consumo

fabrica indivíduos narcisistas, vo-

láteis e receosos de se inserirem

em fortes identidades colectivas. 

Sobre este panorama trabalha a

direita extrema, agora agrupada

no PP, para ferir de morte os ser-

viços públicos que ainda restam

em pé. NOVAS DA GALIZA

aproxima-se neste número à

ofensiva que se articula para pri-

vatizar a sanidade, com o intuito

de denunciar e alertar da gravida-

de das medidas. A própria saúde

física e mental da cidadania gale-

ga abalará sob umha sanidade

consagrada ao negócio, se nom

houver todo um sector social mo-

bilizado que fale claro e pratique

a intransigência. sobediência e

sediçom.

A Resistência dos redutos

EDITORIAL

HUMOR PESTINHO+1
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Neste semestre o Estado

Espanhol tem a Presidên-

cia da Uniom Europeia. A

nível agrário há dous assuntos de

grande importáncia para a Galiza.

Um deles, a crise do sector leitei-

ro. É possível que haja algumha de-

cisom antes de que finalize a Pre-

sidência do Estado Espanhol. O

outro, é a política agrária comum

para depois de 2013.

Em relaçom ao leite, foi criado,

por acordo do Conselho Agrário,

um grupo de especialistas de alto

nível, com o objectivo de analisar a

situaçom e fazer propostas que a

seguir tem que aprovar o Conse-

lho. O governo espanhol deveria

programar como um dos objectivos

da Presidência recuperar e  manter

os preços. Cumpre entom dar

marcha atrás na liberalizaçom do

sector leiteiro e manter o controlo

da produçom e a regulaçom dos

mercados e acometer a redistribui-

çom do direito a produzir de tal

maneira que se reequilibre a situa-

çom de desigualdade existente en-

tre áreas de produçom e também

entre estados.

No que à Política Agrária Co-

mum di respeito, os debates estám

a começar e nesta ocasiom há um

facto novo. A PAC para depois de

2013 será fruto da co-decisom en-

tre o Parlamento e o Conselho.

Este é um momento chave para

se iniciar o debate sobre a política

agrária comum que queremos.

O primeiro que haveria que fa-

zer é reconhecer o fracasso da polí-

tica agrária comum actual enqua-

drada no neoliberalismo.  Milhares

de labregos e de labregas tivérom

que deixar a sua actividade, as e os

que continuam com as exploraçons

estám a atravessar umha situaçom

mui delicada com preços extrema-

mente baixos e em muitas oca-

sions inclusive por baixo dos cus-

tos de produçom. A crise climática

derivada da emissom de gases de

efeito de estufa, dos quais cerca

de cinqüenta por cento som res-

ponsabilidade do sistema agrário e

alimentar imposto polas políticas

agrárias e alimentares neoliberais,

continua. A destruiçom do meio

rural, apesar das grandes quantias

de dinheiro que se tenhem desti-

nado ao desenvolvimento rural,

continua também.

Se realmente se quer fazer fren-

te a esta situaçom de crise, este é

o momento para estabelecer as ba-

ses para umha nova política agrária

europeia no quadro da Soberania

Alimentar. Esta nova PAC deveria:

1.- Priorizar a produçom para o

consumo interno, abandonando a

vocaçom exportadora que tem a

PAC na actualidade (nom tem

nengum sentido importar grandes

quantidades de soja e cereais para

a alimentaçom animal e depois ex-

portar leite e carne baratos).

Quando a Europa importa soja, o

agronegócio da soja pressiona e ex-

pulsa o campesinato do Sul das

suas terras e quando a Europa ex-

porta a preços baratos arruína os

mercados locais dos países do Sul

e ao mesmo tempo, para poder ex-

portar barato, obriga os labregos e

as labregas dos países exportado-

res a produzirem a preços cada vez

menores.

2.- Estabelecer o controlo da

produçom para todos os produtos

e manter e melhorar os que ainda

existem (leite). Os direitos de

produçom tenhem que dividir-se

de maneira equilibrada e justa en-

tre todos os produtores e produto-

ras na Uniom Europeia.

3.- Estabelecer preços que cu-

bram os custos de produçom e re-

munerem o trabalho em todos os

sectores de produçom.

4.- Promover modos de produ-

çom sustentáveis,  com base na

terra, que gerem alimentos saos,

seguros e de qualidade.

5.- Priorizar os circuitos curtos

de comercializaçom, fomentar os

mercados locais e de proximidade.

Desta mudança depende a nos-

sa continuidade como labregas e

como labregos, a nossa capacidade

de decidir que alimentaçom que-

remos e também a sobrevivência

do agro galego.

Agora é o momento de estender

o debate e de planificar acçons pa-

ra defender e forçar essa mudança.

Se aguardarmos a 2013, quando to-

do estiver acordado, será umha

oportunidade perdida e o nosso

agro continuará a esmorecer.

O governo espanhol deveria

aproveitar a Presidência para  fazer

propostas nesta direcçom e traba-

lhar para procurar os apoios neces-

sários para levá-las avante.

Seria importante também que

as instituiçons galegas, Parlamen-

to e Junta da Galiza, nom se dor-

missem e que dessem passos  na

articulaçom de políticas e propos-

tas para mudar o quadro actual da

PAC e que as fagam chegar ao go-

verno espanhol, à Comissom Eu-

ropeia e à Comissom de Agricultu-

ra do Parlamento Europeu que já

está a trabalhar sobre a nova PAC

para depois de 2013.

Lídia Senra pertence à Direcçom 

Nacional do SLG e do Comité de 

Coordenaçom da Coordenadora 

Europeia Via Campesina

Numa cidade costeira da

Argentina sita Necochea

– Nekotxea, chamam-lhe

os bascos. E não sem razão. Esta

cidade marinheira, colonizada por

dinamarqueses, assinala na paisa-

gem a inegável influência da vaga

de emigração basca. Começou

por ser povoada como barreira

contra as investidas dos índios

mais renitentes, que se faziam

ainda sentir nos finais do século

XVIII. O traçado actual, perfeita-

mente geométrico, de ruas bapti-

zadas com números e assinaladas

com placas de madeira gravadas,

foi imaginado em 1881. No cen-

tro de uma praça, não longe da

praia e da mata, pontifica uma

Ikastola, em cumprimento da pro-

messa de um mundo melhor. Aí,

o horizonte é mais amplo, as ikur-
riñas deflagram tranquilamente

estampadas em autocolantes que

polvilham os vidros nas lojas,

mercearias, hotéis e casas parti-

culares. Não raro, os estabeleci-

mentos nomeiam-se em euskara –

uns batua, ou outros não. O mais

distraído dos transeuntes dificil-

mente poderá não estar em Eus-

kal Herria, no Novo Mundo.

Dizem que a emigração galega

se destinou em massa para Bue-

nos Aires. As estatísticas confir-

mam, as monografias académicas

narram o facto. Fala-se mesmo em

êxodo galego. Com expectativa e

vagar procurei traços da Galiza na

Argentina. Não apenas a emigra-

ção, mas certo tipo de emigração.

Quem não se recorda da vaga de

exilados políticos que levou, en-

tre outros, anarquistas para terras

porteñas? E quais os ilustres lite-

ratos que não estiveram, de um

modo ou de outro, ligados a ter-

ras argentinas? Também se pro-

nuncia, em sinónimo de Buenos

Aires, capital espiritual da Galiza.

Blanco Amor, Castelao, Luís

Seoane. A continuidade de Nós e

A Nosa Terra. E por aí em diante.

Talvez tenha estado nos luga-

res errados, onde somente a Es-

trella Galicia e alguma coisa que

eu não consigo identificar me le-

varam instintivamente a trocar o

meu castelhano madrileno pelo

sotaque neofalante galego – pro-

vocando a incompreensão absolu-

ta. É mais um equívoco do sota-

que doce onde prolifera o “x”,

aqui não se fala a nossa Língua!

Córdova, cidade central da Ar-

gentina, a que mais me recordou

a Galiza, numa imagem conspí-

cua entre Arteijo e Corunha. Uma

forte concentração organizada

pelas plataformas que promovem

o ‘Não’ dirigido à Presidenta Cris-

tina Kirshner e ao pagamento da

Dívida Externa, contraposto pelo

‘Sim’ à investigação dos proces-

sos de 1976-1983 traz um lampe-

jo da cultura politizada que se vi-

ve em Santiago de Compostela.

Repete a imagem, já imortaliza-

da, das manifestações diárias da

Praça de Maio, onde os antigos

veteranos de guerra pelas Ilhas

Malvinas literalmente assenta-

ram praça. As casas de cultura ga-

lega, os descendentes, os topóni-

mos, os antropónimos. A meu ver,

estrangeira em todos estes luga-

res e por isso apenas me fiando

em traços marcantes e inequívo-

cos, a Galiza de outrora parece

praticamente diluída nessa cul-

tura argentina que começou a ser

projectada, discutida e forjada no

século XIX. 

A Galiza está no Novo Mundo?

E se procuramos nos Estados gau-

chos de Santa Catarina e do Rio

Grande do Sul..?

A meu ver, estrangeira
em todos estes lugares

e por isso apenas me
fiando em traços 

inequívocos, a 
Galiza de outrora 

parece praticamente
diluída nessa cultura

argentina que começou
a ser projectada, 

discutida e forjada
no século XIX 

Se realmente se quer
fazer frente a esta 
situaçom de crise, 
este é o momento 
para estabelecer as
bases para umha 
nova política agrária
europeia no quadro da
Soberania Alimentar

Onde fica a Argentina?
Ana Paz

Política Agrária Comum
para depois de 2013

Lídia Senra
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ACONTECE
Por volta de trinta concelhos estám a ficar

sem fundos para custear os gastos de luz e

recolha de lixo e água depois de as cámaras

municipais terem pago os salários de pes-

soal, conforme aponta a Federaçom Galega

de Municípios e Províncias. 

CÁMARAS MUNICIPAIS SEM FUNDOS 

Ante a ausência de signos de mudança

por parte das administraçons, os sindi-

catos que representam os bombeiros

anunciam a interposiçom de denúncias

judiciais para deter o modelo privado de

gestom, único no Estado.

BOMBEIROS CONTRA A PRIVATIZAÇOM

10.02.2010 / Cámara de Lugo
adverte que a água canalizada
nom é potável.

11.02.2010 / Cámara do Porri-
nho aprova triplicar as despe-
sas em salários do governo
municipal.

12.02.2010 / Empresário Manuel
Montes Carballa admite que re-
cebeu obras de Cultura em tro-
ca de trabalhos particulares pa-
ra o técnico de Património da
Junta Carlos Gómez-Gil.

13.02.2010 / Em resposta ao
BNG, o Governo espanhol con-
firma a transferência da Coru-
nha para Madrid do Centro pa-
ra a Prevençom e Luita contra
a Poluiçom Marítima e do Lito-
ral “para criar sinergias”.

14.02.2010 / Encontrado morto
na entrada de um prédio de
Ponte Vedra um menor colom-
biano tutelado polo Centro
Príncipe Felipe.

15.02.2010 / Francisco J. García

Pouso, marinheiro de Ribeira,
morre no naufrágio do Ficha II,
20 milhas ao norte de Burela.

16.02.2010 / Octavio Roblero, lí-
der da luita contra Uniom Fe-
nosa-Gás Natural em Malaca-
tán (Guatemala), terceiro acti-
vista contra a empresa assas-
sinado em cinco meses.

17.02.2010 / Greve na Ence de
Ponte Vedra e Návia contra a
política de cortes sociais da
empresa.

18.02.2010 /Tribunal Constitu-
cional aceita o recurso do Go-
verno espanhol e suspende a
Lei de Caixas.

19.02.2010 / Operário de estra-
das morre atropelado por un
camiom na A-52 perto de Mon-
te Rei.

20.02.2010 / Cámara Municipal
de Marim propom a constru-
çom de um parque industrial
no cume do Pituco, espaço na-
tural protegido.

21.02.2010 / Fiscalia solicita 9
meses de prisom para 14 ma-
riscadores que liderárom um
protesto contra a Reganosa.

22.02.2010 / Simone Klinge,
membro do secretariado da
Carta Europeia para as Línguas
Regionais e Minoritárias afirma
que o Estado espanhol incum-
pre o tratado.

23.02.2010 / J.M.P.F., recluso
no cárcere de Teixeiro, morre
sob custódia.

CRONOLOGIA

Galiza Nom Se Vende
manifesta-se de novo
“contra a destruiçom 
do território”
Será no domingo 21 em Compostela

Dezenas de milhares mobilizam-se
a 10 de Março em defesa do
emprego, os salários e as pensons
O naval viguês demonstrou novamente a sua combatividade

NGZ / A rede Galiza Nom Se Ven-

de fijo um chamamento à partici-

paçom numha manifestaçom “con-

tra a destruiçom do território” no

próximo domingo 21 de Março às

12 horas que partirá da Alameda

de Compostela. Nesta ocasiom as

reivindicaçons principais que mo-

tivam a mobilizaçom centram-se

na defesa do litoral, o ordenamen-

to racional do território, a sobera-

nia alimentar e energética e a apos-

ta em modelos alternativos de

transporte.

Assinalam na convocatória que

é o momento para “começar a li-

bertar esta sociedade para que

participe nos processos de deci-

som que lhe afectam” e anun-

ciam que nom vam “consentir

que se continue a destruir, priva-

tizando ou especulando com a

nossa Terra, os nossos montes, o

nosso mar, a nossa paisagem e

com a nossa forma de vida”.

A plataforma ecologista continua

a desenvolver o seu segundo ciclo

de actuaçons musicais ao vivo, que

denominam ‘Caravana Concerto’.

Esta ediçom começou em Vigo e

tivo presença no Porrinho, Ponte

d’Eume, Ourense, Ames, Nigrám

e Cangas, contando com a partici-

paçom de dezenas de artistas.

NGZ / O Dia da Classe Operária

Galega voltou a levar milhares de

pessoas às ruas para comemorar

o trigésimo oitavo aniversário do

assassinato dos sindicalistas

Amador e Daniel. A CIG calcu-

lou em 20.000 as pessoas que se

mobilizárom nas sete principais

cidades, enquanto a CUT reali-

zou a sua própria convocatória

junto aos jovens de Adiante em

Vigo com a legenda ‘Pola Greve

Geral Nacional’.

A central nacionalista maiori-

tária fijo um chamamento para

as pessoas trabalhadoras se mo-

bilizarem, considerando que ‘O

emprego, os salários e as pen-

sons defendem-se luitando’. O

seu secretário geral Suso Seixo

manifestou em Ferrol, onde se

desenvolvêrom os actos cen-

trais, que os governos preten-

dem “facilitar o despedimento

e o corte de direitos laborais e

sociais e precarizar as condiçons

de trabalho” o que acarreta, a

seu ver, que “a crise a paguem

os trabalhadores”. Denunciou

também o papel de “colabora-

dores necessários de CCOO e

UGT” nesta política “tam

agressiva” contra os interesses

da classe trabalhadora.

Greve no naval ponte-vedrês
A mesma data foi a escolhida

pola federaçom do metal da

CIG para convocar umha greve

no sector naval da província de

Ponte Vedra que, conforme os

dados da central, contou com

um seguimento de 80%, en-

quanto o patronato reduz a per-

centagem a 5%. Considera a In-

tersindical que a greve serviu

como resposta “com voz bem

clara às pretensons de renego-

ciar o convénio às costas dos tra-

balhadores e trabalhadoras”, em

referência à reforma dos acor-

dos prévios que assinárom

CCOO e UGT com o patronato

iludindo a convocatória de um-

ha assembleia de trabalhadores

como tem sido habitual neste

sector. A CIG denuncia a falta

de regulaçom na contrataçom

temporária, a repressom e a per-

da de direitos já conquistados.

Engenhos incendiários
contra UGT e CCOO
Na madrugada do dia da greve

desconhecidos lançárom co-

quetéis molotov contra a facha-

da das sedes dos sindicatos

UGT e CCOO no Porrinho. En-

quanto a CIG se desvilculou

dos factos, as centrais espanho-

las apontárom que o ataque es-

tava motivado por nom terem

apoiado a convocatória. O se-

cretário comarcal da UGT jus-

tificou a sua posiçom assinalan-

do que “com a que esta a cair

temos que reduzir a conflituo-

sidade e a constante tensom”.
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Redondela converterá-se em 2012
num nó de comunicaçons ferroviárias
sem serviço de proximidade
O maior túnel do Eixo Atlántico atravessará ademais 
o seu território e talvez receba também a conexom da A-57
com o aeroporto viguês de Peinador

NGZ / A Conselharia do Meio Ru-

ral da Junta da Galiza reconheceu

que a multinacional espanhola En-

desa mantivo seco, durante cinco

décadas, um tramo de 3,4 quiló-

metros do rio Eume, “provocando

a perda do seu ecossistema aquáti-

co”. Num relatório da Direcçom

Geral de Conservaçom da Nature-

za, remetido à Fiscalia provincial

especializada em crimes ambien-

tais a finais do mês de Fevereiro, o

Governo galego admite que desde

o ano 1960, e no meio século de

existência da barragem da Capela,

“nom há constáncia de que a En-

desa soltasse caudal ecológico".

Em conseqüência, um tramo do

Eume, o que discorre entre a re-

presa e a central hidroeléctrica,

"mantivo-se seco", a nom ser por

"pequenas achegas de água" de al-

gum regato próximo, ou de quan-

do o embalse sobrepassou a sua ca-

pacidade.

Por seu turno, a Endesa assina-

lou que “nengumha administra-

çom pública” lhes exigiu manter o

rio com um caudal mínimo em to-

da a sua trajectória, apesar de que

a lei dita o contrário. Ao mesmo

tempo, assegurárom que na zona

em questom “existe umha peque-

na quantidade de água”, mas sem

chegar a determinar quanta, já que

dixérom carecer de um sistema

para medir. Também afirmárom

que voluntariamente libertam en-

tre "275 e 350 litros por segundo,

de forma constante", ao pé da bar-

ragem, em funçom do nível da

água na represa. Porém, ao mesmo

tempo, a multinacional nom tem

constáncia “de danos ambientais

neste tramo do rio Eume”.

A investigaçom começou na Fis-

calia, na seqüência das denúncias

de grupos ecologistas que assina-

lavam que as comportas do encoro

da Capela (inaugurado em 1953,

aproveitando um salto de 245 me-

tros de altura), nom foram abertas

nas últimas cinco décadas, para lhe

devolver água ao rio que rega o par-

que natural das Fragas do Eume. A

represa, que inicialmente era ex-

plorada pola antiga Sociedade Ge-

ral Galega de Electricidade, pas-

sou a maos da Uniom Fenosa em

1957. A Endesa comprou-na em

1985 e desde 2001 explora-a En-

desa Generación, empresa que

ademais tem duas minicentrais

no mesmo rio. A investigaçom pe-

nal está ainda em fase de diligên-

cias prévias, mas a denúncia dos

ecologistas que foi interposta

contra a Endesa, por delito de

captaçom de águas, também cita

o conselheiro de Meio Ambiente,

Agustín Hernández, e a presiden-

ta de Águas da Galiza, Ethel Váz-

quez, que consideram cúmplices

"por omissom". 

Familiares e amizades de presos independentistas re-

cluídos em Teixeiro concentrárom-se no passado dia 13

na praça compostelana do Obradoiro para denunciarem

publicamente os “tratamentos humilhantes” que de-

vem suportar para aceder às visitas. Forçam-nos a ser re-

gistados integralmente, incluindo tocamentos.

CONCENTRAÇOM DE FAMILIARES DE PRESOS EM TEIXEIRO

A Junta de Pessoal do Complexo Hospitalar Universitário

de Vigo situou em 75% a adesom à greve contra o financia-

mento privado da construçom e gestom das infraestruturas

do novo hospital viguês no passado dia 24. Umha grande

manifestaçom percorreu as ruas viguesas e as mobilizaçons

sucedêrom-se nos dias posteriores.

PESSOAL SANITÁRIO CONTRA O HOSPITAL PRIVADO DE VIGO

24.02.2010 / Trabalhadores do
Complexo Hospitalar Univer-
sitário de Vigo, em greve para
reclamar a gestom pública do
novo hospital.

25.02.2010 / Recuperado o
cadáver do marinheiro russo
desaparecido na quarta-feira
ao emborcar o bote do mer-
cante Alexander Tvardovsky,
a 50 metros da praia de Sam
Romao (Vicedo)

26.02.2010 / Falece por umha

pancada na cabeça um operá-
rio eventual da Cámara de Ger-
made.

27.02.2010 / Vizinha de 82 anos
de Vilar de Bairro morre ao der-
rubar-se o muro de umha nave
industrial pola passagem do
furacám Xynthia.

28.02.2010 / Galego de 64 anos
emigrado nas Astúrias assas-
sina a sua mulher em Oviedo.

01.03.2010 / Cámara da Coru-

nha aprova, com a abstençom
do PP, a retirada dos títulos
honoríficos a Franco e outros
17 membros da ditadura.

02.03.2010 / Aparece em Ca-
minha o corpo de um dos
três marinheiros portugue-
ses desaparecidos no Mi-
nho a 24, ao naufragar a sua
embarcaçom.

03.03.2010 / Trabalhadores
da multinacional Sykes En-
treprises manifestam-se em

Lugo contra o ERE propos-
to pola empresa.

04.03.2010 / Morre nas cos-
tas de Cabo Verde Joaquin
Vicente Lago, marinheiro de
Vila Garcia, após cortar-se
manipulando umha máqui-
na, na sua derradeira via-
gem antes de retirar-se.

05.03.2010 / Morre um ope-
rário de umha canteira de
Vila Boa ao lhe cair em cima
umha pedra.

07.03.2010 / Conselharia do
Meio Rural admite que a En-
desa mantivo seco o rio Eume
desde 1960.

08.03.2010 / Junta da Galiza
comemora o dia da Mulher
Trabalhadora com um espec-
táculo de globofléxia.

09.03.2010 / Somalis rete-
nhem palangreiro Sakoba, de
armador viguês e bandeira
queniana, quando  trabalhava
no Índico.

CRONOLOGIA

NGZ /  As obras e actuaçons des-

tinadas a levar o AVE (Alta Velo-

cidade Espanhola) à Galiza con-

tinuam desarticulando as infra-

estruturas de média distáncia da

zona ocidental do país.

Onze estaçons médias entre a

Corunha e Compostela ficárom

já sem a paragem dos seus servi-

ços diários. Algo semelhante

aconteceu entre Vila Garcia de

Arouça e Portela. À medida que

as obras avançam, os serviços

existentes para o deslocamento

a pequenas distáncias vai-se cor-

tando. Ademais, nengum plano

por parte das instituiçons políti-

cas aponta a soluçom dos proble-

mas que se derivam deste des-

mantelamento.

As plataformas “Salva o

trem”, “Autoestrada por Re-

dondela, nom graças” e a asso-

ciaçom “Além nós” estám a re-

flectir, com o título “O futuro

do trem de proximidades na

Galiza”, sobre a grave situa-

çom de vazio que provocará o

levantamento do tecido de al-

ta velocidade no território ga-

lego.  No caso do concelho vi-

guês, todo isto tem-se tornado

mais grave por causa da futura

construçom da autoestrada A-

57, que unirá Ponte Vedra com

o aeroporto de Peinador, de

maneira que Redondela será

afectada por mais umha infra-

estrutura de grandes dimen-

sons sem cuidado algum com a

envolvente geográfica e igno-

rando as necessidades directas

dos habitantes da vila.

Sançons para salvar o AVE
A plataforma “Salva o trem” es-

tá imersa em procedimentos ju-

diciais com sançons desde

2008. Umha delas já foi paga,

por valor de 600 euros (a multa

inicial era de 3.000), imposta

pola Subdelegaçom do Governo

de Ponte Vedra por “concentra-

çom ilegal” numha mobilizaçom

em Portas. A organizaçom tem

que recorrer a ajudas caritati-

vas, já que nom disponhem de

recursos para fazer frente às

duas multas que se encontram

pendentes de recurso.

Junta admite que Endesa
secou um tramo do Eume
durante meio século e nom
anuncia sançons

O PODER DAS ELÉCTRICAS



06 ACONTECE NOVAS DA GALIZA 15 de Março a 15 de Abril de 2010

Conte-nos um pouco a trajetória

política de seu irmão.

José Humberto Baena estudou no

Santa Irene de Vigo, onde conhe-

ceu Méndez Ferrín, que o aproxi-

mou do galeguismo. Depois estu-

dou Filosofia e Letras em Com-

postela. Numa sentada universitá-

ria é detido. Anos depois procura

trabalho mas é-lhe recusado pela

justiça, ainda que acaba a trabalhar

como operário de fundição em Fu-

mensa. Ao 1º de Maio de 1975 não

pode assistir por motivos pessoais.

Nos protestos, um polícia à paisa-

na dispara e mata um empregado

da Fenosa, Manuel Montenegro.

Fazem uma coleta para lhe pagar

uma coroa de flores e um necroló-

gico em que se deixava claro que

fora assassinado pola polícia. O

meu irmão tivo que deixar o BI pa-

ra pôr este necrológico, e a polícia

detém-nos a todos. Vinheram à

nossa morada fazer um registro:

como era muito estimado no bair-

ro, os vizinhos avisaram-no, assim

que fugiu de imediato para Ma-

drid. Nos meses que se seguem ti-

vo algum encontro clandestino em

Portugal com o meu pai.

No dia 22 de Julho soubemos

que é acusado da morte de um po-

lícia em Madrid. Soubemos desde

o princípio da sua inocência: mes-

mo no dia antes do suposto assas-

sinato o meu pai vira-se com ele

em Portugal, com o que não pudo

ser ele o culpado. Por esta acusa-

ção é detido e submetido a tortu-

ras constantes durante cinco dias,

permanecendo mais de vinte em

isolamento. O primeiro em vê-lo

foi o advogado, nós tardamos um

mês. A partir desse momento co-

meçam as nossas odisseias para ir

visitá-lo.

Quando é detido em Julho de 1975

sofre um julgamento totalmente ir-

regular, não é?

Foi tudo irregularidades; não se

cumpriram nem as próprias leis da

ditadura. O dia do julgamento não

permitiram a entrada ao meu pai e

ao meu outro irmão. Julgam-no,

junto com outras dez pessoas, num

tribunal militar, e isso não era legal

porque ele não era militar. Não ad-

mitem nenhuma prova, nem se-

quer a balística, nem permitem de-

clarar as três testemunhas presen-

ciais. Nem sequer deponhem as

testemunhas da Fiscalia, segundo

disseram ali “para não se contradi-

zer”. Todo o mundo sabia que era

inocente, estavam condenados an-

tes de começar o julgamento. Só se

salvaram da pena de morte os que

tinham crianças, e as duas mulhe-

res. A mulher de Sánchez Bravo,

outro moço de Vigo, estava grávida

de três meses, mas condenaram-no

também. No dia 27 de Setembro é

assassinado no monte do Manzana-

res. O meu pai e meu irmão tive-

ram que partir a tarde anterior para

o verem antes de morrer. Viram-no

apenas meia hora.

O meu irmão queria enterrar-se

em Vigo e passada uma semana

transferem-no para a Galiza, enter-

rando-o sem estar a família. Não po-

der estar para despedi-lo foi uma

das cousas que a meu pai lhe cus-

tou mais digerir. Um grupo de guar-

das civis com gravatas vermelhas e

cravos passearam polo cemitério

cantando como se fosse uma festa.

Que papel jogou a sua família na

luta contra a condenação de José

Humberto Baena?

Foi uma luta muito intensa, sobre-

tudo por parte do meu pai. Escre-

veu a Juan Carlos I para lhe pedir

tempo e que se pudessem apre-

sentar as provas da sua inocência.

O príncipe, que já exercia como

rei, estava de férias. A resposta do

responsável foi “que entendia a

dor”, mas que o Príncipe não po-

dia fazer nada porque não tinha

atribuções. O meu pai foi a Madrid

em 1977 para reabrir o caso. Uma

das testemunhas presenciais fora

até três vezes ao quartel para des-

mentir que fosse ele quem matara

o guarda. À terceira disseram-lhe

“senhora, esqueça-se do caso. Seja

ou não culpado, já foi condenado”.

O meu pai apresentou uma carta

com provas, mas não a admitiram.

Em 1982 morre e a minha mãe não

se sentiu capacitada para conti-

nuar com a luta.

Qual foi a reação internacional pe-

rante a condenação do seu irmão?

A resposta foi fortíssima em toda a

parte. Londres, Paris, Berlim... As

embaixadas espanholas nos dife-

rentes países receberam coquetéis

molotov essa noite em sinal de pro-

testo, e mesmo alguns embaixado-

res foram expulsos. O Papa chamou

Franco três vezes, mas não foi pos-

sível salvá-lo.

Qual foi a vossa experiência com os

partidos da “esquerda” espanhola,

PCE e PSOE, já na transição?

Tivemos uma má experiência com

eles. Em 1978 fomos o meu pai e

eu a uma reunião do PC para tentar

de novo que reabrissem o caso. Fo-

mo-nos embora na metade do ato,

porque nos sentimos utilizados.

Sentaram-nos na mesa presiden-

cial, falaram do nosso caso... Mas na

realidade não lhes interessava aju-

dar-nos. Foi uma deceção.

Agora está a relançar a campanha

para declarar nulos os julgamentos

injustos do franquismo. Como sur-

giu a ideia de retomar o assunto?

Como se pode colaborar?

A ideia surgiu em 2000 do marido

da advogada Doris Benegas, que fo-

ra amigo de liceu de José Humber-

to. Recebemos ameaças de morte

todo este tempo para não voltar com

o caso de José Humberto. Doris co-

meçou a procurar documentação

nos diferentes departamentos de

Madrid. Soubemos que ele também

fora acusado da morte de outro polí-

cia a 27 de Julho de 1975, quando já

estava detido! Ao apresentar o re-

curso no Tribunal Constitucional,

este respondeu que não podiam

sentenciar porque, ao não estar a

Constituição assinada quando acon-

teceu tudo, não tinham atribuções.

Outro tanto aconteceu com o Tri-

bunal Constitucional de Haia. Ago-

ra está a tentá-lo com a ONU. Em

2005 a Câmara Municipal de Vigo

assinou por unanimidade uma mo-

ção em que se condenava a pena de

morte, fazendo referência a José

Humberto e declarando a sua ino-

cência. Também falei com Ferrín,

aproveitando que é presidente de

RAG. Prometeu uma publicação e

um monumento no Santa Irene.

Contatei também por carta com Za-

patero e de La Vega. Agora estou a

recolher assinaturas para pressionar

para a reabertura do caso.

Acabo de receber uma carta do

Ministério da Justiça dizendo que

há um ano que estão a estudar o ca-

so, e que lhe envie mais documen-

tação. Nós só queremos que José

Humberto fique na história como

vítima e não como verdugo; que se

difunda o seu caso, que os jovens o

conheçam. Fazer  justiça.  

“Queremos que José
Humberto fique na
história como vítima
e não como verdugo”

OLGA ROMASANTA / José Humberto Baena foi um dos últimos luta-
dores pela liberdade fuzilados por Franco, depois de um julga-
mento totalmente irregular em que foi acusado de matar um
guarda civil. O seu pai dissera-lhe, na última visita, que “fosse
valente, como um bom galego”. Hoje, a sua irmã Flora Baena lu-
ta em Vigo, praticamente em solitário, para que a memória de
José Humberto seja dignificada. Nesta entrevista relata-nos mi-
nuciosamente os dados ao redor da vida do seu irmão, esqueci-
do pola esquerda espanhola.

ENTREVISTA

Flora Baena, irmã de um dos últimos
militantes assasinados polo franquismo

O Fórum Galego de Imigraçom realizou no sábado dia

13 um acto público na Corunha pola despenalizaçom

da actividade dos ‘manteiros’, com o objectivo de evi-

tar as penas de prisom . Com o slogan ‘Somos imigran-

tes’ o acto consistiu numha simulaçom da actividade

deste colectivo por parte de pessoas de cor branca.

SOLIDARIEDADE COM OS “MANTEIROS”

A Associaçom pola Defesa da Ria de Ponte Vedra posi-

ciona-se contra a concessom da certificaçom florestal

sustentável a Norfor –filial da ENCE. Asseguram que

se apoia numha fraude, ao serem examinadas para tal

fim só determinadas parcelas que cumpriam os reque-

rimentos, quando a maioria delas os violam.

CONTRA A ‘CERTIFICAÇOM SUSTENTÁVEL’ PARA A ENCE

FOTOGRAFIA: José Viana
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A Junta anulou os subsídios para actividades relaciona-

das com a recuperaçom da memória histórica a dezasse-

te colectivos. Retirou a exposiçom de Sam Simom sobre

a história da repressom nessa ilha e desconhece-se a vi-

gência do convénio entre o Instituto de Medicina Legal

e a Universidade de Santiago para exumar cadáveres.

DIFICULTAM A RECUPERAÇOM DA MEMÓRIA HISTÓRICA

Em 2009 Galiza recebeu três vezes mais leite francês do

que no ano anterior, ascendendo a sua quantidade a mais

de 5,6 milhons de litros. O incremento deve-se em boa

medida à compra da Puleva por parte da francesa Lacta-

lis, o que para o BNG implica confirmar a “progressiva

conquista do sector leiteiro polas transnacionais”.

CADA VEZ MAIS LEITE FRANCÊS NO MERCADO GALEGO

As galegas saem à rua no centésimo
aniversário do 8 de Março

NGZ / O independentista Raul

A.C. passou a disposiçom judi-

cial e saiu em liberdade com car-

gos no domingo 14 de Março

após ser detido pola Polícia Na-

cional no dia anterior sob a acu-

saçom de ter participado no ata-

que contra a fachada da sede do

El Correo Gallego em Compos-

tela. Imputam-lhe cargos de "da-

nos" e "desluzimento", o segun-

do relacionado com pintadas que

supostamente teria realizado du-

rante umha manifestaçom em

defesa da língua, conforme indi-

ca o organismo anti-repressivo

Ceivar.

O detido passou a noite nos ca-

labouços da Guarda Civil ao nom

dispor neste momento o corpo

policial que o detivo de calabou-

ços nas suas dependências provi-

sórias do antigo colégio Peleteiro.

Na manhá do domingo um grupo

de pessoas concentravam-se em

solidariedade com Raul A.C.

Umha reivindicaçom anónima

publicada na ediçom galega do

Indymedia assumia a autoria do

ataque, qualificando o diário co-

mo um “meio espanholista, men-

tiroso e colaborador das forças de

ocupaçom espanhola”. A reivin-

dicaçom concluía com a palavra

de ordem “Viva Galiza Ceive!”.

Conforme assinalam o comu-

nicado e o próprio jornal ataca-

do, duas folhas de umha porta

de vidro e um painel, também

de vidro, da redacçom do jornal

fôrom danificadas na madrugada

do dia 10 de Março, a mesma da-

ta em que foi publicada a reivin-

dicaçom.

Detenhem
independentista
acusado de atacar
El Correo Gallego

REPRESSOM

NGZ / Galicia Bilíngüe conse-

guiu finalmente que o juiz Ven-

tura Pérez Mariño ordenasse às

empresas fornecedoras de liga-

çons à Internet no Estado que

impedissem o acesso ao sítio

web www.ami-gz.org, por pedi-

do da Guarda Civil. Ademais do

próprio processo aberto contra

membros da AMI, em que se en-

quadra a ocultaçom do site, o

grupo promotor da língua espa-

nhola apresentou duas novas de-

núncias contra a organizaçom ju-

venil: umha por ameaças contra

a sua presidenta, Gloria Lago,

através do sítio de Internet e ou-

tra para solicitar que a Universi-

dade de Santiago proiba a pro-

jecçom do vídeo Vilingüísmo

(que deu origem ao processo ju-

dicial) no próximo dia 24 de

Março na Faculdade de História.

A projecçom do filme está pre-

vista dentro das ‘Jornadas da

Mocidade’ que organiza a as-

sembleia comarcal desta entida-

de em Compostela.

Apresentam duas novas
denúncias contra a AMI e
impedem acesso ao seu web

NGZ / Umha das lojas de Benet-

ton da cidade de Lugo foi ataca-

da por um grupo de pessoas no

passado 14 de Fevereiro em si-

nal de protesto pola responsabi-

lidade do empresário italiano na

constante exploraçom e repres-

som que sofre o povo mapuche

no Chile. O interior do local fi-

cou destroçado, causando fortes

perdas económicas e o encerra-

mento da loja por mais de um

dia. As sete pessoas partírom o

vidro da montra com marretas e

atirárom para o chao diversas pe-

ças de roupa, deitando pintura

vermelha por algumha delas.

Também deixárom escrito no

interior da loja a palavra “mari-

chiwueu”, que quer dizer em

mapuche “cem vezes vencere-

mos” e um “a” circulado. A iden-

tificaçom das pessoas que parti-

cipárom na acçom foi impossí-

vel para a polícia, pois produziu-

se no Entruido e os atacantes

iam mascarados.

A marca Benetton caracteri-

za-se polo emprego de campa-

nhas publicitárias que fomen-

tam o respeito a diferentes cul-

turas e ao meio ambiente, en-

quanto exploram a mao de obra

barata de povos como o mapu-

che. Nom é a primeira vez que

sofre ataques por motivos seme-

lhantes; há uns meses umha loja

nas Astúrias recebeu o mesmo

tipo de ataque. A luita entre ma-

puches e empresários italianos é

de facto constante e aberta, ten-

do lugar numerosos julgamen-

tos para denunciar a exploraçom

a que som submetidos.

NGZ / Mulheres de todos os pon-

tos do País saírom à rua no dia 8 de

Março para reivindicar os seus di-

reitos, centrando o discurso na Igre-

ja, a crise capitalista e o aborto. Di-

ferentes colectivos convocárom ac-

tos nas principais cidades, nos quais

ademais de protestar contra o pa-

triarcado que continua a oprimir a

populaçom feminina houvo tempo

para celebrar os cem anos do Dia

da Mulher Trabalhadora.

Ourense, Corunha, Compostela,

Lugo, Vigo, Ponte Vedra e Ferrol

acolhêrom diferentes concentra-

çons convocadas polos colectivos

de cada zona e a Marcha Mundial

das Mulheres. Para além das mani-

festaçons, que este ano incremen-

tárom a assistência, realizárom-se

outros actos para consciencializar a

populaçom da opressom patriarcal.

Na Corunha, as actividades come-

çárom às 12h00 da manhá na Praça

das Conchinhas, com a decoraçom

da rua Barcelona e a distribuiçom

de convites para as vizinhas da zo-

na. Entre as actividades desenvol-

vidas ao longo do dia houvo perfor-

mances e exposiçons sobre a luita

feminista e a dominaçom patriar-

cal. Ao igual que nas outras cida-

des, a jornada finalizou com a leitu-

ra de um manifesto conjunto às

20h30 da tarde.

Em Compostela, os actos come-

çárom já no dia 6 com a realizaçom

de um grande mural na Avenida de

Lugo por parte da Rede Feminista

Galega, com a legenda “Vamos

queimar a conferência episcopal,

por machista e patriarcal”. No pró-

prio dia 8, houvo umha manifesta-

çom a que assistírom por volta de

duzentas pessoas, e que foi da Pra-

ça do Toural à Praça do 8 de Março.

Também houvo performances para

denunciar a tirania da beleza a que

as mulheres estám submetidas a

diário.

No Condado comemorárom a

efeméride com a inauguraçom de

umha exposiçom em Ponte Areias

com entrevistas a oito vizinhos e vi-

zinhas. Em Lugo, o centro social

Madia Leva! dedicou o Dia da Mu-

lher Trabalhadora a Helena Talho

Arrivas, destacada pola sua prática

política e sindical. O centro social

redigiu umha biografia dela que se

pode descarregar na rede.

Os actos feministas nom finali-

zárom a 8 de Março. Entre outros, a

Marcha Mundial das Mulheres

convocou para a tarde do passado

dia 13 umha acçom na estaçom de

trens de Compostela, onde se

aguardou a chegada do trem de to-

das as localidades para depois partir

em manifestaçom até a Praça do

Pam. A reivindicaçom finalizou

com a actuaçom de Churra e Meri-

na Supervedettes e umha festa pa-

ra as participantes. Por sua vez, a

Assembleia de Mulheres de Vigo

organizou todo um mês de activi-

dades feministas, com projecçons

que começárom a 13 de Março e

umha “festa de bruxas” acompa-

nhada de petiscos. 

Ataque à loja de Benetton
em Lugo pola exploraçom
do povo mapuche no Chile

POLAS SUAS CRÍTICAS A ‘GALICIA BILINGÜE’

SOLIDARIEDADE INTERNACIONALISTA
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NGZ / Continuam os entraves pa-

ra completar o financiamento da

polémica ampliaçom do porto co-

runhês em Ponta Lagosteira, Ar-

teijo, que já acumula 5 meses de

atraso. O projecto, adjudicado em

2004 por 370 milhons de euros,

estima agora o seu custo em 789

milhons pola incorporaçom de no-

vos elementos nom previstos por

parte da Autoridade Portuária. O

Ministério do Fomento paralisou

as negociaçons, recusando-se a

pagar parte da quantia que lhe so-

licita o porto da Corunha, e ter o

crédito assegurado é imprescindí-

vel para assegurar os pagamentos

das obras a partir de Junho.

Prevê-se que as obras de am-

pliaçom, reiteradamente denun-

ciadas por organismos ambienta-

listas e técnicos, estejam concluí-

das em 2011 e poderiam receber

tráfego marítimo em 2012, mas

dous dos clientes preferentes do

porto, Repsol e Gás Natural, nom

poderám operar até 2014, sem

que tenha transcendido até o mo-

mento o resultado nem os con-

teúdos das negociaçons entre as

empresas e a Autoridade Portuá-

ria para transferir as instalaçons

necessárias.

NGZ / O organismo ambientalista

SOS Courel denuncia que o Esta-

do e a Junta estám a realizar obras

de “restauro hidrológico-flores-

tal” na área da Rede Natura que

consideram desnecessárias e que

estám a afectar a “um grande nú-

mero de hectares de alto interes-

se geomorfológico, florístico e

faunístico, em plena época de re-

produçom de espécies".

As obras, que contam com um

orçamento de 3 milhons de euros

e estám co-financiadas pola EU,

provocárom danos graves nos lu-

gares de Ferramulim, Ferreirós e

Lampas-Tarobranco. A afectaçom

da envolvente está a ser provoca-

da pola utilizaçom de grandes má-

quinas que prejudicam os habi-

tats protegidos, em vez de proce-

der-se de maneira natural, como

estava previsto, segundo os am-

bientalistas. Ao mesmo tempo es-

timam que com o dinheiro inves-

tido se poderiam pagar salários a

mais de cem pessoas para a mes-

ma finalidade.

O colectivo recorreu ao eurode-

putado da Esquerda Unida Willy

Meyer para apresentar umha per-

gunta parlamentar à Comissom

Europeia. Nela, o representante

eleito lembra que nesta área se es-

tám a “plantar espécies que nom

pertencem à zona e a eliminar a ve-

getaçom endémica”, questionando

se a Comissom tem conhecimento

de tais práticas e se estas respei-

tam a Directiva 92/43/CEE sobre

conservaçom dos habitats naturais,

a fauna e a flora silvestres.

Fomento paralisa financiamento da
ampliaçom do porto corunhês, que
acumula um sobrecusto de 419 milhons

SOS Courel denuncia que as obras 
de restauraçom no espaço protegido
estám a destruir o ambiente natural

DESTRUIÇOM DA COSTA...

... E DA MONTANHA

Panorámica das obras do porto exterior, em Ponta Lagosteira

NGZ / O fórum autodeterminis-

ta realizou no dia 20 de Feve-

reiro o seu Plenário Nacional

semestral em Bertamiráns. En-

tre os pontos acordados estám

iniciativas económicas para tor-

nar viável a campanha de divul-

gaçom do direito de autodeter-

minaçom, que constará de pa-

lestras e ediçom de material im-

presso e audiovisual, contactan-

do com organizaçons sindicais,

o activismo lingüístico e os cen-

tros sociais. O outro acordo im-

portante foi o de iniciar a ex-

pansom territorial desta inicia-

tiva nascida em 2007. Trabalha-

rám por comarcas rurais além

dos sete grandes núcleos urba-

nos do País, contando com con-

tactos em comarcas como o

Condado, Barbança, Límia, Ri-

beiro, Muros-Nóia, etc. “Causa

Galiza propom-se a dar nos pró-

ximos meses um salto para

diante na nossa implantaçom a

nível nacional”, explicam.

Mulher, trabalho e soberania
No dia 13 de Março a platafor-

ma Causa Galiza organizou tam-

bém em Compostela umha pa-

lestra com a legenda “Mulher,

trabalho e soberania”, contando

com a participaçom de Eva Loi-

ra, Olalha Barro do SLG e Laura

Bugalho da CIG. Nela examiná-

rom as possíveis linhas de actua-

çom do soberanismo neste cam-

po. No final da palestra sorteou-

se um fim-de-semana para duas

pessoas em Pena Trevinca.

NGZ / Os colectivos que se opo-

nhem aos abusos da base militar

da Brilat de Figueirido apresentá-

rom duas denúncias perante Meio

Ambiente pola proximidade das

casas das manobras militares e os

campos de tiro. Fernando Pintos,

presidente da comunidade de

montes de Salzedo, assegura que

as fortes explosons que se produ-

zem sentem-se nas moradas, afec-

tando o dia-a-dia da vizinhança.

No mês passado apresentárom

umha nova reclamaçom perante

Património pola realizaçom de

obras por parte dos militares no

perímetro de protecçom dos pe-

tróglifos do Rego dos Buracos, ca-

talogados como Bem de Interesse

Cultural, sem nengum tipo de

medida de segurança.

Nas últimas semanas activistas

das comunidades mobilizadas es-

tám a receber sançons da Subde-

legaçom do Governo espanhol por

terem participado em protestos

contra as obras do recinto militar

e a faixa de segurança.

Causa Galiza inicia umha
campanha de expansom
territorial

Denunciam a proximidade das casas às
manobras militares e o perigo que correm
petróglifos pola Brilat de Figueirido

INICIATIVA SOBERANISTA

NGZ / Na mesma semana em que

a Catalunha debate a iniciativa

legislativa popular para banir as

touradas, a Cámara Municipal

de Vedra aprovou no dia 4 de

Março umha moçom contra as

touradas no seu concelho. A mo-

çom, que fazia parte da campa-

nha “Queres declarar a tua vila

abolicionista?” da plataforma

“Galiza, Melhor Sem Touradas”,

contou com um só voto contra e

12 abstençons, conseguindo as-

sim que Vedra seja, depois de

Cangas do Morraço, o segundo

concelho a rejeitar as touradas.

Por sua vez, as páginas web da

referida plataforma, assim como

a catalá da ILP (Prou!) e a da As-

sociaçom Animalista Libera!, te-

nhem sido alvo de ataques infor-

máticos nas últimas semanas.

Vedra, segundo concelho livre de touradas
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P. VILASENIN - J. REI  /  A  cria-

çom de marcas em forma de “de-

nominaçons de origem” ou “in-

dicaçons geográficas protegidas”

oferecem garantia de qualidade

e estimulam umha produçom

mais sustentável e autóctone.

Apesar de que a exportaçom de

produtos da carne elaborados

ocupa o quinto lugar do mercado

galego para o exterior, a vertebra-

çom é principalmente local, atra-

vés das feiras de gado ou lojas

agropecuárias espalhadas por to-

da a Galiza.

O agro ocupa 8% da populaçom

activa galega que, em menor ou

maior medida, se relaciona com

o gado, já que, este costuma es-

tar relacionado, no estado de pro-

duçom, com outros sectores

compatíveis: leiteiro, horta,

monte... Tanto é assim que pro-

dutores habituais de leite passá-

rom à produçom de carne apro-

veitando a infraestructura dispo-

nível depois da grande queda nos

preços do leite.

Assim e todo, existem dous pó-

los, por um lado as exploraçons

de produçom extensiva (que for-

necem o mercado da carne de

preço mais acessível e de menor

qualidade) e as marcas de quali-

dade (relacionadas amiúde com

o mercado da delicatessen ou

ecológico).

A principal concorrência no

mercado da carne som as impor-

taçons dos matadoiros e os gran-

des canais de ditribuiçom ali-

mentar, que compram o produto

no estrangeiro. Porém nom é em

relaçom ao preço que maiorita-

riamente se concorre, mas no seu

valor: a marca da carne.

A estratégia comercial do sec-

tor da carne galego estabiliza-se

com marcas com o princípio de

qualidade, o que estimula a pro-

duçom de carne de forma mais

sustentável, ecológica ou inte-

grada, devido a que se baseia no

pastoreio e no bem-estar animal,

o que redunda na salubridade

dos produtos finais. Este é um

valor acrescentado que se procu-

ra para este alimento no seu prin-

cipal comprador, a restauraçom.

No mercado de carne galego

prevalece o gado vacum, dentro

do qual, a raça mais bem paga se-

gundo o relatório do mês de Mar-

ço deste ano da Central Agrope-

cuária de Silheda, é a Ruiva Ga-

lega frente à Vaca Frísia ou o cru-

zamento industrial.

As raças autóctones tendem à

valorizaçom polas suas boas con-

diçons orgánicas e pola procura

que supera a oferta: no caso do

porco celta contabilizam-se pou-

co mais que 3.300 exemplares;

porém a produçom deste exem-

plar factura umha média de um

milhom de euros anuais deriva-

dos da marca Porco Celta.

A Conselharia do Meio Rural,

em convénio com as Associaçons

de recriaçom das raças autócto-

nes trabalha tanto para a sua re-

cuperaçom como para a forma-

çom dos ganadeiros. Num últi-

mo “sprint” por aproveitar as aju-

das da Uniom Europeia polo pro-

grama Leader, que finaliza em

2013, injectarám-se uns 600.000

mil euros na recuperaçom de ra-

ças e investirá-se em formaçom

para os ganadeiros com assesso-

ramento em questom de melho-

ria genética natural dos animais.

Após a crise do sector maiori-

tário do leite, no que di respeito

ao agro na Galiza, e com a vista

na futura PAC do mercado livre,

as instituiçons apressam-se para

arranjar, nuns poucos anos, alter-

nativas e diversificaçons de pro-

duçom e comércio para o desen-

volvimento rural. No caso da ga-

nadaria, a valorizaçom das raças

autóctones e a estratégia na sua

comercializaçom suponhem um-

ha grande inovaçom e oportuni-

dade. Mais umha vez, o que ou-

trora carecia de valor, agora em

condiçons de crise do sector, vol-

ta a tê-lo.

O sector da carne esquiva 
a crise com produçom intensiva
e com raças autóctones

AGRO O bom momento do sector produz-se pola boa valorizaçom dos produtos,
sobretudo das raças autóctones, e pola boa estratégia de comercializaçom

NGZ / A ideia de que as famí-
lias antigamete nom tinham re-
laçom com o mercado é falsa:
as feiras triplicavam as da ac-
tualidade, concentrando-se
também no mundo rural; ali, o
gado e diferentes produtos
agrários e caseiros encontra-
vam troco. As feiras eram o nú-
cleo neurálgico da economia
rural, um ponto de encontro e
comunicaçom. Também umha
fonte de receitas económicas
para a família, muitas vezes ge-
rida pola mulher.

Com um contexto bem dife-
rente hoje deparamo-nos, co-
mo tendência geral no actual

contexto da economia liberal,
com que o desenvolvimento
económico e financeiro é inver-
samente proporcional ao nú-
mero de agricultores. No entan-
to, o declínio das feiras de ga-
do está relacionada com o des-
censo geral da populaçom ru-
ral e de ocupados no sector
pecuário.

O mercado do gado foi em-
purrado assim para as lotas
agropecuárias distribuídas de
forma local (quase umha por
comarca). Estas lotas som
grandes instalaçons concebi-
das para a entrada e alojamen-
to do gado. O preço estabele-

ce-se em leiláns que começam
por dar um preço baixo e tem-
se conta das cabeças vendidas
e do valor da transacçom.

Na Central Agropecuária de
Silheda o processo é informati-
zado. Deste modo o comprador
nom tem que estabelecer ne-
gociaçom com o vendedor; é a
máquina a escolher o preço
mais alto que será o da venda
se o comprador consentir. Co-
mo última inovaçom nos trámi-
tes comerciais estám as PDA,
em que cada comprador anota
o preço que oferece polo exem-
plar para logo transmitir os da-
dos ao computador central. 

ANTIGAS FEIRAS DO GADO, NOVAS LOTAS AGROPECUÁRIAS

O bom momento do sector produz-se pola boa valorizaçom dos
produtos, sobretudo das raças autóctones, em relaçom com a
sua qualidade e pola boa estratégia de comercializaçom

A estratégia do 
sector estabiliza-se
com marcas com o

princípio de 
qualidade, o que 

estimula a produçom
de carne de forma
mais sustentável,

ecológica ou 
integrada

O agro ocupa 8% da
populaçom activa que

se relaciona com 
o gado, já que, este

costuma estar ligado,
no estado de 

produçom, com 
outros sectores 
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NGZ / A crise económica parece

ter um estranho efeito psicológi-

co nos trabalhadores galegos,

provocando paralisia e a submis-

sa aceitaçom de umhas condi-

çons de emprego precárias. Se-

gundo indicam fontes sindicais,

as pessoas que tenhem os salá-

rios mais baixos e menos garan-

tias som as que menos se mobili-

zam. Porém, o caso dos trabalha-

dores das instalaçons desportivas

conseguiu reponder com orelhas

moucas aos pretextos de umha

patronal, a Associaçom de Em-

presas Gestoras de Instalaçons

Desportivas da Galiza (Axidega),

que se escudavam numha crise

que nom afectava este sector e

seguir para a frente com as rei-

vindicaçons laborais. Após mui-

tos dias de luita, a assinatura de

um pré-acordo ajustado às suas

reivindicaçons parece pôr um

exitoso ponto final na batalha.

As negociaçons com Axidega

para a melhoria do convénio co-

meçaram a princípios do ano

2009. As reivindicaçons dos tra-

balhadores detinham-se basica-

mente em dous aspectos: umha

subida salarial que lhes permitis-

se receber cerca de 1.000 euros

mensais no ano 2012 e a criaçom

de um contrato colectivo galego

que englobasse todos os trabalha-

dores destas infraestruturas, já

que nestes momentos estám a ser

regulados por vários convénios di-

ferentes.

Assim, monitores e nadadores-

salvadores regiam-se polo convé-

nio estatal de instalaçons despor-

tivas ou de ensino nom regrado;

os trabalhadores de manutençom

polo convénio do metal, e tam-

bém o pessoal da limpeza tinha o

seu próprio convénio. Outra das

mudanças que se defendiam era

que as garantias 'ad personam'

que figurassem no novo convénio

tinham que ser as mais beneficio-

sas do conjunto das que estavam

em vigor.

Persiste a desconfiança
Assim, após 36 dias de greve in-

definida e outros 11 dias de para-

lisaçom dipersos polos meses de

Novembro, Dezembro e Janeiro,

no dia 8 de Março chegava-se a

um pré-acordo que recolhia as rei-

vindicaçons dos trabalhadores,

ainda que falta a assinatura final e

a redacçom definitiva do convé-

nio. Sendo a vindoura reuniom no

dia 15 de Março, a desconfiança

num novo movimento dos empre-

sários que recue quanto a estes

avanços ainda persiste.

Neste pré-acordo estabele-

cem-se as linhas que seguirá o

novo convénio colectivo galego

para os trabalhadores das instala-

çons desportivas. Nele unificam-

se os sectores que estavam regu-

lados por convénios diferentes,

marcando diversos grupos, esta-

belece-se que as garantias serám

as mais beneficiosas no conjunto

dos convénios anteriores, assina-

la-se um salário próximo dos

1.000 euros para o ano 2012 e re-

colhem-se melhorias no referen-

te à jornada laboral.

Desde o princípio, por parte

dos empresários estivo sempre

presente o bloqueio das negocia-

çons e a procura do cansaço por

parte dos trabalhadores. Depois

de meses de reunions tam só se

conseguiram acordar 6 puntos, to-

dos eles referidos a temas que já

venhem marcados legalmente.

No mês de Setembro, quando se

passava a falar dos salários dos tra-

balhadores, o patronato abandona

as conversas e os trabalhadores

passam à acçom.

Gestom em maos privadas
As mobilizaçons dos empregados

das instalaçons desportivas come-

çaram no mês de Novembro com

umha greve de 3 dias, com umha

participaçom de 90% e o encerra-

mento de grande parte dos cen-

tros.  Assim, a estas convocatórias

estavam chamados, segundo da-

dos de CIG-Serviços, à volta de

2.500 trabalhadores, afectando a

paralisaçom mais de 100.000 uti-

lizadores.

Nos panfletos que os trabalha-

dores deixavam nos centros para

explicar aos utilizadores os moti-

vos da greve, expressavam-se cla-

ramente: “A maioria destes cen-

tros desportivos som públicos,

porém, a sua gestom está em

maos privadas. Umha fórmula

que, ao final, beneficia determi-

nadas empresas e prejudica os de

sempre: os trabalhadores destas

instalaçons, que tenhem que sub-

sistir com salários precários”.

Após o êxito desta primeira mo-

bilizaçom e o imobilismo do pa-

tronato, as cousas nom dérom

marcha atrás. As reivindicaçons

dos trabalhadores das instalaçons

desportivas remontavam-se ao

ano 2008 e agora era já o momen-

to da acçom. Assim, conovoca-

ram-se 4 novos dias de paralisa-

çom no sector para o mês de De-

zembro e outros 4 para Janeiro.

Se o dia 1 de Fevereiro nom hou-

vesse avanços haveria que passar

à greve indefinida.

Imaginaçom e mobilizaçom
Nom houvo e a greve indefinida

que começou a 1 de Fevereiro e

finalizou com a assinatura do pré-

acordo a 8 de Março estivo em to-

do o momento comandada polas

assembleias de trabalhadores,

que souberam fazer um grande

exercício de imaginaçom para que

as actividades e os protestos fo-

ram contínuos e nom se perdesse

a energia da luita. Deste modo,

criaram-se laços de solidariedade

e a consciência de pertencerem,

todos e todas, a um mesmo sec-

tor, apesar de que até cinco con-

vénios diferentes regulavam as

suas condiçons laborais.

Quando se assinou o pré-acor-

do, trabalhadores e trabalhadoras

realizavam umha acampada inde-

finida. Semanas antes, a sua luita

conseguira ter umha boa reper-

cussom mediática, conseguira pôr

a Junta contra a parede e que esta

solicitasse ao patronato que se

sentasse a negociar com os traba-

lhadores e visibilizasse os diver-

sos cenários do  seu conflito labo-

ral, como som as entidades ban-

cárias e os concelhos.

Detençom
Como em todas as luitas que se

rebelam contra o imposto pola

caste empresarial, a repressom

contra os trabalhadores que for-

maram parte da greve pujo-se de

manifesto com a detençom no

seu domicílio, no dia 9 de Março,

um dia depois da assinatura do

pré-acordo, de Salvador Cerquei-

ro, secretário comarcal da CIG-

Serviços da Corunha.

Assim, esse dia a Polícia Nacio-

nal telefonou para a casa do sindi-

calista comunicando-lhe que ti-

nha que apresentar-se na esqua-

dra, ao qual Cerqueiro se recusou.

Aos poucos minutos, agentes do

corpo iam buscá-lo ao seu domicí-

lio para o levar até a esquadra, on-

de se recusou a declarar. Acusam-

no de um suposto delito de danos

durante um piquete. Perante o

prédio da polícia tivo lugar umha

concentraçom em que fôrom

identificadas outras duas pessoas. 

Por outra parte, o próprio presi-

dente de Axidega, Miguel Seis-

dedos, chegou a realizar declara-

çons durante a greve indefinida

nas quais afirmava que era precisa

a actuaçom das Forças de Segu-

rança do Estado nas acçons dos

trabalhadores.

Um pré-acordo pom fim 
à greve indefinida das 
instalaçons desportivas

ECONOMIA

NGZ / Por volta de cinqüen-

ta pessoas saíam à rua no dia

22 de Fevereiro na cidade

da Corunha para protesta-

rem contra o derrubamento

de um grupo de prédios na

Atocha Alta, composto polas

casas onde fôrom assassina-

dos nove anarquistas em Ju-

lho de 1937. A operaçom foi

levada a cabo no mesmo dia

em que finalizava o praço de

alegaçons contra o PGOM,

que recaírom também sobre

estas habitaçons, mas as de-

moliçons começárom sem

aguardar resposta. Reúnem

todas as características de

umha destruiçom encober-

ta, infringindo o acordo de

suspensom sobre as licenças

de derribamento: elimina-

çom de telhados com o pre-

texto de presença de amian-

to, valado deficiente, a nom

exibiçom de licença nen-

gumha nem colocaçom de

cartaz de aviso de obra e au-

sência de sinais de tránsito

que avisem da actividade. O

lugar estivo protegido pola

polícia, e nele exibiam-se

cartazes da empresa cons-

trutora que está por detrás

das demoliçons do histórico

bairro com a aprovaçom da

Cámara Municipal.

A demoliçom deste grupo

de casas reabre um debate

já conhecido para os vizi-

nhos e vizinhas das Atochas:

a empresa construtora ope-

ra com umha adjudicaçom

prévia da Cámara Municipal

num conjunto passível de

ser adscrito à Lei de Memó-

ria Histórica, mas que ainda

nom recebeu tal qualifica-

çom por causa da demora

burocrática. O pretexto da

Cámara Municipal é elimi-

nar “tampons urbanos” em

vários pontos da cidade, em-

bora esteja a ser destruído

um dos escassos exemplos

de arquitectura de um bair-

ro operário na Corunha.

Às 20h00 a vizinhança de-

nunciou os factos com um-

ha 'caçarolada', mas este

nom foi o único meio de

protesto. Apresentárom-se

também alegaçons ao

PGOM e as actividades ir-

regulares fôrom comunica-

das a diferentes instáncias

públicas, aguardando parar

um processo que está a dar

cabo de um dos bairros mais

emblemáticos da cidade. 

Continuam as
acçons vicinais 
de protesto contra
a demoliçom do
bairro das Atochas 

ESPECULAÇOM

Após 36 dias de greve indefinida e mais 11 dias de paros
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O Plano de Ordenaçom de Cultivos na Zona Marítima 
é denunciado por bateeiros e marinheirosMARÍTIMA

A. DIESTE / As rias galegas, com

o seu minifúndio de cultivo de

mexilhom em forma de bateias e

as suas centenas de pequenas em-

barcaçons dedicadas à pesca arte-

sanal, som umha fonte importan-

te de emprego directo (perto de

25.000 pessoas) nas vilas costei-

ras, mas para nada som “competi-

tivas” e “rentáveis” com base nos

critérios estritamente económi-

cos de maximizar benefícios a

qualquer custo. Um axioma neo-

liberal que a nova Junta da Galiza

acabou de aplicar ao Plano de Or-

denaçom de Cultivos em Zona

Marítima, projecto em fase de

elaboraçom e ao qual sectores co-

mo o bateeiro ou o da frota costei-

ra começam a assinalar como um-

ha séria ameaça que implica, co-

mo denunciam confrarias e agru-

paçons de mexilhoeiros, abrir as

rias galegas ao desembarco de em-

presas multinacionais.

Se há anos o campo galego so-

freu os golpes de umha suposta

reordenaçom que, com base em

critérios somente economicistas,

tivo um impacto terrível na sua

composiçom produtiva, social e

tradicional, com as suas conse-

qüências de despovoamento e fi-

niquito de umha visom secular

do trabalho e relaçom com a ter-

ra; agora parece ser o mar o novo

objectivo dos interesses das

grandes empresas, conscientes

de que a piscicultura é o negócio

do futuro. Um negócio para o

qual a estrutura tradicional de

trabalho nas rias galegas é um im-

pedimento e um arcaismo.

O Plano de Ordenaçom de

Cultivos elaborado pola Junta,

que tivo que organizar várias reu-

nions com o sector para mitigar o

alarme gerado pola iniciativa,

parte de umha premissa clara e,

para os seus mentores, demole-

dora: a riqueza das rias galegas

está infraexplorada e nom é ren-

tável ao máximo, devido à exis-

tência de monocultivos aqüíco-

las como o mexilhom (mais de

3.200 bateias, em maos de milha-

res de pequenos e médios pro-

dutores) e de umha frota arcaica

que continua a empregar artes

pouco competitivas. Assim, este

Plano fai suas as máximas reflec-

tidas noutro plano, o “Galicia

2010”, impulsionado por López

Veiga, o conselheiro de Pesca na

última era Fraga de começos de

século, e que era visto polo sec-

tor do mar galego como o seu par-

ticular “sacauntos”, ao mascarar,

com a premissa de moderniza-

çom, umha aposta na introduçom

de grandes empresas no cultivo

do mexilhom ou na pesca em

águas interiores das rias.

Neste Plano de Ordenaçom im-

pulsionado pola Junta primam-se

os cultivos experimentais (como o

de salmom na Ria de Arousa, com

enormes gaiolas e alimentaçom

com produtos químicos e de labo-

ratório) impulsionados por multi-

nacionais, e que implicam umha

ameaça para a actividade de mexi-

lhoeiros e marinheiros, que alertá-

rom para o impacto desta activi-

dade sobre os recursos pesqueiros

e ambientais da Ria. “As duas gaio-

las de salmom que pujo aqui Noth

West Food produzem centenas de

toneladas em poucos meses e só

necessitam três ou quatro traba-

lhadores, dam umha enorme mar-

gem de benefício”, afirma Xosé

Tubío, bateeiro de Rianjo, um dos

produtores que alerta quanto aos

riscos e ameaças da piscicultura

intensiva em águas da Ria: “Este

cultivo intensivo pode desenca-

dear importantes surtos infeccio-

sos em peixes e bivalves, pois a

existência de bactérias e vírus é

freqüente nestes sistemas de pro-

duçon, algo que tem sido denun-

ciado nos Estados Unidos,o  Ca-

nadá ou a Escócia”.

“Apostarám em deixar umhas

poucas embarcaçons de pesca

costeira em maos de marinhei-

ros e umhas quantas bateias em

maos de alguns bateeiros para

vender a imagem de um sabor

tradicional da pesca galega, algo

idílico perante o consumidor e

que dê cobertura à maior parte

da produçom nas rias que virá de

maos dadas com as grandes em-

presas”, assevera um mexilhoei-

ro de Opmega, a principal orga-

nizaçom do sector. “Nom é um-

ha novidade, querem trazer a

Galiza o que alguns políticos ga-

legos, como López Veiga, de bra-

ço dado com empresas potentes,

algumhas galegas, figérom nes-

tes anos no Chile: Grandes ex-

tensons de cultivo trabalhadas

por um pequenho número de as-

salariados, o que dá muita pro-

duçom e benefícios e poucos

gastos”, conclui. 

Junta permite o desembarco
de multinacionais nas rias em
prejuízo dos sectores do mar
Os trabalhadores do sector denunciam
umha aposta na facilitaçom de umha
piscicultura intensiva por parte da
Administraçom 

O director geral da Administraçom Local é um ex-falangista
NGZ / As patacas transgénicas

Amflora, cuja semente comer-

cializa a maior empresa quími-

ca do Mundo (Basf), conte-

nhem um gene que as torna re-

sistentes a determinados anti-

bióticos, o que pode “implicar

a perda de efectividade nas

pessoas de determinados anti-

bióticos imprescindíveis em

tratamentos contra a tubercu-

lose” conforme assinala o Sin-

dicato Labrego Galego (SLG).

Nom é por acaso que a UE

acordara a retirada progressiva

entre 2001 e 2004 dos genes

que apresentassem resistência

aos antibióticos, mas a Basf so-

licitou autorizaçom para co-

mercializar esta pataca em

2005. Tanto a França como a

Alemanha denegárom à empre-

sa a sua entrada no comércio

agrícola.

O SLG afirma que é impos-

sível que nom se vaiam produ-

zir “contágios em cultivos tra-

dicionais e ecológicos”, dado

que para combater a sua possí-

vel poluiçom na alimentaçom

humana e animal esta deverá

superar 0,9% conforme a legis-

laçom comunitária. O sindica-

to denunciou também a “pas-

sividade e o duplo jogo” das

instituiçons europeias e esta-

tais perante esta ameaça por

entender que “situam os inte-

resses económicos por cima da

produçom de alimentos”.

NGZ / Os constantes ata-

ques do actual governo ao

galego tivérom um novo epi-

sódio a princípios do mês de

Março. Pouco depois da sua

chegada à Junta, o PP muda-

ra a lei de acesso à funçom

pública para eliminar as pro-

vas obrigatórias em galego

para quem acreditasse o co-

nhecimento do idioma da

Galiza. Agora quer demons-

trar que está decidida a

cumprir o preceito sem

qualquer flexibilidade em

todas as Cámaras Munici-

pais do país com o envio de

circulares aos concelhos

lembrando os parágrafos

mais destacados da citada lei

e ameçando impugnar os

processos selectivos que

nom a cumprirem.

A 3 de Março reunia-se a Co-

missom Parlamentar Institu-

cional de Administraçom

Geral, Justiça e Interior no

Parlamento, onde o deputa-

do Bieito Lobeira pediu ex-

plicaçons ao responsável po-

las circulares, já que as con-

sidera um claro caso de ra-

cismo lingüístico. O assinan-

te das cartas ameaçantes é o

director geral da Administra-

çom Local, José Norberto

Uzal Tresandi, antigo mili-

tante do fascismo espanhol

que em 1994 concorreu às

eleiçons europeias na candi-

datura de “Falange Española

Independiente”.

Na Galiza operam quase

meio milhar de normas que

obrigam a utilizar o espa-

nhol, enquanto o galego fica

cada vez mais desamparado

num vazio legal. A gravidade

da Lei aprovada com urgên-

cia polo actual governo do

PP tem a ver com que é co-

locada mais umha dificulda-

de às pessoas para serem

atendida na Administraçom

no idioma próprio, consti-

tuindo isto um forte agente

desnormalizador. 

Alertam sobre os perigos das
patacas transgénicas para as
pessoas e a agricultura

AGRO

Junta ameaça impugnar
oposiçons municipais em galego

OFENSIVA CONTRA A LÍNGUA
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Assassinam mais um activista contra 
a presença da Fenosa na Guatemala

A TERRA TREME

NGZ / O dirigente da ‘Frente de

Resistência em Defesa dos Recur-

sos Naturais e Direitos dos Povos’

(FRENA) Octavio Roblero foi as-

sassinado no passado dia 16 de Fe-

vereiro por parte de desconheci-

dos que lhe disparárom desde um

carro em Malacatán, Guatemala.

A FRENA lidera a oposiçom aos

abusos e a presença da Uniom Fe-

nosa-Gás Natural neste país.

O activista estava ameaçado de

morte por ter denunciado as ac-

tuaçons de umha filial de Fenosa

(DEOCSA) e por este motivo so-

licitara protecçom à Justiça gua-

temalteca.

Um mês antes, a 13 de Janeiro,

era também assassinada a presi-

denta do Comité da FRENA no

quadro do Estado de Sítio decre-

tado polo presidente Álvaro Co-

lom para proteger os interesses da

multinacional frente aos crescen-

tes protestos populares contra as

violaçons de direitos humanos

exercidas pola Deocsa. A militan-

te acabava de reunir-se com auto-

ridades governamentais para es-

clarecer a morte no passado mês

de Outubro do activista Víctor

Gálvez e reclamar a expulsom da

Uniom Fenosa-Gás Natural..

Em 2004 os tribunais guatemal-

tecos determinárom que DEOC-

SA realizava cobros ilícitos de im-

postos que estavam obrigados a

devolver aos usuários, por um va-

lor próximo aos 200 milhons de

euros. No entanto, nem foi devol-

vido o dinheiro nem a companhia

suprimiu o imposto fraudulento.

A Fenosa obtivo a concessom do

subministro eléctrico depois de

que o governo guatemalteco pri-

vatizasse o serviço em 1998, pro-

vocando a multiplicaçom do seu

custo e reduzindo a qualidade da

distribuiçom energética.

A Uniom Fenosa-Gás Natural

obtivo um volume de ganhos re-

corde em 2009, que ascendeu a

1.195 milhons de euros. Estima-

se que 25% das margens de lucro

da empresa provenhem das suas

filiais latino-americanas.

EXPÓLIO, REPRESSOM E RESISTÊNCIA

NGZ / O jornal de informaçom

crítica Diagonal, editado em

Madrid, cumpriu a começos

de mês cinco anos de vida,

que estám a comemorar com

concertos na capital do Esta-

do e em Cádiz, assim como

com encontros com assinantes

e público em diferentes cida-

des, entre as quais se encon-

tram Ferrol e Betanços. Entre

as novidades que preparam na

sua ediçom digital, anunciam

que vam traduzir para o gale-

go os textos que tenham rela-

çom com este país, inicial-

mente, e nom descartam in-

corporar no futuro mais con-

teúdos na língua da Galiza.

No comunicado polo aniver-

sário orgulham-se de ter con-

seguido “fazer da nossa inde-

pendência mais  do que um

slogan ou umha declaraçom de

boas intençons”. Entre o seu

trabalho informativo desta-

cam as denúncias realizadas

das “actuaçons de empresas e

personagens públicas ‘intocá-

veis’ no cenário mediático,

quebrando o habitual consen-

so informativo”.

Apresenta-se como um jor-

nal de informaçom de actuali-

dade, debate, investigaçom e

análise, “ancorado na realida-

de dos movimentos sociais

que lutam por transformar a

actual ordem de cousas, de

onde nasce e se nutre”, para

oferecer “umha alternativa

comunicacional séria e de

qualidade”.

Com periodicidade quinze-

nal, Diagonal conta com 4.700

assinantes e centenas de pes-

soas a colaborar com o projec-

to. Lançam umha tiragem de

15.000 exemplares e dispo-

nhem de redacçons locais em

Aragom, Cantábria, Astúrias,

Navarra, Sevilha e Canárias.

Distribuem o jornal em mais

de 300 pontos ao longo do Es-

tado, 25 deles na Galiza.

Diagonal cumpre
cinco anos e
publicará no sítio
web conteúdos
em galego 

COMUNICAÇOM

‘Arepública contra o

burca’ é o resumo do

debate que o Parla-

mento da França mantivo desde

o Verão passado: é preciso proi-

bir o véu integral nas ruas? É

com essa palavra que a Comis-

são definiu o que os afegaos cha-

mam ‘burca’ e os sauditas ‘ni-

qab’: um pano que cobre o corpo

da mulher e não deixa ver nada à

excepção dos olhos. É uma ves-

timenta habitual só nesses dois

países, origem e trincheira da

seita muçulmana wahhabi.

É só no século XX que a inter-

pretação wahhabi, até então li-

mitada ao interior da Peninsula

Arábiga ―onde nasceu no

XVIII― chegou a ser aceite

noutros países, graças ao dinhei-

ro do petróleo e à aliança com os

EUA. O niqab não é uma tradi-

ção, mas o uniforme feminino da

fação mais radical de um movi-

mento político moderno conhe-

cido como islamismo.

O hijab, um pano que só emol-

dura o rosto e cobre o decote, é

uma variante da mesma bandeira:

assinala o corpo da mulher como

um elemento que é preciso ocul-

tar ou demarcar no público. De-

termina o comportamento de

quem o veste: não deve dar a mão

aos homens, não deve ficar sozi-

nha numa habitação com um ho-

mem, não dançará com os rapa-

zes... e talvez nem sequer falará

em voz alta na aula: tudo para

não excitar a libido dos homens.

Este modelo de mulher, desco-

nhecido na maior parte dos países

muçulmanos, progressa rapida-

mente entre as camadas dos imi-

grantes de segunda geração na

França, Alemanha, Inglaterra...

Há quem o aceite voluntariamen-

te, mas há muitas raparigas obri-

gadas a segui-lo: os irmãos (rara-

mente os pais) ou os rapazes do

bairro ameaçam, batem e, às ve-

zes, assassinam as meninas que

tentam rebelar-se.

Daí que seja cinismo comparar

a expansão do hijab nos últimos

20 anos à moda da minissaia, co-

mo fazem alguns. Ninguém foi

assassinado, encarcerado ou es-

pancado por não vestir minissaia.

Mas sim por não vestir hijab. Usar

voluntariamente o hijab não é de-

fender a liberdade de vestir, mas

solidarizar-se com o carcereiro.

Mas, proibir? Uma proibição do

véu integral seria utilizada pelos

predicadores wahhabis como mu-

nição na sua luta contra a laicida-

de, denunciando a ‘islamofobia’

europeia. Por isso, alguns espe-

cialistas propõem que as câmaras

municipais proibam fazer uso de

prendas que ocultam a identida-

de humana (fora das festas do

Carnaval). A motivação é simples:

quem se recusa a mostrar o rosto

recusa-se a ser um indivíduo den-

tro da comunidade humana. Co-

loca-se fora da legitimidade que a

comunidade reconhece aos seus

membros e identifica-se como

delinquente. E é o papel de de-

linquente que a seita wahabi atri-

bui à mulher: a sua presença na

esfera pública, sem a demarcação

do hijab ou niqab, considera-se

uma conturbação da ordem social.

O paradoxo é que esta ideolo-

gia wahabi ―que hoje chega a

usurpar por completo o nome do

islão― não é um fenómeno ára-

be mas europeu. Financiado pe-

los petrodólares conquista os jó-

vens que perderam toda refe-

rência do islão dos seus pais mas

nunca foram aceites na socieda-

de europeia.

Os estados europeus são cúm-

plices nesse processo: aceitam a

doutrina wahhabi como se fosse

“o islão” e apoiam organizações

fundamentalistas como “interlo-

cutores” dos imigrantes, crendo

que apoiam a “multiculturidade”

quando favorecem uma homoge-

neização religiosa. Fazem papel

de voyeur face ao exibicionismo

dos wahhabis que convertem as

suas mulheres, aquelas que do-

minam, na sua bandeira, e fingem

deleitar-se com o exotismo do

véu. Eis o problema.

O véu exibicionista
Ilya U. Topper

“Ninguém foi 
assassinado por 

não vestir minissaia.
Mas sim por não 

vestir hijab. Usar o
hijab não é defender
a liberdade de vestir,

mas solidarizar-se
com o carcereiro”
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ALÉM MINHO

POVOS

Mapuche: a fala da terra
MAURÍCIO CASTRO / Nom há dú-

vida que mesmo as catástrofes

naturais diferenciam ricos e po-

bres. No terramoto recentemen-

te acontecido no Chile, polos

vistos dos maiores da história,

houvo centenas de vítimas mor-

tais, atingindo brutalmente o

território histórico do povo ma-

puche, naçom sem Estado das

chamadas "originárias" no conti-

nente americano.

Resistentes durante centenas

de anos desde a chegada dos es-

panhóis, os mapuches ou araucá-

rios habitam umha porçom de ter-

ra muito inferior à que já ocupá-

rom no passado, abrangendo ain-

da parte dos actuais Chile e Ar-

gentina. Mantenhem também

umha forte identidade alicerçada

na língua mapudungum, com

quase meio milhom de falantes

dentre os 900.000 mapuches so-

breviventes à “conquista” primei-

ro e à imposiçom do novo poder

crioulo depois (e até hoje).

Falamos provavelmente do po-

vo originário mais consciente e

rebelde dos que nom fôrom ex-

terminados, se bem sofrem umha

progressiva merma territorial po-

la pressom uniformizadora de uns

poderes estatais que imponhem,

em espanhol, os interesses das

transnacionais energéticas. Por

isso sofrem violência institucio-

nal extrema, que agora se viu re-

forçada pola violência de um tre-

mor de terra.

Nom seria justo estabelecer di-

ferenças entre as vítimas pobres

do sismo, mas umha tendência

primária de galego fijo-me olhar

imediatamente para os irmaos

mapuches e sentir como própria

a dor dos orgulhosos defensores

da 'fala da terra'.

Dá a impressom que, no campo da

comunicaçom alternativa, há menos

actividade em Portugal que na Gali-

za, onde nos últimos anos tenhem

proliferado todo o tipo de meios...

Há várias causas, mas elas recon-

duzem-se em primeira linha à

dominaçom ideológica a que as

elites nacionais submetem a po-

pulaçom, intoxicada com subpro-

dutos mediáticos.

Também é preciso falar de ra-

zons históricas, dos 48 anos de

ditadura e da derrota do movi-

mento revolucionário em

1974/1975 que reforçou o fatalis-

mo e que levou muita gente a

vender-se ao diabo, preferindo

subir na vida a manter os seus

ideais de justiça.

Como gestor de um blogue de re-

ferência para a cidade do Porto, o

que achas em falta em termos co-

municativos para aglutinar os mo-

vimentos alternativos?

Sendo verdade que os movimen-

tos sociais tenhem revelado pou-

ca força (nom há nem um forte

movimento ecologista, nem femi-

nista, nem sequer estudantil e ju-

venil), a verdade é que os parti-

dos da esquerda (o Partido comu-

nista e o Bloco da Esquerda)   re-

presentam mais que 20% do elei-

torado, e devem ser os mais fortes

comparativamente aos restantes

países e regions da Europa. Este

facto é certamente merecedor de

umha leitura sociológica e políti-

ca, e mostra bem até que ponto a

populaçom se encontra enquadra-

da nas instituiçons estatais e pa-

ra-estatais, e como é colonizada

mentalmente pola cultura insti-

tucionalizada. Por isso, e na falta

de movimentos sociais activos,

nom espanta que nom exista um-

ha comunicaçom social alternati-

va aos grandes meios de comuni-

caçom social.

Quais som as principais causas

que envolvem hoje em dia os acti-

vistas na cidade?

Infelizmente, as pessoas mais

bem preparadas no Porto, política

e culturalmente, acabam por ir vi-

ver para Lisboa e emigrarem para

o estrangeiro. Isso é visível na mú-

sica, por exemplo: alguns dos mais

importantes músicos portugueses

som do Porto, mas nom vivem na

cidade. Esta tendência explica

que o activismo no Porto seja

constituído por vagas que ora au-

mentam, ora diminuem. Porém,

há cousas interessantes. Na ecolo-

gia, a associaçom Terra Viva tem

desenvolvido um notável trabalho

de intervençom social. Existem

também duas livrarias alternativas

(a Utopia, e a Gato Vadio). E a Ca-

sa Viva tornou-se  um ponto de

passagem dos grupos e das inicia-

tiva contra-culturais.

Qual a relaçom dos movimentos

sociais com o conjunto da cidade

(partidos políticos, sindicatos,

cultura, associaçons de morado-

res...)?

Em Portugal, os partidos políticos

som como os eucaliptos: secam tu-

do à volta. Existe umha extrema

partidarizaçom da sociedade.

Interessa a questom galega, ou

outros assuntos de aquém-Mi-

nho, nestes meios?

As questons ligadas à cultura, à

língua e ao povo da Galiza nom

som faladas na comunicaçom so-

cial, nem som motivo de atençom

para os portugueses em geral.

Mas há excepçons. Na literatura

e na música som as áreas onde a

interacçom entre Portugal e a Ga-

liza tem sido mais intensa. Há

dois portugueses que admiro, o

lingüista Rodrigues Lapa e o filó-

sofo Agostinho da Silva, que sem-

pre estabeleceram umha relaçom

de grande afinidade com a Galiza

e o galego. Eu, por exemplo,

quando vou a Compostela, pro-

curo ficar na pensom onde nor-

malmente pernoitava o Agosti-

nho da Silva. E na música sempre

houvo grande interesse pola mú-

sica galega. Hoje noto nos meios

alternativos de Portugal um inte-

resse e umha grande atençom so-

bre os centros sociais que estám

a ser criados por toda a Galiza.

Pessoalmente, quando vou à Ga-

liza, por exemplo a Ortigueira,

parece que estou em Portugal,

pois nom vejo diferenças na foné-

tica entre o galego e o português.

Achas que seria possível umha re-

laçom mais fluente entre os

meios de comunicaçom galegos e

portugueses neste momento?

Na era de Internet a comunica-

çom vai sofrer profundas trans-

formaçons e aproximar as cultu-

ras e as comunidades. Nom te-

nho a mais pequena dúvida que

o Brasil, a Galiza e Portugal, as-

sim como as outras comunida-

des lusófonas espalhados por to-

do o mundo, vam aproximar-se,

reforçar os seus contactos, e usar

a língua comum  como um meio

de afirmaçom da rica diversida-

de lingüística de toda a Huma-

nidade.

Fala-nos do teu blogue... que é o

mais te satisfai dele?

Mostrar como é possível lutar po-

la emancipaçom social e solida-

riedade social, à luz do ideal

proudhoniano da anarquia (defi-

nida como a ordem sem o poder).

“Nom tenho dúvida que o Brasil, a
Galiza e Portugal vam reforçar os seus
contactos usando a língua comum”

NGZ / Pimenta Negra é um dos blogues de referência dos movi-
mentos sociais do Porto. Trata temas de “ecologia, contra-cultu-
ra e livros, com umha perspectiva crítica sobre todas as formas
de poder”, renovando diariamente os seus conteúdos para in-
formar de praticamente todas as intervençons que os grupos al-
ternativos da capital do Norte levam a cabo. E nom só: é umha
excelente porta de entrada para inúmeras ligaçons que dam
acesso ao mundo associaciativo de todo o país. Entrevistamos
o gestor deste blogue, António Alves da Silva.

António Alves da Silva, responsável 
pelo blogue ‘Pimenta Negra’
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O.R. / As I Jornadas Galegas de

Edição Independente, organiza-

das por Estaleiro Editora e Corsá-

rias em Compostela entre o 2 e o

5 de março, acabam de demons-

trar a força duns projetos que, vo-

luntaristas ou não, lutam com ca-

da publicação por construir na Ga-

liza uma cultura normalizada.

Sombras do sistema editorial 
Os projetos editoriais alternativos

não representam na Galiza um ou-

tro caminho para a publicação de

material bibliográfico, mas a única

opção onde o campo literário gale-

go não é apenas um sub-campo do

sistema espanhol. Esta dependên-

cia torna-se evidente, por exem-

plo, no facto de uma das mais im-

portantes editoras  na Galiza como

é Xerais pertencer a Anaya, ou

mesmo na falta de diversificação

de conteúdos: enquanto a poesia,

certo tipo de narrativa e campos

como a etnografia monopolizam as

produções, a literatura internacio-

nal, a ensaística e a BD têm sérias

dificuldades de saída nas grandes

editoras. A ficção científica, o ro-

mance policial, os manuais cientí-

ficos e os best sellers são cobertos po-

la versão espanhola, demonstrando

a fraqueza dum sistema editorial

mais preocupado desde os seus iní-

cios pola consagração dumas elites

criadoras que pola normalização da

cultura galega, e que, em conse-

quência, sempre viveu de costas à

lusofonia. De facto, um bom exem-

plo de que a tirania das grandes

editoras responde aos interesses

políticos de Espanha é a dificulda-

de para publicar numa ortografia

que não seja a do ILG, ou seja, a

grafia espanhola do idioma galego.  

No que atinge aos subsídios, tal

e como recorda Bieito Lobeira, por

cada euro que cada pessoa galega

dá para a promoção da sua língua

paga 230 euros para a promoção do

espanhol, através da indústria ci-

nematográfica, o Instituto Cervan-

tes, a Televisão Espanhola ou o

Ministério da Cultura espanhol. 

O que define os projetos?
A edição independente está num

dos seus melhores momentos, co-

mo demonstraram as Jornadas ce-

lebradas na Biblioteca Ângelo Ca-

sal. Projetos como Corsárias, a edi-

tora da AGAL, Urco Editora ou Es-

taleiro estão a alcançar a maturida-

de com a cobertura, cada vez maior,

dos ocos que deixa o sistema. 

As alternativas editoriais da Ga-

liza não se definem sob os mesmos

parámetros, mas quase todas coin-

cidem na liberdade ortográfica e o

emprego de licenças livres, ceden-

do só em ocasiões pontuais à com-

pra de direitos de autor, para po-

derem traduzir para o galego obras

importantes que o mercado das

grandes casas não cobre. No que

atinge à questão ortográfica, um

dos grandes problemas com que

batem os e as autoras para a publi-

cação de obras na Galiza, todos os

projetos coincidem na liberdade

para o emprego das normas não ofi-

ciais. No caso da editora da AGAL,

o uso da normativa proposta pela

sua Comissom Lingüística ou de

outra ortografia internacional para

o idioma da Galiza é obrigado, de

modo coerente com a sua política

de defesa do galego-português co-

mo língua unitária.

No que se refere ao emprego de

dinheiro público, as opiniões são

divergentes. A Estaleiro prefere

criar à margem das subvenções,

enquanto Corsárias reivindica o

direito a utilizar esses fundos. Por

palavras de Pepe Árias, responsá-

vel desta editora, “o elemento in-

dependente é definido pela capa-

cidade para trabalhar à margem

das subvenções, não pelo facto de

não usar uns fundos que são de to-

dos”. “O problema é se a Junta

marca os teus ritmos editoriais”,

recorda Tomás González, um dos

trabalhadores de Urco Editora.

Trabalhos das editoras
O leque temático destes proje-

tos independentes é cada vez

mais amplo, abrangendo inclusi-

ve terrenos que as editoras ofi-

ciais têm quase esquecidos. A

produção de Estaleiro Editora

abrange o  ensaio (com títulos

como o Manifesto contra o Traballo
ou A Revolução Pendente), a poesia

(Plan de fuga ou Máquina de Guer-
ra) e o teatro (Fume/Insomnio).

Corsárias começará a abrir colec-

ções neste ano, com uma de en-

saio que incluirá uma antologia

do anarquista galego Ricardo

Melha e outra de Miguel Amo-

rós. Outro dos seus objetivos é a

publicação de teses com uma co-

leção universitária.

A AGAL conta já com uma am-

pla bagagem no mundo editorial,

embora em 2009 se impulsionas-

sem importantes mudanças nes-

te terreno. A editora da AGAL,

agora denominada Através Edito-
ra, lançará quatro novas coleções:

Através das Letras, de criação líri-

ca e narrativa, e que começará o

seu caminho com obras de Car-

los Quiroga, Ugia Pedreira e Sé-

chu Sende; Através das Ideias,
com ensaios mais além das letras,

e cujo primeiro autor será Carlos

Taibo, com um estudo sobre Fer-

nando Pessoa; Através de Nós, com

um Sempre em Galiza adaptado

que procura colocar a obra no

mercado lusófono; e Através da
Língua, onde se incluem os en-

saios propriamente de língua e

que a Comissom Lingüística, Va-

lentim R. Fagim e Carlos Garrido

inaugurarão. A Urco Editora ini-

ciou a sua travessia com uma exi-

tosa edição bilingue d'O corvo de

Edgar Allan Poe. As linhas que

mantém são uma de terror ou li-

nha gótica, com literatura do sé-

culo XIX, uma de fantasia e uma

de ficção científica, tendo tam-

bém experimentado com a BD.

DITO E FEITO

Construindo uma cultura normalizada
por meio da edição independente

Por cada euro que cada pessoa galega dá para a promoçom 
da sua língua, paga 230 euros para a promoçom do espanhol

Estaleiro abrange 
o  ensaio, a poesia 

e o teatro. Corsárias
começará a abrir 

colecções neste ano

JORNADAS DE EDIÇOM INDEPENDENTE
Estaleiro Editora e Corsárias organizárom 
o encontro, ao qual também assistírom 
convidadas a Através Editora (da AGAL) 
e a Urco Editora

Da publicação do material que não ultrapassa as tesoiras das
grandes editoras à inserção da literatura galega na lusofonia; da
tradução da literatura fantástica à distribuição de obras com con-
teúdo político que não figuram nas agendas oficiais. Os projetos
de edição independente abrangem terrenos diferentes, mas
compartilham uma perspetiva comum: criar à margem da tirania
dum mercado editorial monopolizado ainda polo pinheirismo. 

Quase todas coincidem
na liberdade ortográfica

e as licenças livres,
cedendo só para 
poderem traduzir

obras importantes 
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PALESTRA Apresentamos duas perspectivas sindicais a respeito da
oportunidade de convocar umha greve geral na actual conjuntura

No ano 2007 começou umha nova

crise do sistema capitalista, desta

vez marcada pola especulaçom fi-

nanceira própria do neoliberalismo –hoje

chamado globalizaçom– instalado desde os

anos 70 do século XX. Num princípio foi

negada polos braços políticos do capital,

mas quando nom pudérom dissimular a

descida na sua orgia de benefícios decidí-

rom socializar as perdas. Mais umha vez, a

classe obreira paga.

Prendêrom logo mil faíscas de que po-

díamos ter feito um lume contra este sis-

tema predador e antissocial: aumento do

desemprego até cifras desconhecidas com

umha destruiçom de postos de trabalho

acelerada, incremento das medidas repres-

sivas, despedimentos da classe obreira

mais combativa, abaratamento da mao de

obra, EREs em empresas com benefícios,

repressom sindical, encerramento de em-

presas... Sobram exemplos. Só temos que

pensar no têxtil ou na automoçom; na pas-

sada greve do metal de Ponte Vedra; na pri-

vatizaçom da sanidade e do ensino; na des-

feita do agro, da pecuária e da pesca; na

perseguiçom da língua galega por ser a “lín-

gua proletária do meu povo” e, portanto,

inimiga de classe para o capital.

Que medidas tomam os governos para

sair da crise? Dar dinheiros públicos aos

bancos, preparar reformas laborais com o

patronato e os sindicatos do sistema, alon-

gar a vida laboral e o período de média pa-

ra as pensons, fomentar a “bolha imobiliá-

ria”, entregar dinheiros aos sindicatos

maioritários para garantir a paz social, quer

dizer, a paz do capital.

É claro que este sistema nom serve, já

nom dá mais de si. O FMI, a OMC, a UE,

as falsas democracias que nos governam, o

emaranhado capitalista todo, já nom te-

nhem saída, tam só estám a prorrogar a sua

agonia, ao mesmo tempo que tiram bene-

fício da sua morte evidente. Qual é entom

o motivo de que a classe trabalhadora nom

reaja na rua? A burguesia ganhou a batalha

ideológica, figérom-nos crer que a luita de

classes já nom existe, que todas tínhamos

as mesmas oportunidades, que podíamos

viver como burgueses sem pagarmos factu-

ra, e todo com a cumplicidade de sindica-

tos maioritários e partidos.

A CUT leva demandando umha Greve

Geral Nacional desde 2007, e saiu às ruas

de Vigo um ano depois para reclamá-la.

Tornou pública, por activa e por passiva, a

necessidade de tomarmos as ruas. No dia

de hoje retomamos esta campanha e ini-

ciamos contactos com forças políticas, sin-

dicais, vicinais, colectivos sociais e centros

de trabalho para socializarmos esta neces-

sidade e acumularmos forças.

Nunca antes existírom condiçons objec-

tivas mais claras para convocar umha Gre-

ve Geral. Àqueles que insisten em que

nom é o momento preguntamos-lhes por-

quê? Quando será o momento? O que de-

fendem? Porventura a paz social? Para que?

Para salvaguardarem este sistema corrup-

to? Para beneficiarem quem? A classe tra-

balhadora? Na CUT temos claro que aque-

les que nom defendem a Greve Geral lhe

fam o jogo ao capital; eles terám de expli-

car em que lado da barricada é que estám.

Por isso cremos que a Greve Geral é mais

necessaria do que nunca, nom como um

fim en si mesmo, mas como um meio para

alterarmos a correlaçom das forças; um

meio para o proletariado recuperar a au-

toestima e a dignidade, para ser capaz de

demonstrar que tem a força e que tem cla-

ro que a luita de classes existe, e que nessa

luita vamos travar batalha. Abofé que si.

Ricardo Castro Buerger é Secretário Geral da CUT

Depois da comemoraçom do último

10 de Março, que a CIG convocou

com a palavra de ordem “O empre-

go e os salários defendem-se luitando” e que

mobilizou mais de 20.000 pessoas em toda a

Galiza, confirmou-se esta data como um dia

de mobilizaçons dos trabalhadores e traba-

lhadoras galegas e de lembrança dos traba-

lhadores que em 1972 saírom às ruas do nos-

so País a reivindicar direitos e liberdades:

Amador e Daniel, nom vos esquecemos.

A crise económica a que nos conduziu o

capital especulativo financeiro, foi provo-

cada pola cobiça da obtençom de mais lu-

cros para uns poucos, à custa dos trabalha-

dores e trabalhadoras e de umha sobre-ex-

ploraçom da nossa classe social; aprofun-

dando mais e mais na precarizaçom e flexi-

bilizaçom das condiçons de trabalho.

Neste ano 2010, milhares de galegos (du-

rante o ano 2009 registárom-se 228.000 de-

sempregados, que representam um aumen-

to de mais de 17% em relaçom aos anota-

dos em 2008) estám a ser empurrados para

engordar estas listas de desemprego, pas-

sando de ser um 'pinga a pinga' de gente

sem trabalho, a um 'tsunami' que está a des-

truir o emprego imparavelmente e que ele-

vará os números referidos neste parágrafo a

registos nunca vistos no nosso País.

Este modelo neoliberal de sobre-explora-

çom da classe trabalhadora, acarreta umha

maior precarizaçom das condiçons de traba-

lho: a flexibilidade e a desregularizaçom

vam  aumentar se nom formos capazes de

pará-lo. A Junta do PP é a vanguarda, o mo-

delo a seguir, o seu afám privatizador nom

tem limites: estám a pôr em perigo serviços

fundamentais das pessoas. As medidas pri-

vatizadoras da sanidade Pública anunciadas

som umha boa mostra deste modelo. Se ti-

veres dinheiro, tés direito à saúde, se nom

tiveres, nom tés mais direito que a sofrer.

Mas toda esta situaçom nom seria possí-

vel sem a colaboraçom das duas centrais

sindicais espanholas: CCOO e UGT. Estes

sindicatos dobram-se diante da agressivi-

dade do patronato, som cúmplices e aju-

dantes. O Pacto Salarial, assinado ultima-

mente é umha boa mostra do que estamos

a dizer: a prática congelaçom salarial du-

rante os próximos três anos. Esta medida,

que implica umha míngua no poder econó-

mico das pessoas, pode ter um efeito mui-

to mais negativo para remontar a crise do

que positivo; já que a queda dos salários e

o seu peso no PIB foi um dos factores mais

determinantes na actual crise económica.

Perante este cenário, a CIG está a pôr as

bases para a convocatória dumha greve geral.

Reiteradamente, esta necessidade foi anun-

ciada publicamente, polo  nosso secretário

geral, e em todas as mobilizaçons e conflitos

em que o nosso sindicato está presente este

chamamento à greve geral é contínuo.

Esta convocatória de greve geral tem que

ter no seu horizonte mais próximo, o objec-

tivo de parar todas as medidas antioperá-

rias que se pretendem impor: adiamento

da idade da reforma, cortes salariais, flexi-

bilidade... e, num horizonte próximo, umha

mudança de modelo económico e social.

Para chegar a conquistar estes objecti-

vos, som precisos todos os trabalhadores e

trabalhadoras da Galiza; som precisas mo-

bilizaçons  prévias, e som necessários to-

dos e cada um dos companheiros e compa-

nheiras dispostos a mudar este modelo so-

cial. Na CIG já començamos a caminhar.

Xosé Francisco Miranda Vigo é secretário 

de Comunicaçom e Propaganda da CIG

NOTA: A ortografia de ambos os textos, 
cujos originais seguiam as normas ILG-RAG,
foi adaptada com a autorizaçom dos autores.

Este sistema nom
serve: greve geral já!

Sentando as bases
para a greve geral

Ricardo Castro Buerguer Xosé Francisco Miranda Vigo

A burguesia ganhou 
a batalha ideológica: 
figérom-nos crer que
podíamos viver como
burgueses, com a 
cumplicidade de sindicatos
maioritários e partidos

CENTROS SOCIAIS
Aguilhoar
Sta. Marinha · Ginzo de Límia

Arrincadeira
C. Histórico · Riba d’Ávia

C.S. Almuinha
Ezequiel Masoni · Marim

Artábria
Trav. Batalhons · Ferrol

LSO Atocha Alta 14
Monte Alto · Corunha

Atreu!
S. José · Corunha

Aturujo
Principal · Boiro

A Casa da Estación
Ponte d’Eume

A Casa da Triga
P. Maior · Ponte Areias

A Cova dos Ratos
Romil · Vigo

A Esmorga
Telheira · Ourense

Faísca
Calvário · Vigo

Fervesteiro
Adám e Eva · Ferrol

A 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 Revira
Gonzalo Gallas · Ponte Vedra

A Revolta
Rua Real · Vigo

Sem um cam
Rua do Vilar, 9 · Ourense

Setestrelo
Perez Viondi, 9 · Estrada

Tarabela
Donramiro, 17 · Lalim

A Tiradoura
Reboredo · Cangas

CS VagaLume
R. das Nóreas, 5 · Lugo

A situaçom nom seria
possível sem a ajuda
das centrais espanholas,
que se dobram diante
da agressividade 
do patronato. 
Som as suas cúmplices



Alberto Núñez Feijoo, a conse-

lheira Pilar Farjas e a gerente do

Serviço Galego de Saúde (Sergas)

Rocío Mosquera lideram a aposta

neoliberal de privatizar os hospi-

tais na Galiza que tinha iniciado

Margaret Thatcher no Reino Uni-

do e que copiaram Esperanza

Aguirre e Francisco Camps nas co-

munidades autónomas que presi-

dem. O mesmo modelo que os

conservadores británicos querem

agora suprimir por inviável e que

se está a revelar altamente defici-

tário e precário em Madrid e no

País Valenciano é o escolhido polo

Executivo autonómico para afron-

tar a construçom e ampliaçom dos

hospitais e previsivelmente dos

novos centros de saúde.

O pretexto da falta de fundos e

da aposta na austeridade esgrimi-

do por Núñez Feijoo para tal deci-

som bate de frente com a realida-

de objectiva da multiplicaçom do

investimento público que implica

o sistema de gestom privada dos

hospitais tal e como planifica o PP.

Os custos no gasto corrente

adiam-se no tempo mas represen-

tam percentagens altamente ele-

vadas para os orçamentos da Junta

nos próximos vinte anos. A vonta-

de de ganhar lealdades entre as

grandes empresas parece ser o

único motivo polo qual a Conse-

lharia de Sanidade vai entregar ao

capital privado a construçom e

gestom das instalaçons sanitárias.

E o enorme gasto que representa

ao longo de décadas tornará im-

possível no futuro a reorientaçom

do modelo a qualquer governo que

o quiger mudar.

Para além do próprio esbanja-

mento financeiro, existe o risco de

que os cofres públicos nom podam

fazer frente aos custos crescentes,

como aconteceu no Reino Unido

ou no País Valenciano -onde a dí-

vida com as empresas ultrapassa

os sete mil milhons de euros- o

que hipotecaria a possibilidade de

manter o actual sistema sanitário

e forçaria umha mudança de mo-

delo, que previsivelmente passa-

ria polo co-pagamento do serviço

por parte dos usuários e a progres-

siva privatizaçom do atendimento

médico, isto é, a morte do serviço

público tal e como está hoje con-

cebido. Os 1300 milhons de euros

que previa investir o bipartido na

criaçom e ampliaçom de hospitais

passam com o modelo neoliberal a

custar-lhe aos contribuíntes por

volta de 5000 milhons.

Negam a privatizaçom
Pilar Farjas assegura reiterada-

mente que o serviço público se vai

manter, em referência ao que tem

a ver com a assistência médica. No

entanto, tomando como referên-

cia o modelo viguês, as empresas

gerirám todo o que tenha a ver

com a manutençom, o mobiliário,

a comida, o fornecimento eléctri-

co, a imprensa, a limpeza e desin-

fecçom, o armazenamento de his-

tórias clínicas ou o negócio do es-

tacionamento, com a garantia de

que tenhem a segurança de que

vai estar cheio todos os dias. Por

parte da Plataforma Galega em

Defesa da Sanidade Pública, o seu

porta-voz Manuel Martín destaca

que nos hospitais nom se podem

separar as infraestruturas e servi-

ços do processo de cura dos pa-

cientes. Aponta que “a qualidade

da comida ou os níveis de limpeza

som determinantes para que o

restabelecimento seja efectivo”.

Assinala como exemplo que o Rei-

no Unido lidera as estatísticas eu-

ropeias em mortes de internos por

infecçons hospitalares no último

relatório publicado.

Ao entrar os consórcios de em-

presas nos hospitais, instalam-se

neles duas gerências paralelas: um-

ha privada, com o ánimo de lucro

como finalidade, e outra pública,

com o serviço sanitário como ob-

jectivo, as quais acabam por colidir,

como se tem provado nas experiên-

cias desenvolvidas noutras latitu-

des. Nos casos de Madrid e Valên-

cia chegárom a eliminar-se até mais

de metade dos postos de trabalho

com a conseguinte reduçom da

qualidade dos serviços, o que acaba

por afectar os próprios pacientes.

Já se conhece que o projecto

de Pilar Farjas para Vigo reduzirá

as camas previstas polo bipartido

e compartilhará com Povisa as ur-

gências sanitárias, mantendo os

lucros desta empresa privada

mui bem relacionada com os ges-

tores sanitários da Junta. Em pa-

lavras de Manuel Martín, o PP

“recorre ao engano” para “camu-

flar o início da privatizaçom da

sanidade em benefício dos gru-

pos de pressom empresarial que

os apoiam”.

O tesouro viguês
Recentemente a conselheira Far-

jas gabava-se perante a imprensa

da alta rendibilidade que repre-

sentaria para as empresas assumi-

rem a construçom e gestom do no-

vo hospital de Vigo: a partir de um

investimento máximo de 412 mi-

lhons, que recuperariam com ju-

ros em vinte anos, iriam obter co-

mo lucros entre 50 e 70 milhons

anuais como cánone, mais todos

aqueles obtidos polos serviços que

administrarem, que representa-

rám um negócio sempre rendível,

ao serem os usuários da sanidade

clientes fixos e permanentes. Isto

é, mais de mil e setecentos mi-

lhons que terá que gastar a Junta

com o dinheiro dos contribuintes

numha hipoteca a pagar até iní-

cios do decénio de 2030 por um

único hospital.

As empresas que ficarem com

o tesouro vam estar reunidas

num consórcio que integrará um-

ha grande construtora e umha se-

guradora privada relacionada

com a sanidade, amparadas am-

bas por umha ou várias entidades

financeiras para facilitarem o cré-

dito. Para ocupar o papel da se-

guradora, a Povisa conta com

muitos pontos, o que constitui-

ria na prática a submissom plena

da administraçom autonómica à

sociedade que detém o controlo

do maior hospital privado da Pe-

nínsula, o Grupo Nosa Terra 21.

Nom por acaso, a empresa foi be-

neficiada polos diferentes execu-

tivos autonómicos que precedê-

rom o actual e a própria respon-

sável do Sergas, Rocío Mosquera,

exerceu como gerente do Hospi-

tal Nuestra Señora de la Espe-

ranza de Compostela, do mesmo

grupo que Povisa, desde 2002 até

o momento em que foi nomeada

para o seu actual cargo.

Mais do mesmo no futuro
O mesmo modelo previsto para

Vigo é o que se vai aplicar no no-

vo hospital de Monte Carrasco
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Povisa continuará a lucrar-se com o dinheiro público. 
É o principal candidato para gerir o novo hospital viguêsA FUNDO

A PRIVATIZAÇOM DOS HOSPITAIS QUE PROMOVE O PP IMPEDIRÁ A QUALQUER OUTRO GOVERNO DAR VOLTA ATRÁS

C. BARROS / A Conselharia de Sanidade avança nos planos privatizadores que te-
rám o seu primeiro grande expoente na construçom do novo hospital viguês a
maos de um consórcio de empresas que gerirá e se lucrará com os serviços com-
plementares à assistência médica. Durante vinte anos, as empresas cobrarám dos

cofres públicos por volta de 1700 milhons de euros, quatro vezes mais do que lhe
custaria à Junta fazer-se cargo do projecto. As dificuldades para afrontar o paga-
mento deste e dos novos hospitais e centros de saúde ponhem em sério risco a
continuidade da sanidade como serviço público e gratuito.

O modelo 
que os británicos
querem suprimir

é deficitário 
e precário em

Madrid e Valéncia

Processo de venda da sanidade multiplica 
o gasto e hipoteca o futuro do serviço público

A gerente do
Sergas, Rocío

Mosquera, ocupou
o mesmo cargo no
hospital de Povisa

em Compostela

É provável que os
cofres públicos nom

podam assumir 
os custos, o que 

implicaria a morte
do serviço público 

PILAR FARJAS E ROCÍO MOSQUERA
A Conselheira de Sanidade e a gerente
do Sergas lideram a aposta na 
privatizaçom progressiva dos hospitais



em Ponte Vedra, o que provocou

o enfrentamento de Sanidade

com o presidente da Cámara Mu-

nicipal, Miguel Anxo Fernández

Lores, que se recusa a pagar os

gastos que reclamam ao ente lo-

cal e que propom como alternati-

va a ampliaçom do actual hospital

de Montecelo. Assinala o primei-

ro edil que a sua aposta requere-

ria umha despesa de 60 milhons

de euros, frente aos quase 200

milhons da opçom liderada pola

Junta para entregar as instalaçons

em maos das empresas. Mas nom

só a capital da província se desen-

tende da iniciativa do PP: à reu-

niom com a Conselheira realiza-

da no passado 19 de Dezembro

apenas assistírom 10 dos 21 diri-

gentes municipais que tinham si-

do convocados.

A ampliaçom do hospital da

Corunha seguirá também o mes-

mo padrom e irá-se desenvolver

nos próximos três anos, cum cus-

to de 41 milhons. E também as

novas infraestruturas previstas

polo bipartido no hospital lucen-

se, as quais fôrom paralisadas po-

lo PP beneficiando as clínicas

privadas, agora estám a ser revis-

tas. Prevê-se que a aposta pola

gestom privada das infraestrutu-

ras e os serviços complementa-

res à assistência sanitária im-

pregnem todas as novas obras a

acometer em relaçom com os

hospitais e mesmo os centros de

saúde, conforme estám a denun-

ciar diferentes colectivos rela-

cionados com o ámbito da saúde

e outros vicinais e políticos.

A oposiçom ao modelo do PP é

maioritária nos sindicatos e agru-

paçons profissionais, o que nom

impede que o Governo mante-

nha com firmeza umha aposta

que irá incrementando sem freio

a presença do capital privado no

sistema sanitário e que poderá

acarretar que a gestom da saúde

se torne em objecto de negócio a

todos os níveis.
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I. GARCÍA / A cúpula empresarial é mais umha vez a
que fica a ganhar por causa do delírio privatizador
da Junta de Núñez Feijóo. O hospital viguês Povisa -
propriedade de Remolcanosa, empresa denunciada
polo Governo espanhol pola sua actuaçom durante
a operaçom de resgate do Prestige-
continuará a receber da Adminis-
traçom pública galega mais de 74
milhons de euros anuais graças ao
concerto de sanidade privada mais
caro do Estado. O bipartido chega-
ra a manifestar o seu propósito de
cancelar um acordo que permite
ao centro médico presidido polo
empresário naval galego José Sil-
veira Cañizares facturar perto de
100 milhons por ano.

Colectivos sociais da cidade olívica tenhem de-
nunciado que o intuito da Junta passa também po-
la reduçom de quase 400 camas do futuro hospi-
tal público, por acaso um número mui semelhante
ao atribuído à Povisa para atender a populaçom in-
cluída no concerto assinado com a Administra-
çom. Este corte tem o seu reflexo nos orzamentos
autonómicos, que reservam no actual exercício
umha verba orçamentária de 250 milhons para as
obras, 50 menos que os consignados com anterio-
ridade polo PSOE e o BNG. Mas o verdadeiro ne-
gócio será a construçom e gestom do próprio cen-
tro público, e todo aponta a que o hospital de Sil-

veira conta com muitas possibilidades de partici-
par no futuro consórcio encarregado dos trabalhos.

O centro privado será desta forma o grande lu-
crado de uns planos autonómicos que estám a
ter contestaçom na rua desde o primeiro mo-

mento. Mas nom é a primeira vez
que Silveira conta com o favor da
Administraçom ao longo de umha
dilatada trajectória empresarial
que o converteu num dos princi-
pais empresários navais da Euro-
pa. Tal como denunciávamos nos
números 30 e 65 desta publica-
çom, os seus contactos com ex-
ministros espanhóis como Abel
Caballero (PSOE) e Álvarez Cas-
cos (PP) permitírom-lhe alicerçar

um 'empório' com interesses em sectores como o
marítimo, imobiliário, químico, sanitário ou for-
mativo. Associado com Fernando Fernández Ta-
pias adquiriu a preço simbólico a antiga compa-
nhia naval pública Elcano, ademais de conseguir
o monopólio do salvamento marítimo na Galiza e
importantes contratos com a Administraçom cen-
tral. Também compartilha interesses com Ma-
nuel Rodríguez -proprietário da empresa de cons-
truçom náutica Rodman- e foi conselheiro da
Caixanova, entidade com que mantém vínculos
familiares, já que um dos seus filhos é casado
com umha filha de Julio Fernández Gayoso.

Reduzem camas no novo hospital 
público para lhas entregar a Povisa

O CENTRO, DA EMPRESA QUE REBOCOU O PRESTIGE, RECEBE 75 MILHONS ANUAIS

Se bem Núñez Feijóo foi o dis-

cípulo por excelência de José

Manuel Romay Beccaría, com

quem exerceu cargos de res-

ponsabilidade na Junta e no Go-

verno Aznar no ámbito da sani-

dade de 1991 a 2000, também

Pilar Farjas é umha mulher da

sua plena confiança, com a qual

trabalhou em diferentes admi-

nistraçons. Da era de Romay e

Feijoo no governo sanitário pro-

cedêrom as Fundaçons Sanitá-

rias como órgaos de governo pa-

ra os hospitais, que fôrom con-

sideradas já na altura como ger-

mes privatizadores e que vinhé-

rom a revelar-se altamente

deficitárias, conforme revelou o

Conselho de Contas. O biparti-

do acabou por dissolvê-las.

Romay Beccaría, que foi Se-

cretário Geral de Sanidade do

Estado espanhol com Franco

(1963-1966), chegou a ser mi-

nistro da mesma área com Aznar,

de 1996 a 2000, e é considerado

por muitos o presidente da Jun-

ta na sombra, tendo influído na

nomeaçom de boa parte dos con-

selheiros e conselheiras actuais.

É o líder do chamado “sector do

barrete” e o elemento mais re-

presentativo das conexons com

o PP de Madrid que se tinha en-

frentado à sucursal galega em

tempos de Fraga Iribarne.

O modelo que agora defen-

dem os seus discípulos e que

constitui mais um passo nas re-

formas sanitárias que el mesmo

tinha iniciado está já neste mo-

mento a disparar o número de

pessoas em lista de espera –que

tinha descido progressivamente

desde 2005-, a reduzir o gasto

em materiais para hospitais e

centros de saúde e a desviar ca-

da dia mais para as privadas os

pacientes pendentes de opera-

çons cirúrgicas.

O hospital viguês
continuará a receber
mais de 74 milhons
da Junta por ano,

o concerto privado
mais caro do Estado

Os discípulos de Romay
Beccaría cozinham 
a privatizaçom sanitária

Da era de Romay
e Feijoo na sanidade
som as Fundaçons

Sanitárias, germes
deficitários 

da privatizaçom 

ROMAY BECCARIA
O mentor de Rajoy
influiu na decisom de
nomear Pilar Farjas
como conselheira

ESPERANZA AGUIRRE
A ‘popular’ desenvolve
em Madrid o modelo de
gestom sanitária que 
imita agora o PPdeG



18 EM ANÁLISE NOVAS DA GALIZA 15 de Março a 15 de Abril de 2010

EM ANÁLISE Mulheres de hoje abordam as problemáticas 
de género como sujeitos da exploraçom

Porque lutar neste 8 de Março?
QUATRO OLHARES FEMININOS MOSTRAM AS SUAS PRÓPRIAS PERSPECTIVAS SOBRE AS SITUAÇONS QUE ENFRENTAM

O.R. / O feminismo não é mais um -ismo: podemos conseguir a indepen-
dência, acabar com a fome no mundo, alcançar uma distribuição justa
das riquezas. Mas a luta feminista, qualquer que seja a sua frente, qual-
quer que seja a mulher que a embandeire, vai estar aí, como construção

constante dum sujeito por séculos negado. Neste 8 de Março falam elas,
as trabalhadoras do lar, as estudantes, as camponesas, as jornalistas;
com diferentes experiências e diferentes perspectivas, mas um pensa-
mento comum: é tempo de luta. 

Se todos estão mal, como havemos de estar

as trabalhadoras do lar? A situação não é

boa, e a gente começa a prescindir de nós.

Em relação com as desigualdades de géne-

ro, não conheço nenhum homem na profis-

são. Há pouco vi um papel na rua a anun-

ciar um homem para cuidar pessoas, e nin-

guém apanhara o seu telefone. Às mulheres

chamam-nos para cuidarmos de pessoas,

mas depois pedem-che que faças isto ou

aquilo em casa. Os homens não passam por

aí. Temos que começar a valorizar-nos a nós

próprias, caso contrário, não serás respeita-

da. Eu não sou menos do que outro traba-

lhador qualquer.

Por exigência europeia vão deixar de exis-

tir os regimes especiais na Segurança So-

cial, um dos nossos grandes objectivos. Ago-

ra é preciso pressionar para que isso não

conduza a um aumento do mercado negro.

O objetivo para este 8 de Março está, da

nossa perspectiva, em conseguirmos equi-

parar a segurança social sem que seja à cus-

ta do que recebemos cada mês, numa dig-

nificação salarial, e em deixarmos de nos

considerar menos que ninguém. 

“Temos que começar por 
valorizarmo-nos nós próprias”

ARACELI BALSA, EMPREGADA DO LAR

A mulher é uma categoria socio-política que

opera desde que a criança mostra o seu se-

xo na primeira ecografia e é heterodesigna-

da: um nome, um temperamento, um pa-

pel e uma identidade. A sociedade cons-

trói-nos, e sermos vistas como meros obje-

tos torna difícil transformarmo-nos em su-

jeitos plenos. Herdamos do pós-estru-

turalismo o negar a existência de sujeito

nenhum, mas basta designar-se como mu-

lher para ver que o sujeito na realidade im-

porta: divisão sexual do trabalho, obrigação

duma estética determinada, maternidade e

cuidados não remunerados e sempre, sem-

pre, ter que reivindicar-se.

Parece que as mulheres não alcançámos

nem alcançaremos a igualdade. cumpre es-

tarmos conscientes disto. Não tudo foi con-

seguido. Neste 8 de março e nos demais dias

do ano eu sou mulher, e o pessoal é político.

“O sermos vistas como objectos
torna difícil transformarmo-nos
em sujeitos plenos”

REBECA ROCA, ESTUDANTE DE FILOSOFIA E CUIDADORA DE CRIANÇAS

Para nós é prioritário conservar o emprego

numa situação, como é a atual, bastante pre-

cária para o agro, e em que, aos problemas do

rural com os preços e a crise em geral, ao de-

sânimo e à precariedade, há que juntar as di-

ficuldades laborais da mulher, como parte

marginal em todos os âmbitos. Urge lutar-

mos contra o abandono do rural; a soberania

alimentar é, neste 8 de Março e em todos os

dias do ano, um ponto a reivindicar. 

No que se refere diretamente à mulher, é

imprescindível combater para avançarmos na

cotitularidade das explorações, e o certo é que

se estão vendo cada vez mais mulheres cotitu-

lares. O aumento quiçá tenha a ver com o tra-

balho que fez historicamente o SLG, que le-

vou essa luta dentro da Galiza e do Estado,

quando noutros países não existe. Esta é uma

das batalhas que dentro da Secretaria das Mu-

lheres leva mais tempo, o que mais nos carac-

teriza mesmo quando temos encontros com

outras organizações, como se constatou no úl-

timo Encontro de Mulheres da Coordenadora

Europeia Via Camponesa em Betanços, onde

muitas mulheres nem sabiam o que era a coti-

tularidade. Isso não pode continuar a ocorrer. 

A nível geral, cumpre lutar para que haja

mais observatórios de igualdade, que con-

trolem os salários, que fiscalizem de perto a

discriminação por maternidade, e a pressão

que exercem algumas empresas para que as

mulheres prescindam da sua baixa comple-

ta por maternidade. 

“Os problemas do agro unem-se
às nossas dificuldades laborais”

VILMA LEIVAS, LABREGA E MEMBRO DO SLG

Tanto no jornalismo como no âmbito do tra-

balho social existe um dado mui paradoxal:

70% das pessoas que trabalha são mulheres,

mas os cargos importantes estão por via de

regra ocupados por homens. O maior perigo

de hoje em dia reside na ideia de que já obti-

vemos a igualdade. Pretendem fazer-nos crer

que temos tudo feito: estudamos na univer-

sidade, temos presença na vida pública, so-

mos independentes a nível económico, etc.,

mas as desigualdades estão aí. Nos chamados

países subdesenvolvidos esta discriminação

torna-se mais evidente, mas não quer dizer

que aqui não esteja presente, ao contrário.

Também pode ser perigoso que certo setor

do feminismo caia no acomodamento, as mu-

lheres que estão em cargos de poder acabam

por imitar o comportamento masculino.

Quanto aos meios de comunicaçom, acho

que de nada serve que no 8 de Março se

editem especiais, quando no dia-a-dia a

questão não se visibiliza. A violência de gé-

nero trata-se às vezes duma perspectiva

sensacionalista, mas o fundo do machismo

obvia-se por completo. Não se estão a to-

mar medidas reais. Faz falta lutar por isso.

“O maior perigo reside na ideia
de que obtivemos a igualdade”

MARIA VENCE, JORNALISTA
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MEDIA Emprego do dinheiro público para “sincronizar” a agenda 
dos meios com os interesses do poder político

NOTAS DE RODAPÉ

Richard Nixon assegurava seguir a lógica do

comum da gente como guia de governo, o

bom senso natural do americano médio, para com-

bater o movimento contra o recrutamento para a

Guerra do Vietname. Ao nom ter voz essa presu-

mida adesom geral, ele chamava-a “maioria silen-

ciosa”. Um dia, a tam mentada maioria sem voz,

falou. Nom o fijo para aclamá-lo senom para con-

dená-lo por mentiroso e corrupto. Nixon passou à

história como o primeiro presidente norteameri-

cano expulso da Casa Branca.

Nos anos 20, um nacionalista da facçom Ale-

jandro Farnesio fundou um diário em Bar-

celona e pujo-lhe 'El Intransigente'. Contra que

era intransigente aquele jornal? A fobia do direc-

tor era o nacionalismo catalám e a preservaçom

da língua de Verdaguer. 

Vivendo a língua da Catalunha um momento

de viva emoçom popular, Alejandro Lerroux

(assim se chamava o aventureiro) disparava por

elevaçom contra o catalanismo ao qual qualificava

de inimigo dos operários e letal para os interesses

da classe trabalhadora. Os artigos de Lerroux re-

clamavam o protagonismo urgente do “sam es-

pontaneísmo das massas” contra a “política ve-

lhouqueira dos partidos”. Título de um artigo de

Lerroux “España ya no puede esperar más”. 

Proveniente do PSOE, Rosa Díez fracassara

coma candidata em Biscaia, de onde é origi-

nária, mas depois recuncaria com umha lista pró-

pria, mais esplícita em prol do nacionalismo espa-

nhol e contra as naçons sem Estado. O seu resul-

tado na Galiza nom foi ruim. Entusiasta do “sen-

tido comum” nixoniano véu a Compostela a se

manifestar contra o ensino normativo do Galego. 

Chamando aos sentimentos espontáneos do

povo trabalhador, Lerroux recitara num mí-

tim no Baix Llobregat. “En el fondo de un barran-

co/ canta un negro con afán/ dios mío quien fuera

blanco/ aunque fuera catalán!”. Mas o próprio pú-

blico começou a lançar-lhe pedras. Rosa Díez nom

é partidária de versos e procura umha síntese mais

directa de antinacionalismo: pensa que há galegos

no bom sentido e “na pior acepçom do termo”. 

Pierre Poujade também bradava contra a ine-

ficácia do parlamentarismo, os impostos e

os intelectuais. Assegurava defender a lógica do-

méstica, espontánea, sofrida e diária da classe

média francesa. Poujade tem um livro intitulado

“Na hora da cólera”. Nom lembra o “España ya

no puede esperar más” de Lerroux?

No seu livro “Mi sistema”, Mario Conde bota-

va lume contra o parlamentarismo e as dispu-

tas estéreis que comprometiam, no seu entender,

o voo do pentarreactor hispánico. A sua fórmula

era singela: “deixem-me governar a mim, que co-

nheço ao milímetro as finanças internacionais”.

Odono de La Voz de Galicia escreve um artigo

intitulado “Galicia ya no puede esperar más”

(domingo 14) em que, despois de pôr a cair de

um burro as instituiçons, oferece a alternativa do

seu diário como “histórico projecto integrador”

porque “praticamente ninguém parece interessa-

do em contribuir para a vertebraçom da Galiza”.

Nom me digam que nom lembra o Mario Conde.

X. R. SAMPEDRO / Diário

Liberdade somava-se no

passado dia 8 de Feverei-

ro ao panorama informa-

tivo galego na Internet.

Um portal impulsionado

por umha associaçom

cultural com o mesmo

nome, que cumpre já um

primeiro mês de anda-

mento. O “Portal antica-

pitalista da Galiza e os

países lusófonos” já

anunciava desde a sua

criaçom a sua vontade de

servir de ponte desde a

rede galega aos movi-

mentos de outras partes

do mundo, e com espe-

cial interesse da Lusofo-

nia. É um objectivo que

tenhem estado a cum-

prir com um trabalho de

procura noutros portais,

fornecendo assim de

conteúdos o projecto co-

municativo próprio que, por sua vez, es-

tá a concentrar o seu trabalho de elabo-

raçom própria em entrevistas, com um-

ha freqüência de duas ou três por sema-

na. Umha lista de colaboradores muito

ampla na secçom de opiniom, tanto no

que di respeito às diferentes perspecti-

vas do soberanismo como à representa-

çom de outros países, completam bem

este novo projecto in-

formativo que desde há

duas semanas inclui

também umha coluna

de publicaçom aberta

para os coletivos.

Renovaçom 
de Galizalivre
O portal Galizalivre ta-

mém deu um salto nes-

te mês passado, ao

apresentar a 16 de Fe-

vereiro o seu novo for-

mato. O projecto mais

veterano do indepen-

dentismo na rede man-

tinha nos últimos tem-

pos um formato provi-

sório, ainda que dema-

siado prolongado no

tempo, desde que em

2005 se tornara numha

das vítimas da “Opera-

çom Castinheiras”. A

renovaçom de imagem,

para além do esforço estético, fornece

umha melhor vertebraçom de conteú-

dos. Inclui ademais este novo formato

umha completa agenda diária de con-

vocatórias, umha secçom de ensaio pa-

ra dar espaço a conteúdos nom pro-

priamente jornalísticos mas formati-

vos, e umha outra de rádio que espera

a ser inaugurada.

Diário Liberdade e Galizalivre completam apostas
de informaçom em chave soberanista na rede

Diário Liberdade tem
vontade de servir de
ponte desde a rede galega
aos movimentos da 
Lusofonia e outros lugares

E. MARAGOTO / Entre Novembro e De-

zembro era publicado o primeiro número

de umha publicaçom impressa (que tam-

bém pode encontrar-se na rede) cuja con-

tinuidade e periodicidade ainda nom es-

tám totalmente definidas, mas que volta

a pôr de manifesto a vontade do mundo

libertário galego e português por quebrar

a fronteira política do Minho. Anterior-

mente a Internet tinha acolhido umha

iniciativa semelhante, mas a redacçom

transfronteiriça véu a frustrar-se meses

depois de nascer: Indymedia. Umha e ou-

tra representam as primeiras tentativas

de criar meios de comunicaçom com con-

selhos de redacçom conjuntos, algo iné-

dito apesar de a Galiza contar com um

movimento reintegracionista que nos úl-

timos anos gerou instrumentos comuni-

cativos relativamente potentes. Estes

contam com colaboraçons de além-Mi-

nho, mas ainda nom dérom o passo de

criar órgaos de decisom conjuntos. Carlos

S. Crestar, um dos responsáveis pola pu-

blicaçom na Galiza atribui esta carência a

“preconceitos, às vezes quase racistas”

em relaçom a todo o que tenha que ver

com Portugal, mas tem claro que “som

estigmas que estám a ser superados” nos

últimos anos. Do lado português, mais do

que preconceitos haveria “desconheci-

mento, mas, ao mesmo tempo, curiosida-

de”. Para Carlos, em qualquer caso, é in-

teressante complementar as forças de um

lado e outro da fronteira: “aqui há mais

activistas e talvez se fagam mais cousas,

mas, ao nível de publicaçons e textos, em

Portugal há mais formaçom teórica”.

O primeiro número do Anarco-Sindica-

lista, editado em parceria por Solidarieda-

de Obreira, órgao da Confederaçom Na-

cional do Trabalho da Galiza (CNT-AIT),

e o Boletim Anarco-Sindicalista, publica-

çom da Associação Internacional d@s

Trabalhador@s - Secção Portuguesa

(AIT-SP), debruça-se sobre diversos te-

mas da actualidade de ambos os países,

salientando a conflituosidade laboral.

Neste ámbito é analisado o conflito das

EOI galegas, os direitos laborais dos tra-

balhadores portugueses na Galiza, os reci-

bos verdes e a precariedade. Também som

noticiados numerosos conflitos locais com

o patronato no actual contexto de crise

económica. Para além das problemáticas

laborais, som tratados outros temas, como

o aborto, o transporte ou a fome no mun-

do. No terreno da solidariedade, o bole-

tim informa da situaçom do anarquista ca-

talám Amadeu Casellas e leva à capa o ca-

so de 11 pessoas julgadas em Lisboa na

seqüência da sua participaçom numha

manifestaçom anti-autoritária.

'O Anarco-sindicalista', mais umha tentativa
de informaçom conjunta galego-portuguesa

‘O Anarco-sindicalista’
volta a pôr de manifesto 

a vontade do mundo 
libertário galego e 

português por superar a 
fronteira do Minho
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A informaçom contida nas redes sociais é, desde os seus inícios,
umha mina de ouro para a espionagem a todos os níveisA EXAME

O mau uso das ferramentas que

nos oferece a navegaçom pola In-

ternet, a vigiláncia por parte de

Estados e empresas para diver-

sos fins e a existência de Estados

que perseguem utilizadores in-

cómodos ou contrários ao seu re-

gime (com a estrita colaboraçom

das empresas que ali operam)

som os problemas que fam da re-

de um lugar nom tam seguro,

anónimo ou democrático como

se promulga.

Sem irmos mais longe, os utili-

zadores finais adquirimos umha

série de maus costumes que dei-

xam a porta aberta da nossa inti-

midade com a chave posta. O

mero facto de nom apagarmos o

historial do nosso navegador de

Internet (pesquisas realizadas,

senhas gravadas, inícios de ses-

som activos, etc.) pode significar

que, por exemplo, outra pessoa

que emprega o nosso computa-

dor, ou um outro computador,

poda vir a saber desde que jornal

electrónico consultamos ou qual

é o servidor onde se encontra o

nosso correio pessoal até conhe-

cer a tendência ideológica, con-

sultar o nosso correio ou página

pessoal do Facebook ou, mesmo,

enviar mensagens a partir desses

suportes. Cumpre salientar que

existem vírus capazes de ler a

nossa informaçom privada, inclu-

sive senhas, polo que, se nom se

for constante na protecçom anti-

viral (principalmente nos siste-

mas de Microsoft), todo cuidado

poderá ser insuficiente.

Outro dos perigos emana do

mau uso (ou uso excessivo) das

redes sociais. Este fenómeno, já

assente na nossa sociedade, fa-

vorece a criaçom de redes de

utilizadores em que se espalha a

informaçom em excesso. A par-

tir dessas redes podem obter-se

facilmente dados que antes se-

ria difícil conhecer através da

Internet. Partilhar fotografias,

aventuras diárias, passatempos

e, sobretudo, relaçons pessoais

é realmente arriscado. Deve-

mos, desde a altura em que de-

cidimos aderir a umha rede so-

cial, optimizarmos a privacidade

na configuraçom. Além disso,

cumpre analisar em todo o mo-

mento quem e o que pode ter

acesso às pessoas que somamos

aos nossos contactos. 

A informaçom contida nas re-

des sociais é, desde os seus iní-

cios, umha mina de ouro para a

espionagem sentimental, para

quem quer saber demasiado do

conhecido/amigo/amante. Po-

rém, conforme se fôrom genera-

lizando, também se achárom ou-

tras possibilidades: ao chefe ser-

vem para saber do nosso compor-

tamento fora do lugar de traba-

lho; às empresas, para obterem

informaçom adicional aos nossos

currículos. As redes sociais cons-

tituem também um perigo do

ponto de vista da integridade fí-

sica e psicológica,  pois aqui nom

existe umha barreira que impida

a perseguiçom ou o assédio. É fá-

cil imaginar os riscos que signifi-

ca para pessoas que sofrem vio-

lência escolar ou de género. 

Trata-se, em todo o caso, de

mantermos o controlo sobre o

que é nosso. Se nom quereríamos

deixar a nossa documentaçom,

correio pessoal, conversas priva-

das ou dados bancários nas maos

de umha única pessoa inapro-

priada, como é que fazemos tal

numha rede que engloba mi-

lhons de utilizadores?

‘Inteligência’ e 
‘segurança nacional’
A denominada "Inteligência es-

tatal" toma também parte no que

é o controlo da sociedade com a

Internet como ferramenta. Des-

de há décadas, som freqüentes

episódios de espionagem com o

pretexto da manutençom da se-

gurança nacional. É umha reali-

dade difusa nalguns casos, mas

evidente noutros. Sitel (Sistema

Integrado de Interceptaçom Te-

lefónica) no estado espanhol é o

exemplo mais claro. O próprio

Partido Popular, instigador da sua

colocaçom em marcha com um

investimento superior a 9 mi-

lhons de euros, clama agora con-

tra a sua existência, já que tal sis-

tema está agora tirando à luz as

sujidades das suas práticas no

Caso Gürtel. Segundo as leis es-

panholas, nom se comete ilegali-

dade se as escuitas forem feitas

sob tutela judicial. Mais oculto

está Echelon, um sistema de es-

pionagem de todas as comunica-

çons a nível mundial que leva

funcionando desde a Guerra Fria.

É gerido pola Agência Nacional

de Inteligência dos Estados Uni-

dos, com a colaboraçom da Nova

Zelándia, da Austrália, do Cana-

dá e do Reino Unido. Há nove

anos chegou a investigar a sua

existência o Parlamento Euro-

peu, por causa da espionagem co-

mercial exercida através deste

sistema. Após os atentados de

Nova Iorque do 11 de Setembro

de 2001, todo ficou em silêncio.

Internet, útil para a caça 
de ‘inimigos de Estado’
Os regimes políticos nom demo-

cráticos e também democráticos

estabelecêrom as suas próprias re-

gras de jogo na rede. Estas regras

som as que empresas como a Goo-

gle, a Yahoo ou a Microsoft te-

nhem que seguir para operarem

em paises como o Irám ou a Chi-

na, onde colaboram activamente

na procura de “infractores”. 

O governo chinês solicita in-

formaçom sobre utilizadores de-

clarados perigosos através das

empresas de telecomunicaçons

que operam sob a sua jurisdiçom.

Exemplo do funcionamento des-

te tandem é  o jornalista chinês

Shi Tao, que cumpre actualmen-

te umha pena de dez anos por di-

fundir umha nota secreta do Go-

verno de Beijing em que se im-

pedia informar do décimo quinto

aniversário do massacre da praça

de Tiananmen, no qual morrê-

rom 3000 pessoas. A mensagem

de correio electrónico em que se

divulgava a nota governamental

foi enviada através do Yahoo, que

cumpriu com o seu papel na re-

pressom. O governo do Irám, por

seu turno, bota mao de sofistica-

dos sistemas de leitura de paco-

tes (que também possui o gover-

no da China), o que lhe permite

ler páginas internéticas e mensa-

gens de correio-e privadas (re-

cursos para já restringidos a mui

poucos utilizadores iranianos),

como aconteceu no caso de Omi-

dreza Mirsayafi, falecido numha

prisom de Teerám.

O sistema Echelon
foi investigado pola

UE por ter sido 
utilizado para a 

espionagem comercial

Internet: potente fornecedor de dados para 
a espionagem comercial, criminal e estatal

EMPRESAS E ESTADOS VALEM-SE DA REDE PARA ESPREITAR A SOCIEDADE, TANTO POR VIAS LEGAIS COMO ILEGAIS

DAVID CANTO / A Internet, como rede mundial de comunicaçons é um ninho de
dados cada vez maior que, mal empregado, pode estar servindo para muito
mais do que deveria ser: informaçom pessoal e com controlo pessoal sobre

a sua difusom. Qualquer simples descuido ao tornar públicas informaçons
que nom deveriam sê-lo pode acarretar que elas viajem para lugares dos
quais ninguém gostaria. 

OS RISCOS QUE ENTRANHAM OS ‘GRANDES IRMAOS’ DA REDE

· Um dos maiores perigos é o descuido por parte das pessoas no seu uso diário
de novas tecnologias.

· Desconhecemos até que ponto existe observaçom contínua por parte de 
autoridades ou expertos informáticos nom ligados a elas.

· As redes sociais e blogues som um buraco negro de informaçom que pode 
limitar a privacidade e a intimidade.

Sitel, instigado polo
PP, é agora objecto de
ataque por este partido,
ao desvendar as suas
práticas sujas no Gürtel

REDES SOCIAIS
Implicam na prática um buraco 
negro de informaçom que pode limitar
a privacidade e a intimidade
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Audiência Nacional investiga descarga de droga
numha propriedade do banqueiro Emilio Botín

ADVOGADO BASCO EXERCE COMO ACUSAÇOM POPULAR E DENUNCIA TENTATIVAS DE OCULTAR O CASO

I.G. / A Audiência Nacional espanhola mantém abertas diligências para esclare-
cer o acontecido no dia 25 de Abril de 2008 na quinta “El Castaño”, propriedade
de Emilio Botín, situada na localidade de Luciana, em Ciudad Real. Os meios

dérom conta ao dia seguinte de umha informaçom confusa em que se destaca-
va a morte de duas pessoas quando tentavam fazer umha descarga de haxixe
de avioneta utilizando o aeródromo privado do presidente do Banco Santander. 

Um problema técnico teria obri-

gado os três tripulantes da avio-

neta que portava a droga a realiza-

rem umha manobra de emergên-

cia -que alguns meios situárom fo-

ra da quinta do banqueiro- da

qual só um saiu com vida. Tam-

bém foi detida outra pessoa que

aguardava ao pé da pista junto a

vários carros preparados para

transportarem a mercadoria e cu-

jos ocupantes teriam fugido.

Todos os jornais recolhêrom a

versom policial e incluírom decla-

raçons dos responsáveis polo ban-

co assegurando que nengum

membro da família Botín ficou fe-

rido nem tinha conhecimento

nem relaçom com o acontecido. 

Ocultaçom mediática
O que se esquecêrom de publicar

fôrom as numerosas zonas de som-

bra que deixou o caso em cima da

mesa, assim como a investigaçom

que pouco depois iniciou o Tribu-

nal Central de Instruçom Núme-

ro 4 da Audiência Nacional para

tentar esclarecer os factos. Só o

jornal local El Día deu conta da in-

formaçom e assinalou algumhas

das curiosidades que omitia a ver-

som oficial, como o facto de que

umha dotaçom da Guarda Civil

estivesse aguardando pola avione-

ta na pista de aterragem.

Desaparece cocaína
Nas mesmas datas tivo lugar um

sucesso sem conexom aparente,

mas que fijo saltar todos os alar-

mes: a desapariçom de um con-

trabando de cocaína -numha

quantidade mui semelhante à

droga que portava a avioneta- que

a polícia custodiava na Chefatura

Superior de Sevilha. A excessiva

premura com que as autoridades

repatriárom o único sobrevivente

do acidente aéreo acabou por

acender as suspeitas e levou o ve-

terano advogado basco Manuel

Maysounave a interessar-se polo

tema. “A nossa surpresa foi que

todo estava em ponto morto, de

maneira que decidimos acudir ao

fiscal chefe de Ciudad Real, que

nos di que nom pode intervir por-

que existe umha causa aberta na

Audiência Nacional”, explica o

letrado alavês.

Advogado basco acusa
Maysounave apresenta-se entom

como acusaçom popular ao mes-

mo tempo que representa a acu-

saçom particular, que exerce o in-

dustrial Ignacio Quirós, um emi-

grante asturiano que foi vítima da

ambiçom sem escrúpulos do Ban-

co Santander e que mantém des-

de há décadas umha luita pessoal

contra o seu presidente. “Quere-

mos que se aclare se existe rela-

çom entre a droga da avioneta e a

desaparecida em Sevilha, porque

temos suspeitas de que se tratava

da mesma substáncia, já que nom

é habitual o uso de avionetas para

transportar haxixe”, assegura o

advogado basco. A rápida “desa-

pariçom” do único sobrevivente

do sinistro inclina-o a pensar tam-

bém que se poda estar a produzir

um presumível delito de encobri-

mento. “Nom há que esquecer

que Emilio Botín é o principal

corruptor do Estado e um dos

maiores delinqüentes do mundo

e conta com a protecçom das cú-

pulas política, judicial e policial”.

Cita como exemplo dos favores

prestados a importantes persona-

lidades “os créditos a interesse

zero que  outorgou a Zapatero

sendo secretário-geral do PSOE

para comprar umha casa depois

de deixar Leom” ou “os 300.000

euros que entregárom para finan-

ciar uns cursos universitários on-

de participou Garzón”.

Guarda Civil perto do lugar
Nom duvida em assegurar que a

presença da Guarda Civil nas ime-

diaçons do sinistro fam pensar que

“estava ali para protegê-los e que

na quinta sabiam o que estava a

acontecer”. Assim, assegura que

testemunhos obtidos entre pes-

soas do círculo próximo à filha de

Botín falam de que costumam ga-

bar-se de que “tanto eles como a

Inditex nom precisam de dinheiro

público porque se tenhem finan-

ciado com actividades como o trá-

fico de drogas, armas ou diaman-

tes”. Seja como for, esta nom é a

primeira vez que o nome do ban-

queiro cántabro aparece vinculado

ao narcotráfico. Há anos transcen-

deu que a subcomissom perma-

nente sobre investigaçons do Se-

nado Británico emitiu umha seve-

ra advertência aos bancos Santan-

der e HSBC por terem procedi-

mentos laxos sobre a lavagem de

dinheiro negro e por receberem

transferências superiores aos 35

milhons de dólares de um cidadao

da Guiné Ecuatorial suspeito de

tráfico de drogas.

Zona de passagem da droga
Maysounave vai mais além e afir-

ma que na zona onde se localiza a

quinta do banqueiro opera umha

importante rede dedicada ao trá-

fico internacional de cocaína.

Lembra que nos últimos tempos

saltárom à luz pública vários ca-

sos que apontam neste sentido.

Um foi o lançamento do ar de vá-

rios pacotes com droga, ainda que

o mais alarmante teria que ver

com a detençom, no ano passado,

de um alto cargo do aeroporto

Dom Quixote de La Mancha, em

Ciudad Real, pola sua relaçom

com o contrabando de duas tone-

ladas de cocaína arrestadas na

terminal de Vitória. Ricardo Gon-

zález Placer trabalhara anterior-

mente no aeroporto basco e utili-

zava um armazém próximo para

esconder a droga que chegava de

aviom camuflada entre rosas im-

portadas da Colômbia.

A presença 
da Guarda Civil 

nas imediaçons fam
pensar que “estava

ali para protegê-los”

Afirma que na zona
opera umha rede

dedicada ao tráfico
internacional 

de cocaína

“Tanto Botín como a Inditex tenhem-se financiado
com o tráfico de drogas, armas ou diamantes”A DENÚNCIA

“Queremos aclarar
se há relaçom entre
a droga da avioneta

e a desaparecida
em Sevilha”

A “desapariçom” do
único sobrevivente
inclina-o a pensar

que poda existir um
encobrimento

EMILIO BOTÍN
As relaçons entre o dono 
do Santander e a avioneta da 
droga estám a ser pesquisadas
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ANTIA RODRÍGUEZ / Comemo-
ram-se neste ano 2010 os cem
anos do nascimento de Luís
Seoane, umha das figuras es-
senciais do galeguismo do sé-
culo XX, ponte humana entre a
resistência no País e os gale-
gos da Diáspora. Desenhador,
muralista, cartelista, editor, gra-
vador, pintor, escritor... Ficou
marcado por umha vida no exí-
lio, mas faleceu na terra, na ci-
dade da Corunha, em 1979. Vá-
rias fundaçons privadas, com
o apoio da Junta e da Universi-
dade, lembram a efeméride.

O 1 de Junho de 1910 nascia em

Buenos Aires (Argentina) Luís Se-

oane López, mas sendo ainda  mui

novo vai viajar à Galiza para estu-

dar, onde ficará até estalar a Guerra

Civil, que o obriga a regressar para

América. A sua vida estivo desde

sempre fondamente mancada polo

exílio, por viver longe da terra de

onde vinheram os seus pais e onde

ele tinha estudado e cresciddo. 

Seoane é um dos nomes chave da

vanguarda plástica galega, mas tam-

bém foi umha figura importante no

galeguismo de além mar, porque du-

rante décadas -desde que voltou pa-

ra a Argentina, fugindo do fascismo,

em 1937-, luitou pola recuperaçom

da cultura galega, sendo promotor

de diversas empresas culturais, na

América, mas também na Galiza

(fundou, em 1968, o Laboratório de

Formas, junto a Isaac Díaz Pardo,

que seria a génese da futura Fábrica

de Sargadelos, e o Museu Carlos

Maside). Até o ano 1960 nom puido

regressar ao País, e nos últimos anos

da sua vida viveu, por épocas, num-

ha e noutra beira do Atlántico, até

que finou na Corunha, há já 31 anos.

Neste ano 2010 cumprem-se

cem anos do seu nascimento e para

celebrá-lo organizárom-se umha sé-

rie de actos e exposiçons por todo o

País. A primeira parada no calendá-

rio é a exposiçom intitulada Razón e
compromiso, em que se realiza um

percurso polo labor artístico de Se-

oane. Nesta mostra, comissariada

por Carlos L. Bernárdez e Fernan-

do M. Vilanova para a Fundaçom

Caixanova, procura-se “traçar um

mosaico da trajectória do artista,

com as diferentes épocas, com os

relatos, com as significaçons figura-

tivas e com as influências”. A expo-

siçom começou em Vigo, no Centro

Social Caixanova; estivo em Com-

postela até o 14 de Março, e desde

o 18 deste mês e até o 18 de Abril

poderá ser vista no Centro Social

de Ponte Vedra. Finalmente, a mos-

tra chegará a Ourense, também no

Centro Social desta entidade, o 22

de Abril e até o 30 de Maio. 

Actividades da Fundaçom
Mas para além da lembrança da

obra social da Caixa do sul, tam-

bém a Fundaçom Luís Seoane ho-

menageará o artista e intelectual

de que leva o nome. O legado de

Seoane é o protagonista da progra-

maçom da Fundaçom para este

ano, que contará com umha expo-

siçom e três congressos, que vam

servir para achegarmo-nos, de dife-

rentes perspectivas, à vida e obra

do histórico galeguista. 

O próximo 6 de Abril começa o

congresso internacional Luís Seoa-

ne. Galicia-Arxentina: unha dobre ci-

dadanía, em que se debatirá sobre a

pegada que deixárom no artista os

anos de exílio. Quando o congresso

feche, abriram-se as portas de um-

ha grande mostra retrospectiva dos

fundos da colecçom da Fundaçom,

com que se voltará a mostrar ao pú-

blico umha ampla escolha das obras

mais extraordinarias do artista.

Aliás, a Fundaçom Caixa Galicia,

em colaboraçom com a Luís Seoa-

ne, vai organizar a exposiçom Luis
Seoane: de mar a mar, que incluirá

obras do autor e de destacados ar-

tistas internacionais da sua época.

Para fechar o ano do centenário de

Seoane, as três universidades gale-

gas colaboraram com a Fundaçom

que leva o seu nome no desenvol-

vimento de três encontros em que

vam ser tratados diferentes aspec-

tos da personalidade de Luis Seoa-

ne: o artístico; o de escritor e co-

municador; e o de desenhador ape-

gado à indústria cultural.

Várias exposiçons e congressos celebram 
o centenário do pintor da memória do País

LUÍS SEOANE, HISTÓRICO GALEGUISTA

CULTURA

Um dos nomes chave
da vanguarda plástica,

mas também umha
figura importante no
galeguismo de além

mar, longe do fascismo

A.R. / No passado mês de Março

três bandas bem diferentes do

panorama musical galego apre-

sentárom novos trabalhos. O pri-

meiro em sair a rua foi Coas tuas
mans, o novo disco de Nao, resul-

tado de um ano de trabalho da

nova formaçom. Trata-se do seu

segundo álbum de estúdio, após

As palabras espidas, e traz nove te-

mas duros, que se poderám ouvir

ao vivo em Ourense (A Bolera, 20

de Março); Melide (Pub Gatos,

27 de Março); Ferrol (Run-Run,

10 de Abril); Cúntis (O Chiorta,

16 de Abril); Cangas (CS A Tira-

doura, 17 de Abril); e Lalim (Sa-

la E'legua, 30 de Abril).

Quase um dia depois, o sábado

6 de Março, a veterana banda de

Aríns (Compostela), Ruxe-Ruxe,

apresentou também novo trabal-

ho na mesma sala da capital. Inti-

tulado Na fura de diante, é o séti-

mo álbum de estúdio de umha

banda que leva já 14 anos sobre

os cenários. Eles mesmos defi-

nem este seu disco como “quin-

ze latejos de coraçom velho e

consumido. Quinze dentadas de

animais fora alma, de cans doen-

tes e vencidos, de decepçons e

de liortas”. Desta volta há novos

temas, produzidos por Xabier

Abreu, que achegam um novo es-

tilo ao fazer de Ruxe-Ruxe, se-

gundo eles mesmos contam.

E quem também edita disco,

mas desta volta o primeiro da sua

história, som os corunheses Ban-

da Potemkin. Depois de um lus-

tro de concertos polas vilas e ci-

dades da Galiza, Euskadi e Cata-

lunya, esta big-band nascida nos

estaleiros de Agrela, decidiu

apresentar o seu primeiro trabal-

ho numha sala do bairro de Mon-

te Alto, no passado sábado 13 de

Março. A proposta dos couraça-

dos sempre se centrou na varie-

dade de ritmos balcánicos, afro-

caribenhos, funk, disco, rock e

folque, mas sempre com a ideia

firme de fazer música para dan-

çar e ter festa, como mostram

neste seu disco debute.

CULTURA EM BREVE           NAO, BANDA POTENKIM E RUXE-RUXE APRESENTAM NOVOS DISCOS



JOÁM CASAS / Medicina e Natural

são palavras frequentemente em-

parelhadas para referir-se a coisas

bem diferentes. Por exemplo, a

uma conceição holística da enfer-

midade, a importância da alimen-

tação no mantimento da saúde, ex-

plicações dos mecanismos da do-

ença não baseadas no conhecimen-

to obtido através do método cien-

tífico, terapias diferentes como a

homeopatia, a fitoterapia ou a os-

teopatia, ou a medicina tradicional.

Algumas delas definem padrões

de alimentação correta, diferentes

segundo a teoria escolhida, e expli-

cam uma grande parte das doenças

pola falta de seguimento deles.

Outras oferecem interpretações

espirituais do enfermar, e propõem

atividades importadas das tradiçõ-

es culturais orientais. As mais exi-

tosas afirmam que diluições extre-

mas de determinadas substâncias,

específicas para cada pessoa, pre-

param o organismo para a curação.

Mas, que é o que têm em co-

mum todas estas teorias e praxes?

Que subjaz ao conceito de “natu-

ral” na medicina de hoje? Acho que

quatro cousas, quando menos.

Primeiro, o conceito de bondade

intrínseca da Natureza e do natu-

ral, por oposição ao artificial, ao ela-

borado, ao humano. No pensamen-

to popular contemporâneo um fár-

maco de elaboração química é algo

que merece suspeita e precaução,

mentres um chá de ervas que con-

tenha o mesmo princípio ativo en-

tende-se como mais seguro.

Em segundo lugar, a reação con-

tra o reducionismo da prática médi-

ca oficial. Ao modelo bio-psico-so-

cial em medicina não lhe falta his-

tória, fundamento nem aceitação.

Porém, no exercício da medicina

esquece-se com frequência o com-

ponente não biológico do enfermar.

Terceiro, há uma consciência

crescente sobre as perversões oca-

sionadas polos interesses do capi-

tal farmacêutico sobre os médicos

prescritores, as agências regula-

doras e mesmo as pacientes. Isto

é particularmente certo na tecno-

logia e medicamentos convencio-

nais, mas cada vez mais também

na farmacopeia naturopata. Me-

dicamentos homeopáticos, ervais,

suplementos alimentares, e ou-

tros são  vendidos (alguns em ten-

das “especializadas”) a ao abeiro

deste novo marketing do “natu-

ral”. Por vezes são as mesmas em-

presas que exploram a medicação

convencional as que tiram benefí-

cios do conceito.

Por último, a maioria dos fun-

damentos teóricos e das terapias

usadas na medicina natural care-

cem de provas científicas que as

sustentem. Argumentou-se que a

realização dos ensaios clínicos é

complexa organizativa e economi-

camente, de forma que só a in-

dústria pode realizá-los. Isto é

certo, mas só parcialmente, já que

por um lado há um número cres-

cente de investigações indepen-

dentes da indústria, e por outro

lado as empresas fabricantes de

produtos naturopáticos teriam ca-

pital para financiá-las. Também

se diz que o paradigma do méto-

do científico não serve para estu-

dar o efeito destas terapias, no en-

tanto não se propôs outra maneira

de provar as contundentes afir-

mações destas teorias. 

Para que estas outras medicinas

ajudem a entender e melhorar o

espaço saúde/doença, além de

uma moda efémera e interessada,

cumpriria que se desprendessem

do borroso adjectivo de natural.

Joám Casas é médico
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A maioria dos fundamentos teóricos e das terapias usadas 
na medicina natural carecem de provas científicas que as sustentem

Medicina Natural

SAÚDE

Há consciência sobre
as perversões causadas
polos interesses do
capital farmacêutico
sobre os médicos
prescritores

A matéria pendente estava nos usos básicos, para os 
quais se consolidam propostas como Ubuntu ou Firefox

No séc. XIX o limite da actividade económica
estava na mesma produçom de alimentosWEB

O erro de MalthusSoftware livre: opçom 
de presente e futuro

CIÊNCIA

DAVID CANTO  / O software (programa infor-

mático) livre é um autêntico caixom de xastre,

um conceito enorme. Opom-se a software pro-

prietário, como podem ser Windows ou Offi-

ce, de Microsoft, ou Macintosh, de Apple. Um

programa livre dá ao usuário quatro liberdades

básicas: usar o programa com qualquer  propó-

sito; estudar o seu funcionamento, distribuir

as suas cópias e   melhorar o

programa e fazer essas mel-

horas públicas.

Empregar o programa

com qualquer propósito

significa que nom há que

comunicar ao criador o seu

uso nem há que submeter-

se ao seu propósito. Nom haveria pois que fa-

zer o pagamento de licença para poder utilizá-

lo numha empresa. Permite-se ademais estu-

dar o seu funcionamento. Portanto toda pes-

soa terá aceso total ao código fonte, que é o

conjunto de ordenanças em linguagem infor-

mática que fai funcionar o programa. Isto abre

possibilidades para modificar um programa,

como pode ser um reprodutor de música, um

jogo ou um editor de textos. 

A livre circulaçom do conhecimento é umha

das premissas do software livre. Poderíamos co-

pia-lo e distribui-lo sem pagar quota, respeitan-

do sempre a protecçom do autor (baixo Copy-

left, licença Creative Commons, etc.). Por últi-

mo, cada pessoa é livre de fazer melhoras e pu-

blicá-las. Isto, longe de ser umha utopia, é a re-

alidade em que se assentam muitos projectos,

webs, bitácoras e comunidades de usuários na

rede e inclusive projectos de empresas multi-

nacionais com fins estritamente lucrativos.

Mozilla Firefox é claramente o exemplo de

software livre mais assentado na actualidade.

Este navegador é um dos mais empregados

em todo o mundo e líder na

Europa, usurpando o prota-

gonismo do Internet Explo-

rer de Microsoft. A terceira

versom tem o recorde Gui-

ness de descargas com mais

de 8 milhons de descargas.

Tem versom para Linux,

Windows e Mac OS. Como vantagens respei-

to à competência destacam a rapidez, segu-

rança, navegaçom muito intuitiva e existência

de inumeráveis complementos criados polos

seus usuários e usuárias.

Aliás o software livre é um activo mui forte

a nível lingüístico. O sistema lingüístico em

que estamos inseridos oferece-nos umhas

possibilidades mui amplas., já que o Brasil é

umha das maiores potências a nível de soft-

ware livre. Assim, qualquer novidade terá

imediatamente a sua versom já traduzida pa-

ra o nosso sistema lingüístico. O mundo lusó-

fono conta assim com amplos recursos infor-

máticos livres, fruto da soma das traduçons

de Portugal e Brasil principalmente.

FIRMINO MARTÍNEZ  / A ecologia diz-nos

que a populaçom dumha espécie qual-

quer tende a crescer exponencialmente.

Quando há poucos indivíduos aumenta a

modo, acelerando-se progressiva e rapida-

mente com tendência ao infinito. Por se-

rem ecossistemas e recursos finitos final-

mente a natalidade acaba freada pola mor-

tandade. Sempre é assim.

Fins do século XVIII.  1000 milhons de

habitantes. Thomas

Malthus agoira um imi-

nente colapso demográ-

fico. Ano 1900: 1600 mil-

hons de habitantes. Ano

1950: 2500 milhons.

Ano 2000: 6000 milhons.

Durante mais de cem

anos as previsons de Malthus nom se cum-

prem e sofre vilipendio desde a direita po-

lítica –ao pôr em causa a fé no progresso e o

crescimento ilimitado-, como desde a es-

querda –por insinuar que a miséria  nom só

provém da injusta distribuiçom da riqueza.

Ano 1972. Umha equipa do Instituto

Tecnológico de Massachusetts (MIT) pu-

blica “Os Limites do Crescimento”. Nele

projectam-se as futuras tendências quan-

to à populaçom, aos recursos minerais, aos

alimentos per cápita, à contaminaçom, à

produçom industrial, etc. As previsons do

MIT estam-se a cumprir com um grau de

precisom aceitável. Por isso, hoje esta

questom volta à actualidade.

Em que errou Malthus?  Em 1800 o

70% da energia usada na agricultura e in-

dústria procedia da força muscular huma-

na. A actividade económica estava limita-

da pola mesma produçom de alimentos.

Malthus nom previu os efeitos da revolu-

çom industrial e o uso maciço dos com-

bustíveis fósseis, um recurso barato e

abundante. Actualmente o 80 % da ener-

gia que usa a humanidade procede desta

fonte providencial, que

permitiu um incremen-

to inimaginável da pro-

duçom industrial e de

alimentos, bem como o

progresso material de

milhons de pessoas.

Mas levamos consu-

midas quase a metade das reservas e es-

tamos perto do “pico do petróleo” (má-

ximo de  90 a 100 milhons de barris diá-

rios em algum momento entre 2010 e

2030), trás o que a sua produçom decai-

rá inexorável. 

Se o uso de carvom e o petróleo elevou

a capacidade do planeta para suportar po-

pulaçom humana, que acontecerá quando

a sua produçom decrescer? Nom esque-

çamos pois, os economistas tam-pouco: a

nossa espécie nom vive fora das leis da fí-

sica e da ecologia que dominam o resto de

criaturas deste mundo.

Firmino Martínez é biólogo

Que acontecerá 
quando a produçom

de petróleo decrescer?
Estamos perto do ‘pico’

A livre circulaçom
do conhecimento é

umha das premissas
deste software
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XERMÁN VILUBA / O terrível terremoto da

nova ediçom do Bilharda All Stars realiza-

do no concelho do Pino fijo tremer a terra

umha vez mais com o denominador co-

múm de ter a cara de Rosa Díez no centro

da diana de todos os golpejos. Aliás, a LNB

vinha quente depois de conhecer o histó-

rico documento resgatado por Carlos Cal-

vo, da Secçom Bilhardeira do Foucelhas, um

espectacular artigo de José Paz Rodríguez

publicado há pouco mais de um ano no

Portal Galego da Língua em que se mostra

que a bilharda é o desporto nacional tam-

bém na India. O povo bengali, da mesma

forma que o galego, arma-se com «dangu-

lis» ou «tirgulis» para resitir a brutal colo-

nizaçom británica nos desportos e estilos

de vida das duas metrópoles europeias.

“...Crianças bengalis, especialmente da

zona rural, ainda que também na cidade

de Calcutá e mesmo em Benarés, som fe-

lizes construindo os seus brinquedos, Na

nossa primeira visita aos povos “santales”

que circundam o maravilhoso campus edu-

cativo tagoreano de Santiniketon, já ficára-

mos surpreendidos de que o jogo popular

principal das crianças dos mais antigos po-

vos índios era... a bilharda!. Denominada

por eles «danguli» ou «tirguli», é o brin-

quedo mais presente no seu tempo de la-

zer. Feita com uma navalhinha por eles

mesmos, ficavam assombrados de que nós

também soubéssemos jogar e tínhamos

que explicar-lhes que quando éramos ne-

nos como eles era nos recreios da escola o

entretimento fundamental”. Resistência

galaico-hindu é o aroma que se desprende

destes fenomenais regos escritos. A LNB

já move fios para tentar que o autor deste

artigo, José Paz Rodríguez, seja um dos

que imparta umha das Palestras-LNB que

tivérom o seu espectacular debute no C.S

Faisca de Vigo e, por se nom fosse pouca a

intensidade com o grande circuito de

Abertos que a LNB realiza por todo o país

abre-se a veda também das Palestras, em

que se demonstrará com factos e sinais

que isto chamado Bilharda é muito mais

que um jogo. Nengum bar, associaçom cultural
, centro social ou colectivo vizinhal....sem o seu
Aberto de Bilharda nem a sua palestra-LNB!.

Dangulis bengalis e bilhardas galegas,
resistência à pressom colonial das metrópoles

O primeiro jogo oficial de futebol ame-

ricano na Galiza tivo lugar o passado 14

de Março em Cacheiras (Teio). O Black
Towers debutou diante do Navigators de

Lisboa. A equipa galega joga como con-

vidada na nova liga portuguesa.

O viguês Isaac Vicente foi selecciona-

do para competir na Copa de Europa

de lançamento de Martelo com o com-

binado espanhol. Conseguiu a segun-

da posiçom nas provas prévias. A com-

petiçom terá lugar em Arles, França.

FUTEBOL AMERICANO, OFICIAL ATRAVÉS DE PORTUGAL
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O caso da pista de atletismo de Va-

laídos constitui um modelo perfec-

to deste conjunto de problemas, por

quanto continua a demorar-se um-

ha necessária reforma integral que

incluiria a remodelaçom da pista, do

ginásio, dos vestiários e a amplia-

çom com um módulo cuberto para o

treinamento nos meses de Inverno.

Segundo declaraçons do decatlonis-

ta olímpico David Gómez (O Rosal,

1981) para o NOVAS DA GALIZA: “Em

Valaídos escasseiam os meios e so-

bram as ratas. Aquilo parece mais

um zoológico que umha pista de

atletismo. Quando eu comecei a

treinar já eram umhas instalaçons

decadentes, e nos últimos onze

anos quase nada mudou”.

PP incumpre o pactuado
A reforma pendente, comprome-

tida por instáncias políticas mu-

nicipais e autonómicas em 2008,

voltou ser incorporada à agenda

política nos últimos meses, coin-

cidindo com protestos organiza-

dos polos atletas que quotidiana-

mente usam a pista. O motivo: o

rejeitamento da Junta do PP, ale-

gando questons orçamentárias, a

cumprir o pactado na anterior le-

gislatura. As últimas negociaçons

com José Manuel Lete, Secretá-

rio Geral para o Desporto, apenas

obtivérom a promessa dumha ava-

liaçom técnica dos défices do

atletismo na Galiza e da necessi-

dade de regenerar Valaídos.

Para Gómez, que desde o ano

2008 treina em Madrid, a falta de

unidade entre os estamentos

atléticos e a irresponsabilidade

da classe política impedem che-

gar a qualquer soluçom: “Dia sim

dia nom discutia com algum 'alto

cargo' para que pugesse fim a um-

has instalaçons do Terceiro Mun-

do, mas nunca figérom nada e de-

cidim abandonar o barco antes de

este afundir. Tenho-me enfrenta-

do até com três vereadores do

Concelho de Vigo, com promes-

sas de mudanças que nunca se

efectuárom. Em Madrid só me

preocupo de treinar”.

Habitual desatençom
O caso de Valaídos nom é excep-

cional na história recente do atle-

tismo galego, em que ainda fun-

ciona como exemplo de opróbrio

o desmantelamento da pista do

estádio de Riaçor em 1995, em

plena efervescência do Super-De-
por. Do exemplo da Corunha, que

significou um duro golpe para um

dos núcleos atléticos mais vigoro-

sos da Galiza, extrae-se umha

conclusom aplicável, em maior

ou menor escala, ao conjunto do

país: a posiçom relegada do atle-

tismo tanto na convivência diária

com outros desportos (maior-

mente o futebol) quanto nas po-

líticas gerais para o sector.

Gestom deficiente
Ao problema geral do deterioro

das instalaçons polo passo do tem-

po, a falta de cuidados e a demora

nas reformas, os agentes do mun-

do do atletismo insistem em so-

mar as deficiências na gestom das

pistas. No alvo das críticas estám

as políticas municipais quanto às

condiçons do uso (com freqüên-

cia absurdas), o estrago ocasiona-

do por clubes de futebol como a

SD Compostela no estádio de

Sam Láçaro, ou o veto que sofre o

grémio de lançadores e lançado-

ras num grande número de insta-

laçons, por quanto se lhes costu-

ma indicar que, polo efecto cau-

sado polos artefactos ao cair sobre

a erva, estragam a superficie para

a prática dos desportos que usam

o espaço interior do recinto.

Recorrendo às universidades
Nalgumhas das grandes cida-

des, as próprias instituiçons

municipais costumam oferecer

a existência das pistas perten-

centes á universidade como

umha soluçom aos problemas.

É o caso que encontramos nos

estádios universitários de

Compostela, Corunha, Vigo e,

em poucos meses, Ourense.

Perante este facto a comuni-

dade atlética soma também

unanimidade nos seus protes-

tos: horários restringidos e in-

adequados, pagamento de

quotas por usar as instalaçons,

restriçons no uso dos materiais

mínimos e convivência confli-

tiva com outros desportos. 
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O caso de Valaídos confirma desatençom
histórica às instalaçons de atletismo

CARÊNCIAS NAS INFRAESTRUTURAS PARA O DESPORTO

Falta de cuidados, deficiências na gestom, ausência de homologaçom e projectos continuamente adiados

ISAAC LOURIDO / Umha vista de olhos ao mapa das pistas de atletismo evidencia
que na Galiza, hoje por hoje, nom existe défice de instalaçons deste tipo. A
imensa maioria das grandes cidades e das vilas medianas contam, no mínimo,
com umha pista desenhada para a prática de todas as disciplinas atléticas (cor-

ridas, saltos e lançamentos). Mas esta positiva impressom é alterada se anali-
sarmos as garantias de uso que boa parte das instalaçons oferecem, ameaça-
das pola falta de cuidados, deficiências na gestom, ausência da necessária ho-
mologaçom federativa e o adiamento sine die de projectos de reforma.

A falta de unidade e
a irresponsabilidade

da classe política
impedem chegar a
qualquer soluçom

Ao  deterioro das
instalaçons pola

passagem do tempo
soma-se a gestom

deficiente das pistas

A situaçom fai
que se mantenha a

posiçom relegada
do atletismo nas

políticas do sector

CHARCOS NAS PISTAS
A pista de atletismo de 
Valaidos é a metáfora 
perfeita para ilustrar a 

situaçom das instalaçons
FOTOS: http://www.juanpa.es 
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TEMPOS LIVRES

GASTRONOMIA           COZINHAR É TORNAR A NATUREZA CULTURA

O pêssego de Russell

Dizia Bertrand Russell que os pêssegos lhe

sabiam muito mais desde que conheceu a

história do seu cultivo: iniciado na China da

dinastia Han é trazido à Europa do Império

Romano durante o século I. Conhecer a sua

história, a sua etimologia, “tudo isto faz que

o fruto tenha um sabor muito mais doce”.

Cunqueiro gostava muito de citar esta ane-

dota, pois o subconsciente galego partilha

plenamente esta filosofia. Na Galiza gosta-

mos de falar de cozinha, não até, senão espe-
cialmente quando estamos a comer: percorrer

as cartografias gastronómicas do queijo: de

Cúrtis ao Zebreiro, enquanto degustamos

um de Arçua. Recrearmo-nos nos tipos de

caldo quando temos uma cunca na mão. Dis-

pomos elaboradas variações de uma sinfonia

que lhe dá ainda mais consistência e profun-

didade ao sabor dos manjares da Terra.

“Somos o que comemos”, reza o dito po-

pular que a sociologia confirma: os gostos cu-

linários adquiridos nos primeiros anos perma-

necem no mais fundo do habitus e são dificil-

mente modificáveis, como demonstram os

novos ricos do rural que condenam a nouvelle

cuisin e continuam fieis ao caldinho. Em ques-

tões gastronómicas, todo galego leva dentro

um fervente anti-modernização, que não he-

sitará, ainda no mais caro restaurante de Pa-

ris, em afirmar que “como o da casa não há

nada”. Voltando a Cunqueiro, o nosso gastró-

nomo por excelência –com permissão de Pi-

cadilho– dizia: “rejeito o molho de tomate. É

novo e não é nosso este sabor quita-sabores”. 

Cozinhar é tornar a natureza cultura, e co-

mer não é só –até em situações de verdadei-

ra necessidade– alimentar-se. Se todas as

culturas populares outorgam um lugar cen-

tral ao ingrediente gastronómico nos seus

menus identitários, com mais razão na Gali-

za, a “República de Labregos”. A linguagem

da comida encerra cosmovisões, códigos e

valores morais (o pão, e. g.,  não é “comida”,

é corpo de Deus, e, ai! da criança que brin-

que com ele). Os alimentos são,  conforme

Lévi-Strauss, “bons para pensar”.

Partilhar a palavra e o alimento, ritual ci-

vilizatório por excelência, prazer dos co-

muns. Assim o pensava Chesterton ou Kant,

que se nutria de manjares e sentido comum

no jantar que partilhava a diário com os pes-

cadores e camponeses de Königsberg.

CARLOS CALVO VARELA

SEXUALIDADE            VALORES E EMOÇONS EM JOGO PARA SE VIVEREM

Gravidezes desejadas

Nos últimos anos parece estar a aumentar a

cifra de casais bioétero que recorrem à repro-

duçom assistida, ainda que nom a todos

lhes seja dado um diagnóstico claro de por

que nom conseguem umha gravidez. Há

que somar a estas cifras o número, também

em alça, de mulleres soas ou integrantes de

um casal homo que, por volta dos 40 anos,

procuram nestas técnicas a realizaçom do

seu desejo de gravidar. Isso sim, com um

processo polo geral mais complicado, tedio-

so e repleto de perguntas e assombros.

A fertilidade tem umha limitaçom de

idade. A mulher mais nova que pariu em

2009 no Hospital Universitário de San-

tiago (segundo revela o próprio hospital)

tinha 15 anos e, a mais vella, 49. Extre-

mos que coincidem com os baralhados

pola própria medicina.

Os periodos de fertilidade na mulher

podem ser detectáveis por meios simples.

Para um casal bioétero a freqüencia nas có-

pulas assim como as posturas tenhem tam-

bém importancia. E parece que as drogas

diminuem a fertilidade no homem, mas as

frutas e as verduras melhoram o sémen.

Para além dos frios dados, um desejo de

gravidez nom é umha soma de pene e va-

gina, nem um óvulo e um espermatozoide

que se juntam. Nom é apenas que se fai,

mas também como é vivido, que significa-

dos e projecçons se outorgam a tal decis-

som ou facto. Som os valores e emoçons

que se ponhem em jogo, os desejos, me-

dos, expectativas, comunicaçom, placeres,

prejuizos, ideais, modelos de relaçom,….

num momento do próprio viver-se.

Apesar de que sempre houvo mulhe-

res gravidas por volta dos 40 anos é agora

mais que nunca quando se desconfia da

capacidade dos seus corpos. Fala-se de

que tanta educaçom formal fai que se

troque desfrute e benestar corporal de

cálidas cópulas por coitos com penetra-

çom que vam a exame. Nom falta quem

pense que, abandonada a liberdade de

pensar com a “matriz” (com a cona), tro-

cou-se a petiçom de desejos às nove on-

das da Lanzada, à lua cheia, à terra mol-

hada... pola opiniom dos «expertos» tu-

teladores, chefes de respe/rentáveis ser-

viços de fertilidade. E será tal? 

F. TRAFICANTE / Este interessantís-

simo documentário, produzido na

Galiza no passado 2009 constitui

um documento áudio-visual de

grande interesse. O alvo é duplo:

preservar como documento históri-

co umhas realidades que se intui

serám bem diferentes dentro de al-

guns anos e por outro lado fazer re-

flexionar sem preconceitos sobre a

realidade peninsular da nossa lín-

gua. Nomeadamente as  diferentes

evoluçons que  tem tido ao longo

da história nos territórios onde é fa-

lada, arredor da raia entre o estado

português e espanhol . Escuitamos

os diferentes caminhos evolutivos a

nível fonético, léxico e morfológico

que fôrom tendo nestes territórios,

assim como que a sua valorizaçom e

garantia de sobrevivência no futuro

vam em funçom da realidade políti-

ca e sociológica que há em cada um-

ha das áreas geográficas.

O filme, da autoria de Joao Avele-

do, Eduardo Maragoto e Vanessa Vi-

la Verde, tem umha duraçom de uns

30 minutos. Sem comentários, ape-

nas escuitamos a gente falar por si.

Com isso procura-se que o  público

reflexione e tire as suas próprias con-

clusons. A força da palabra popular é

tam grande que o documentário

nom deixa de ter interesse em todo

o seu percurso polos territórios de

fala galego-portuguesa repartidos ao

longo das províncias de Samora, Sa-

lamanca, Cáceres e Badajoz.

Já na primeira intervençom ve-

mos a diversidade de identidades

que se dá em muitas das pessoas

que habitam nesta zona, onde se

reconhecem lingüisticamente co-

mo portuguesas, mas de nacionali-

dade espanhola. Outro apontamen-

to importante é que se podem ver

estas zonas como umha espécie de

laboratório de evoluçom histórico-

linguística acelerada a respeito do

que se passa e se passou na Galiza

nos últimos séculos. O processo de

deturpaçom da língua com a intro-

duçom cada vez maior de palavras

do espanhol, a perda da língua nas

geraçons mais novas ou a falta de

consciência da necessidade de um

estándar para todas as falas som

problemas partilhados entre a Gali-

za e estas zonas. Além disso é curio-

so que, quando nom há um bom-

bardeio idológico por parte das au-

toridades, o ensino e os média, tal e

como se passa na Galiza, som várias

as pessoas ao longo do documentá-

rio e nos extras que identificam a

unidade do sistema linguístico ga-

lego-português de norte a sul de

um jeito natural. Acabamos vendo

mesmo as dúvidas de um habitante

destas zonas quando, num discurso

um bocado confuso, fala do bom

que seria que se escrevesse o que

eles falam, quer com "ñ" e "ll", quer

com "nh" e "lh”. Mais claro o tem a

senhora que de forma espontânea,

e vivendo a muitos quilómetros da

fronteira galega afirma: "Aí, toda a

fronteira, toda. Vamos à Guarda, va-

mos a Coimbra, vamos a Santiago

de Compostela, que já estive, isso

tudo que corri falava português ".

Com magnífico critério é precisa-

mente esta senhora a que ocupa a

capa do DVD de "Entre Línguas",

altamente recomendável para qual-

quer pessoa que tenha inquietudes

e preocupaçom pola nossa língua e

ganas de observar a  realidade lin-

guística do galego-português desde

umha nova perspectiva.

BEATRIZ SANTOS

ENTRELINHAS                      ENTRE LÍNGUAS, O PORTUGUÊS NA RAIA LUSO-ESPANHOLA

Recomendável para
quem tenha inquietudes
pola língua e vontade

de observá-la de 
umha nova perspectiva
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17.03.2010 / OOBRADOIRO DE
CERÁMICA / 11:30 no C.S.
Atreu! (Travessa de Sam José,
2 - Monte Alto). CORUNHA

Todas as quartas-feiras.

17.03.2010 / CCURSO SOBRE ‘A
COR E A SUA APLICAÇOM NA
PINTURA’ / De 19:00 a 21:00
no C.S. O Pichel (Rua Santa
Clara, 21). COMPOSTELA

Todas as quartas-feiras.

17.03.2010 / AAULAS DE LÍN-
GUA DE SURDOS / 19:00 / AAU-
LAS DE GUITARRA / 21:00 no
C.S. A. O Guindastre (Rua Xu-
lián Estévez, 22 - Teis). VIGO

Todas as quartas-feiras.

17.03.2010 / PPROJECÇOM DE
‘PAM E ROSAS’ / 20:30 no lo-
cal de A Cova da Terra (Rua
Nóreas, 12). LUGO

Ao final, debate com Merce Mou-

renza, responsável da Secretaria

da Mulher da CIG.

18.03.2010 / CCORO TABERNÁ-
RIO / 18:00 / TTÉCNICO DE SOM
/ 20:00 no C.S. A. O Guindas-
tre. VIGO

Todas as quintas-feiras.

18.03.2010 / AAULAS DE GAITA
/ 20:00 no C.S. Artábria (Tra-
vessa de Batalhons, 7 - Estei-
ro). FERROL

Todas as quintas-feiras.

19.03.2010 / RROTEIRO POLAS
BRANHAS DE GESTOSO /
09:00 no C.S. Setestrelo (Rua
Pérez Viondi, 9). ESTRADA

Saida do centro social e retorno

para as 14:00.

19.03.2010 / FFESTA FURAN-
CHEIRA / 17:00 nos bairros da
Fraga e Loureiro (Piconha).
SALZEDA DE CASELAS

Mais informaçom em asociacion-
carballeira.blogaliza.org.

19.03.2010 / DDEBATE SOBRE
‘CONTROVÉRSIAS FEMINIS-
TAS’ / 19:00 no C.S. A Cova
dos Ratos (Rua Romil, 3). VIGO

No ciclo ‘Março feminista’ da As-

sembleia de Mulheres de Vigo.

19.03.2010 / PPALESTRA SO-
BRE ‘MOVIMENTO OBREIRO
E CONFLICTO LABORAL’,
POR TELMO VARELA / 19:00
na Escola Popular Galega (Rua
Real, 12). VIGO
Com ela e umha ceia na Cova dos

Ratos remata o curso ‘Relaçons

Laborais, Sindicalismo e movi-

mento operário’.

19.03.2010 / AAULAS DE BAILE
GALEGO / 19:30 no C.S. A. O
Guindastre. VIGO
Todas as sextas-feiras.

20.03.2010 / JJORNADA SOLI-

DÁRIA COM A ACAMPADA DE
DESEMPREGADOS DO NA-
VAL / Desde as 14:00 diante da
Delegaçom da Junta. VIGO

Os centros sociais Faísca, O Guin-

dastre e Revolta organizam um

jantar e actividades de tarde.

20.03.2010 / 55º ANIVERSÁRIO
DO C.S. AGUILHOAR / Desde
as 18:00 no C.S. Aguilhoar
(Rua Santa Marinha, 30). GIN-
ZO DE LÍMIA
Começa com umha palestra sobre

os centros sociais, seguida de

ceia, recital e foliada.

20.03.2010 / CCURSO DE MALA-
BARES / 17:30 / CCURSO DE
PERCUSSOM / 19:00 no C.S.
A. O Guindastre. VIGO
Todos os sábados.

20.03.2010 / AAPRESENTAÇOM
DE ‘NATUREZA, RURALIDADE
E CIVILIZAÇOM, DE FÉLIX RO-
DRIGO MORA / 20:00 no C.S. A
Cova dos Ratos. VIGO

20.03.2010 / PPROJECÇOM DE
‘AS MULHERES EM CIUDAD
JUÁREZ’ / 20:00 no C.S. A. O
Guindastre. VIGO
No ciclo ‘Março feminista’.

21.03.2010 / MMANIFESTAÇOM
DE ‘GALIZA NOM SE VENDE’
E CONCERTO FIM DA CARA-
VANA / 12:00 na Alameda e
17:30 na Sala Nasa (Rua Sam
Lourenço, 51). COMPOSTELA

22.03.2010 / AAULAS DE TEA-
TRO / 20:00 no C.S. A. O Guin-
dastre. VIGO
Todas as segundas-feiras.

22.03.2010 / AAPRESENTAÇOM
DO DOCUMENTÁRIO ‘ENTRE
LÍNGUAS’ / 20:30 no CGAI
(Rua Durán Loriga, 10). CO-
RUNHA

23.03.2010 / AAULAS DE PAN-
DEIRETA E CANTO / 20:00 no
C.S. Artábria. FERROL
Todas as terças-feiras.

23.03.2010 / CCURSO DE TÉCNI-
CO DE SOM / 20:00 no C.S. A.
O Guindastre. VIGO
Todas as terças-feiras.

24.03.2010 / PPROJECÇOM DO
VÍDEO ‘VILINGÜISMO’ / 19:30
na Faculdade de História da
USC. COMPOSTELA
Dentro das XV Jornadas da Moci-

dade da AMI.

24.03.2010 / AASSEMBLEIA DO
LOCAL SOCIAL FAÍSCA /

20:00 no Faísca (Rua Toledo,
9). VIGO

25.03.2010 / EENCERRAMENTO
DA MOSTRA ‘O LOBO, UMHA
CORRIDA POLA SOBREVI-
VÊNCIA’ / 19:00 a 21.00 na Sa-
la Caixanova (Pça. do Prínci-
pe). BARCO DE VAL D'EO-
RRAS
De ADEGA, ERVA e a AAAGP,

aberta desde o 12 de Março.

25.03.2010 / MMESA REDONDA:
O GALEGO NO ENSINO / 19:30
na Faculdade de Filologia da
USC. COMPOSTELA
Dentro das XV Jornadas da Moci-

dade da AMI.

26.03.2010 / AAPRESENTAÇOM
DO DOCUMENTÁRIO ‘ENTRE
LÍNGUAS’ / 20:00 no C.S.
Atreu! (Travessa de Sam José,
2 - Monte Alto). CORUNHA

26.03.2010 / PPROJECÇOM DE
‘A FÁBRICA’ E OUTRAS CUR-
TAS METRAGENS /  21:00 na
Biblioteca Municipal (Praça da
Cultura, 1). CERZEDA
Organizam A.C. Revoltosa, A.C.

Lucerna e A.C. Foucelhas.

26.03.2010 / CCONCERTO DE
APRESENTAÇOM DO NOVO
CD DE SKACHA /  21:30 no
C.S. O Pichel. COMPOSTELA

27.03.2010 / RREUNIOM ABER-
TA DE ‘O PARTO É NOSO’ /
De 11:00 a 13:00 no Centro So-
cial Maruja Mallo (Rua Carril
das Hortas, s/n). LUGO

27.03.2010 / CCONCERTO DE
SKACHARRADOS / 22:00 no
C.S. Setestrelo. ESTRADA

01, 02 e 03.04.2010 / RROTEIRO
POLO MINHO EM BICI / 09:00
na estaçom do trem (Empal-
me). OURENSE
Organiza AMAL, há informaçom

sobre o percurso em aguaslim-
pas.blogspot.com.

08, 09 e 10.04.2010 / II JORNA-
DAS DE CULTURA, LÍNGUA E
ENSINO / Toda a jornanda na
Faculdade de Ciências da Edu-
caçom. CORUNHA
Organiza AGA L com a UdC, ho-

rários e conteúdos em agal-
gz.org/blogues/index.php/jornadas.

10 e 11.04.2010 / JJUNTANÇA
DE ESCALADORAS / Toda a
jornada. BUDINHO
Organizam o Local Social Faísca,

o  grupo de montanha Alud e o

clube de escalada Azimut, a ins-

criçom custa 12 €.

10.04.2010 / RREUNIOM ABER-
TA DE ‘O PARTO É NOSO’ / De
11:00 a 13:00 no Centro Cívico
do Castrilhom (Praça de Pablo
Iglesias, s/n). CORUNHA

Programam outra para o 24 de

Março no mesmo horário.

QUE FAZER

CINEMA SENEGALÉS

Ciclo de Ousmane Sembène no Cineclube 
de Compostela e na Casa das Atochas 
O considerado pai do cinema afri-
cano, Ousmane Sembène, prota-
goniza um ciclo que se vai desen-
volver nas cidades de Compostela
e da Corunha entre o 9 de Março
e o 6 de Abril.

As projecçons de Compostela
vam ser as quartas-feiras 17, 24 e
31 de Março ás 21:30 no Centro
Social O Pichel; enquanto que as da

Corunha serám as terças-feiras 9,
16 e 30 de Marzo, e 6 de Abril,
sempre na Casa das Atochas. Esta
última jornada vai acolher também
umha mesa redonda sobre o autor.

Esta retrospectiva recolhe os fil-
mes mais significativos de Sembè-
ne, como ‘A negra de...’, ‘O xiro
postal’, ‘Xala’, ‘Moolaadé’, ‘Ceddo’
e ‘O carreteiro’. Trata temas como

o colonialismo ou a crítica à nova
burguesia africana. O compromis-
so político pom-se em práctica no
seu cinema, fazendo dele umha
arte de resistência.

Todos os filmes vam ser projec-
tados em versom original com sub-
títulos em galego. O programa de-
talhado está em cineclubedecom-
postela.blogaliza.org.

XII EDIÇOM

Encontro do Milho Corvo em Bueu
O fim-de-semana entre os dias
26 e 28 de Março a freguesia de
Meiro, no concelho de Bueu,
acolhe a XII ediçom do Encontro
Degustaçom do Milho Corvo.

A jornada central é a do do-
mingo, na que durante todo o
dia se vam poder degustar dife-

rentes receitas com o milho cor-
vo como base, ademais de rotei-
ros, actuaçons musicais, activi-
dades para nenos e nenas, eco-
taberna, ou a apresentaçom da
revista ‘A Lingua do Corvo’.

Mais informaçom na página
web meirocorvo.org.

Os centros sociais Atreu! da
Corunha e A Fouce de Berta-
miráns desenvolvem em Março
sendas jornadas com a defesa
da autonomia zapatista como
protagonista. Projecçons, pa-
lestras, experiências de colecti-
vos internacionalistas ou con-
certos vam ser os medios atra-
vés dos quais falem da vida nas
comunidades zapatistas e da
ideologia que as sutenta. Os
programas estam em atreu.info
e csafouce.blogspot.com.

Zapatismo
na Corunha
e em Ames

JORNADAS



NOVAS DA GALI A Apartado 39 (15701) COMPOSTELA    Tel. 630 775 820   Publicidade: 692 060 607   info@novasgz.com

E se acaso rosa caesE 
Aire só seriA.
Gonzalo Navaza

Dizque a complexida-
de das nossas estru-
turas sociais é tanta

que não é doado enxergar
no tumulto os planos des-
acordes em que ao tempo se
movimentam os nossos pai-
sanos nas suas redes no Es-
tado; entanto o corpo da na-
ção não se fixa.

Em primeiro plano podemos
entender nas declarações anti-
galegas um caso de prepotên-
cia do colonialista sobre o colo-
nizado, a humilhar desde a su-
perioridade. Um plano em
maior perspetiva e mesmo per-
cebemos o frio cálculo, a cínica
parábola que alveja votos des-
contentos do PSOE e especial-
mente ultra-espanholeiros do
PP que não querem ver o “gal-
lego” Rajoy proclive a CiU, se-
não espanholismo, do de ver-
dade, do de Aznar & Rosa.

Mas em tratando-se de ga-
legos haverá mais. Pois a con-
trário do que se acredita a pro-
paganda não se limita à sim-
ples continuum de insultos tó-
picos ou anedotário burlesco
de costume em que nos toca o
sórdido papel de brutos par-
vos que se asigna no sainete.

O sentido pejorativo tem
historicamente freqüência de
uso proporcional à freqüência
e proporção com que se per-
cebem galegos em Madrid, ou
melhor, nas esferas de poder. 

E com eles, que vão de só-
cios fundadores, não vale a
desqualificação de serem sepa-
ratistas, nem o impacto frontal
do nacional, porque ao tempo
fazendo ainda bom o tópico in-
dividualista, têm chegado cada
um pelo seu pé ou a fio da sua
rede: não há fronte. 

Encenam com apupos “Los
gallegos” em Madrid: ainda tu-
do e o esforço de defenderem
o castelhano e de nos esma-
garem capatazes. E a questão
– o resto é ar - é que Galiza
continua a fracassar como es-
tratégia de unidade ou fronte
nacional, seja Gallaecia, Gali-
za ou Hespanha. Estragada
sem benefício a língua, a cul-
tura e o projeto nacional, en-
tanto os galegos individual-
mente e sem aplauso não fra-
cassam.

E. Vázquez Souza

SE ACASO FOSSE 
SÓ ROSA

De onde provém a associaçom?

CLARA: As nossas origens proven-

hem dumha campanha que nom

sei se lembrais, que se formara

nos anos 93-94 por volta do 0,7%

e da solidariedade com o Tercei-

ro mundo. Em Lugo formara-se

umha assembleia bastante forte

que depois, quando esmoreceu a

campanha, participou de encon-

tros formativos sobre cooperati-

vismo, finanças éticas...e assi nos

decatamos da necessidade de ir

mais alô.

Quais som os primeiros passos?

CLARA: Damo-los depois dessas

reflexons iniciais. Constituimos a

associaçom, e abrimos umha loja

de comércio justo -a primeira da

Galiza- na Rua Sam Pedro. Os pri-

meiros momentos foram de muito

entusiasmo e de muita implica-

çom, com um grupo mui activo.

Nom havia de ser todo 

um caminho de rosas...

CLARA: Há que dizer que o núcleo

mais activista, nom se deu manti-

do regular. De partida éramos um

grupo relativamente grande, sobre

quinze pessoas, e todos e todas

com um nível de implicaçom alto.

Ao se estabilizar a cousa, ir funcio-

nando, o grupo diminui. Por isso

tentamos um novo pulo há cinco

ou seis anos, quando mudamos de

local, e vimos para este em que es-

tamos, e volvemos a ampliar o co-

lectivo. Por exemplo, começamos

a ter achegas do estudantado.

E que acolhida social tivestes?

LUCIA: Em geral boa, mui lenta

mas ascendente. Para nós foi um-

ha cousa meritória. Fixai-vos que,

ao começar nós, umha associaçom

tinha feitos estudos de viabilidade

do comércio justo na Galiza, e a ci-

dade que dava piores perspecti-

vas, aquela em que, se dizia, a cou-

sa nunca seria viável, era Lugo. E

ainda assi, abrimos um oco, temos

umha clientela fiel...resta-nos che-

gar a ser mais conhecidos, porque

ainda nos falta chegar a mais ám-

bitos.

Umha acusaçom frequente que

se fai ao “consumo responsável” é

de ser elitista, só ao alcance de

quem tem tempo e dinheiro para

gastar em produtos justos e saos...

LUCIA: Somos conscientes. Dixé-

rom-nos muitas vezes que o nosso

“é um luxo”. Mas nos defendemo-

nos com dados de inquéritos. Há

três décadas, cada família gastava

um 80% dos seus ingressos na ali-

mentaçom. E hoje, umha família,

mesmo popular, dedica apenas o

20%. Som os efeitos do consumis-

mo. Entom pensamos que essa

acusaçom provém do desconheci-

mento, porque um reajustamento

do gasto, um gasto mais racional,

fai que o comércio justo esteja

aberto a todos e todas.

E há quem diga que o comércio

justo, baseado na importaçom,

nom se compagina com a defesa

da produçom autóctone.

LUCIA: Conhecemos a acusaçom.

Mesmo na associaçom há de to-

do. Sabemos de gente que ape-

nas consume produto local, que

se nega, sei lá, a tomar café, ou a

depender de produtos de fora. É

umha opçom legítima, minoritá-

ria mais legítima. E outra gente,

numha posiçom maioritária, en-

tende que som vias complemen-

tares: porque incorporamos a co-

laboraçom com muitos produto-

res e produtoras galegas, e ao

mesmo tempo incorporamos pro-

dutos de fora, aqueles produtos

que aqui nom existem. E assi ga-

rantimos o apoio ao que se fai

aqui e ao que se fai fora, em con-

diçons de produçom éticas.

A aposta que fazeis com a tenda

enquadra-se num propósito mais

amplo, de denúncia social?

LUCIA: Claro. De denúncia, de

formaçom e de alternativas. A ca-

da pouco organizamos actos e ci-

clos no local, como palestras, pro-

jecçom de documentários, de te-

mática social e ambiental. Alguns

membros do colectivo estamos a

dar os primeiros passos na recla-

maçom da renda básica, estudan-

do as condiçons concretas em

que esta se faria na Galiza. E de-

pois, como somos gente inquie-

ta, experimentamos com múlti-

plas alternativas.

Por exemplo?

LUCIA: Organizamos talheres de

reciclagem e de fabricaçom de

produtos básicos, de revitalizaçom

do artesanato; também ensaiamos

com um banco de tempo, com

moedas complementares, com

trabalho sem dinheiro...ou mesmo

com empréstimos éticos: todas as

obras de reforma deste local fixé-

rom-se com quartos emprestados

solidariamente. Os sócios e sócias

encarregárom-se de todo.

E qual é o alcance destas alterna-

tivas? Ficam em experimentos,

ou fam-se formas de vida?

LUCIA: O alcanço destas cousas

depende das circunstáncias. A

nossa filosofia é nom forçar nada,

espalhar as ideias, e depois ver co-

mo se acolhem, como as vive a

gente. Por vezes, dumha prova

que nom dá muito de si, sai outra

experiência, e dessa outra, e assi

aos poucos. Disso se trata, de ir-

mos medrando, e de irmos visibili-

zando formas de vida que existem,

funcionamentos que vam além da

sociedade de consumo.

“O comércio justo e a defesa da produçom local som
iniciativas complementares que estám a convergir”
ANTOM SANTOS / Há três lustros, os termos
“consumo responsável” ou “produçom lo-
cal” soavam estranhos na Galiza, talvez por-
que os níveis de esbanjamento e a invasom
de mercadorias alheias nom acadaram os
níveis do presente. Naquele contexto, no

afastado 1995, um grupo de activistas lu-
censes botárom a andar “A Cova da Terra”,
umha associaçom que combina a denúncia
social, o comércio justo e as redes de pro-
duçom autóctones. Falamos com Clara e Lu-
cia, duas militantes deste colectivo.

CLARA E LUCIA, A COVA DA TERRA


