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16número Sector naval de Trasancos
mobiliza-se contra a desapariçom
Desde o Verao passado, a indústria
de Fene nom recebe encomendas

O grupo de construçom naval
IZAR só contempla a possibili-
dade de aplicar um expediente
de regulaçom de emprego no
estaleiro de Fene se este conti-
nua sem carga de trabalho
durante os próximos meses. A
situaçom é muito preocupante,
já que, desde o Verao passado, a
indústria de Fene nom recebe
encomendas. Nos últimos
meses, 2.000 operários das
empresas auxiliares fôrom
transferidos para outras fábricas
e já se fala em planos de pré-
reforma, que afectariam perto
de 700 trabalhadores de Izar-
Fene.  Os outros seriam transfe-
ridos para o estaleiro militar de
Ferrol, tal como já vem aconte-
cendo há tempo. Entretanto, o
conjunto de operários de Izar do
Estado prossegue com as duras
negociaçons com a empresa
acerca da convençom colectiva.
Desde 1997 até hoje, perdêrom-
se um total de 450 postos de tra-
balho em Izar-Fene. Mas esta
situaçom vê-se agravada entre
os operários das empresas auxi-
liares. Nos últimos anos, já
fôrom deslocados perto de 2000
para outras fábricas. 
De facto,  no início do ano,
diversos dirigentes de Izar recon-
hecêrom que a situaçom da
indústria de Fene é “especial”, ao
nom poder este estaleiro cons-
truir navios até o ano 2007. A
direcçom de Izar, assim como a
SEPI (Sociedade Espanhola de
Participaçons Industriais, único
accionista de empresa), está a
manter atitudes chantagistas.
Os sindicatos denunciam o imo-
bilismo da empresa e conside-
ram que esta situaçom conduz a
um “beco sem saída”. Durante
muitos meses e até há escassas
semanas, Izar, a SEPI e os sindi-
catos mantivérom contínuas
reunions para tentar chegar a um
acordo, mas fôrom infrutuosas. 
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repressom sobre o sindicalismo é
umha constante no tempo. O poder
acode a ela sempre que a fórmula da
cenoura moral conter-refrear-temperar-
moderar se apresenta insuficiente. A
ofensiva anti-sindical do fascista Aznar,
vem motivada polo propósito de coarctar
os direitos consagrados polo próprio
ordenamento jurídico-político espanhol.
Pretende-se que os instrumentos mais
úteis para a classe trabalhadora, o da
auto-organizaçom e o de greve fiquem
sob controlo do executivo. 
A domesticaçom sindical que o governo
pensava ter conseguido virou dificultosa.
Se bem que pareça tê-lo fácil no caso das
CCOO, apesar da sobrevivência em
duras condiçons de sectores muito com-
bativos, e algo menos no caso da UGT
(havemos de seguir este caso após o
triunfo eleitoral do PSOE), aparece a
CIG como un duro inimigo a combater. O
governo espanhol e as fiscalias ao seu
serviço, nom esquecem que foi na Galiza
onde se gestou a greve geral do ano 2002,
com a prévia do ano anterior circunscrita
ao nosso país. E é que, longe de precon-
ceitos, a nossa naçom timorata noutros
campos como o político, tem no sindica-
lismo um motivo de orgulho e exemplo
que deita abaixo falsas premissas.
A CIG, com a sua irmá pequena CUT e
com outros sectores  que permanecem
combativos no sindicalismo espanhol, ten-
dem para umha certa radicalizaçom dos
seus postulados, como resposta às duríssi-
mas condiçons que se estám a impor no
mundo do trabalho. Os horários de dez e
mais horas diárias, as condiçons que pro-
vocam o índice de mortandade mais alto
da Europa em acidentes laborais, a burla
aos direitos de sindicaçom e de eleiçom
livre de representantes, som o pam de cada
dia na maioria das empresas. A LOLS, o
Estatuto do Trabalhador, as convençons
colectivas, já nom som problema por
minúsculos e pouco avançados, mas por
serem papéis molhados, utilizados só polo
patronato quando pode tirar proveito, mor-
mente nos despedimentos e sançons. Este
panorama, nada novo mas sim agravado
nos últimos tempos, tem motivado confli-
tos de grande resistência e combate nos
tempos recentes, lembremos Monbus no
transporte, e ainda Arriva ou Castromil. A
greve geral ficou enfim como umha derro-
ta, talvez a primeira do governo Aznar.
Agora, o que se pretende, com os obscuros
Cardenal e Malvar à frente das fiscalias de
Espanha e da Galiza respectivamente, é
passar aos paus, vista a falha da cenoura.

Sobre a CIG caem, sentença após sen-
tença, duras penas que, oxalá me engane,
provocarám a entrada em prisom de
alguns dos melhores exemplos da militán-
cia deste sindicato. Seria causa pouco útil
procurar a lógica às sentenças ou equidade
às penas. Isto nom está em causa. O caso
dos companheiros de Lugo já tratado neste
jornal é, por enquanto, o mais grave, mas
seguirám-se outros, mesmo contra as pró-
prias testemunhas da defesa. Estám a rea-
brir-se causas dormidas como as do Banco

Canário-Sariano, Monbus, encetando-se
novas como as do conflito das mariscado-
ras de Mugardos, várias por causa das
mobilizaçons do Prestige, algumhas muito
recentes polo conflito de Izar, com a actual
suspensom de emprego e vencimento de
dez dias para o comité de empresa, a sen-
tença contra o secretário geral da CIG, e um
longo etc. A realidade galega de algumhas
organizaçons políticas como o PSOE ou a
EU, fica evidenciada com actuaçons
como as do plenário ferrolano condenan-
do os trabalhadores de Izar e defendendo

o provocador Juan Fernández. 
A CIG, em comunicado difundido no últi-
mo boletim porta-voz, critica UGT e
CCOO e fala de condicionar as acçons con-
juntas. Graves acusaçons, totalmente fun-
dadas, baseadas no boicote à celebraçom de
eleiçons no mar e boicote à Mesa do
Carbom. Mas nom parece que devam ser
abandonadas as tençons de unidade sindi-
cal contra a repressom. Se é impossível ao
nível confederal, haverá-se de trabalhar nos
sectores e nas empresas com possibilida-
des. A unidade de classe é avaliada com
certeza na sua justa importáncia pola
direcçom que lidera o companheiro Suso
Seixo. A confiança depositada nesta equipa
pola filiaçom nom tem sido defraudada.
Mesmo semelha que umha central tam plu-
ral e com diversas frentes críticas como a
CIG, conseguiu focar esta vaga repressiva
com sucesso e umha notória unidade inter-
na. A greve de fome e a manifestaçom de
Lugo constituem umha façanha organizati-
va, solidária e propagandística indubitável,
mas sobretudo constituem um êxito na
defesa do projecto estratégico da CIG, tam-
bém capaz de resistir as seguras pressons
do seu entorno político, ou parte dele, moti-
vada polas eternas inoportunidades eleito-
rais. A manifestaçom, apesar de um certo
nervosismo organizativo e controlo exces-
sivo, com certeza motivado polo anterior,
foi um sucesso quanto à assistência, mas
também qualitativo, ao ter conseguido
atrair sectores de outras centrais sindicais.
A CIG trata a questom repressiva  global-
mente. Está a preparar um longo relatório
sobre os imensos casos existentes polo
País adiante, e ainda sobre a necessária
implementaçom de recursos jurídicos
competentes no penal, estudando novas
mobilizaçons. As experiências indicam
que mais tarde ou mais cedo a central
deverá contar com umha secçom especiali-
zada no tema e com militáncia dedicada à
luta anti-repressiva e à solidariedade. É
tempo de fecharmos fileiras e nom permi-
tirmos que seja abalado o mais grande
sucesso da classe operária da Galiza e de
todo o nacionalismo em geral. Avançarmos
contra umha maré de espanholidade e
reacçom é dificultoso, e nom é claro, antes
polo contrário, que qualquer mudança
política favorável ao PSOE, acabe por
mudar a atitude do Estado Imperialista
Espanhol, acaso diluirá apenas maiores
virulências. Aguardemos que, habituados a
baloiçar de esquerda a dereita, prevaleça a
firmeza face ao conforto e ao "aggiorna-
mento" dos tapetes e dos gabinetes. A clas-
se operária e a Galiza precisam.
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Situaçom. Lucio Juan Aguerre
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Nos anos setenta, a Galiza figurava entre as
naçons do mundo ponteiras na construçom
naval. O estaleiro de Fene estava especiali-
zado no lançamento de grandes navios
mercantes e em superpetroleiros. Esta
fábrica contava com mais de 6000 operá-
rios no seu quadro. Em finais desta década,
já se começárom a sentir as conseqüências
da crise no sector e os trabalhadores e tra-
balhadoras das empresas auxiliares fôrom
as primeiras vítimas.
Em 1984, dous anos antes da entrada do
Estado espanhol na Comunidade
Económica Europeia, as autoridades comu-
nitárias impugérom fortes medidas restriti-
vas sobre o conjunto do sector naval esta-
tal. A partir desta data, o estaleiro de Fene
tem tido proscrita a construçom de grandes
navios, cometimento que até esse momento
era a sua especialidade. Por causa desta
medida, a Galiza perdeu a totalidade da sua
capacidade para construir grandes embar-
caçons, enquanto noutros territórios do
Estado esta capacidade apenas se viu afec-
tada em 25 %. A destruiçom do naval gale-
go, igual que o sector pequário e outros
sectores produtivos nacionais, foi empre-

gada como moeda de troca na entrada do
Estado espanhol na CEE.
Som mesmo insultantes as justificaçons
que destas medidas  realizam no PSOE, ao
considerarem que a denominada "reconver-
som do naval" era necessária para "moder-
nizar" o sector. A comarca de Trasancos
sofreu umha profunda crise  económica
que ainda hoje padece. Mas semelha que o
futuro dos estaleiros trasanqueses nom é
muito esperançoso. Depois de ter ficado
reduzido o quadro de Izar Fene até 1033
operários, a direcçom da empresa pública
espanhola contempla uns planos de ajuste
de emprego que liquidariam por completo
a indústria fenesa. Por enquanto, umha
parte importante do quadro de pessoal do
estaleiro de Fene está a ser transferida para
a fábrica de Izar Ferrol. 
Mas ainda fica um lugar para a esperança.
Nos últimos meses, o conjunto de trabalha-
dores dos estaleiros trasanqueses está a
mobilizar-se para exigir umha convençom
colectiva justa e nova carga de trabalho
para Izar Fene. Entretanto, a maioria dos
partidos institucionais opta pola via repres-
siva e criminaliza o movimento operário.

editorial

A destruiçom de
umha indústria

15
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Em luita polo
emprego em IZAR

Analisamos a situaçom
laboral das fábricas que
IZAR tem na Galiza, em
perigo de desapariçom.
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Esta figura nom pudo ser publicada no correspondente número de Fevereiro por questons técnicas
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O encontro caracterizou-se pola juventude da assistência e a renovaçom de ideias e discursos

Fórum da Língua: nasce
um novo reintegracionismo

Redacçom

Depois de vários anos de trabalho
pola unidade de acçom dos colec-
tivos reintegracionistas, o MDL
assumiu um repto complexo e
arriscado: Reunir pessoas e
colectivos da Galiza e perguntar-
lhes polo futuro da Língua.
O dia nom era propício. Umha
grande nevada e vaga de frio dei-
xava incomunicado parte do País.
A organizaçom nom podia garan-
tir o sucesso. Sabia das comple-
xas  relaçons entre alguns grupos
e das anteriores tentativas frustra-
das de unidade. O clima nom aju-
dava. Mas na primeira hora da
manhá várias dezenas de pessoas
já esperavam às portas da
Faculdade de Filologia.
A organizaçom tomou conta de
todos os pormenores, da pasta
com material para o encontro,
até os cartons acreditativos ou
os petiscos servidos nos interva-
los. No salom de actos da
Faculdade, com um grande pro-
jector, era apresentado o Fórum
com mais de 140 pessoas inscri-
tas ao meio-dia. Lá estavam
convidados e convidadas, parti-
cipantes nas mesas de debate e
representantes de mais de vinte
colectivos sociais.
Após umha simpática apresen-
taçom por parte de Suso
Sammartim, os diferentes grupos
participárom no Bloco de expe-
riências. Na última hora da
manhá umha palestra analisava
as características que devia apre-
sentar o  movimento reintegra-
cionista para calhar na sociedade
com maior hipótese de sucesso.
Especial mençom para a óptica
empresarial e profissional, que o
livreiro e editor Xavier Paz intro-
duziu como parámetro novidoso
de actuaçom social.

Na jornada de tarde os e as parti-
cipantes dividírom-se para acudi-
rem a mesas simultáneas: Meios
de comunicaçom e Ensino
Obrigatório primeiro e Locais
Sociais e Novas Tecnologias
depois, após um intervalo com
petiscos. O encerramento do acto,
a cargo do escritor Carlos
Quiroga, seria a nota artística, que
nom deixou ninguém indiferente.

Valorizaçons positivas
Em geral, as pessoas mostrárom-
se satisfeitas e agradecêrom a
organizaçom do Fórum. Assim,
Miguel Penas, Secretário de
Organizaçom de AGAL, espera-
va que a iniciativa servisse para
atingir objectivos mais concretos.
O Prof. António Gil, representan-
te de AAG-P, destacava as boas
maneiras dos participantes, o res-
peito à organizaçom,  a assistên-

cia de público e a "preponderán-
cia do sector reintegracionista,
apesar de ser umha convocatória
aberta a toda a gente". Viu nega-
tiva  a densidade do programa e o
escasso tempo que ficou para a
intervençom do público. Feliz,
mostrava-se o Porta-Voz do
MDL, Luís Fontenla, porque as
pessoas  "reintegracionistas com-
preendêrom o que tenhem em
comum e agora começará o
caminho da unidade de acçom".

O Futuro também estivo presente
Foi destacado o bom momento
por que atravessa o reintegracio-
nismo e os planos de futuro. Para
o Prof. Celso A. Cáccamo, devem
impulsionar-se "projectos econó-
micos que, ainda  dentro do qua-
dro capitalista, representem um
incentivo para a mobilidade
social ascendente através do por-

tuguês como alternativa ao
espanhol". Para  O Prof. António
Gil, cumpre começar com a reu-
niom dos e das "luso-reintegra-
cionistas" para discutir os seus
temas desde a sociedade galega,
mas com o intuito de a abrir à
Lusofonia. Concorda Luís
Fontenla, que acha precisa a pla-
nificaçom em comum de projec-
tos prioritários para a defesa da
Língua, e Miguel  Penas, vê
como   imprescindível abrirmo-
nos à sociedade, para termos
umha presença real e forte.
Afirma que a AGAL está dispos-
ta ao diálogo com outras posturas
sobre a língua, mas a "estratégia
da  sua organizaçom, passa por
um fortalecimento organizativo
que lhes permita continuar com o
trabalho social dos grupos locais
e também com os trabalhos edito-
riais e de comunicaçom".

Analisárom-se as perspectivas do  movimento reintegracionista para calhar na sociedade com maior hipótese de sucesso

O Jacobeu é a razom pola qual a
Cámara compostelana quer res-
tringir a presença de artistas
musicais, mimos e fotógrafas na
Praça do Obradoiro, as
Pratarias e o Franco para assim
se dispersarem por outras ruas
com menos presença de pesso-
as. O vereador de segurança
cidadá Xosé Baqueiro indicava
que se trata de "harmonizar a
presença de artistas" que devem
afastar-se daquelas zonas mais
apinhadas de gente.
Para o colectivo de pessoas que
habitualmente realiza o seu
trabalho artístico nestas ruas
da capital galega esta medida
"nom é compreensível". José
Ramom, que realiza o seu
trabalho de fotografia na Praça
do Obradoiro há já cinco anos,
assegura que esta decisom
"é umha surpresa que nom
tem motivaçom algumha".
Por outro lado, Montero  indi-
ca "nom entender a política
de Baqueiro" achacando-lhe
o facto de nom querer atender
o colectivo.
Em sentido contrário, o verea-
dor de segurança cidadá mani-
festou que os artistas do entor-
no da Catedral "impediram o
tránsito de 6 milhons de pesso-
as" indicando ainda que "a acti-
vidade destas pessoas incomoda
a vizinhança e causa transtornos
na hotelaria". Mas o mundo
artístico que habitualmente tra-
balha na zona monumental já
decidiu unir-se para nom permi-
tir que "deem cabo de umha
actividade" que é a "nossa
forma de vida".
A Cámara Municipal pretende
enviar estas pessoas para a
Porta Faxeira, Alameda e
Bonaval onde o tránsito de pes-
soas é evidentemente menor
que na zona monumental.

Cámara Municipal
de Compostela
quer levar artistas
da rua para os
arredores da Zona
Monumental
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Mais de 900 carros particulares
mobilizaróm-se no passado
domingo dia sete de Março na
cidade de Vigo numha das primei-
ras demonstraçons de oposiçom
vicinal à construçom de umha
segunda via de circunvalaçom. Se
se levar a cabo, a nova infra-estru-
tura viária projectada no PGOM
suporia umha importante agres-
som para todas as paróquias do
rural viguês entre as quais se
encontram Teis, Lavadores,
Cabral, Poulo, Sam Paio,
Sárdoma, Castrelos, Matamá,
Comesanha, Corujo ou Sam
Miguel de Oia, com a partiçom e
desapariçom progressiva destas
povoaçons, a demoliçom de centos
de casas de habitaçom unifamilia-
res, a destruçom dos modos tradi-
cionais de vida, trabalho e ocu-
paçom do hábitat, a generalizaçom
dos processos especulativos a todo
o termo municipal ou a possibili-
dade de construçom de prédios de
vários andares no rural viguês.
A mobilizaçom convocada no dia
sete deste mês pola Coordenadora
pola Supressom da Ronda de
Vigo, que aglutina comissons de
vicinais das paróquias afectadas,
sindicatos, associaçons cidadás,
centros sociais e partidos políti-
cos, saiu ao meio-dia do Couto
Grande para fazer um percurso
polas paróquias afectadas a norte
do termo municipal e terminar
novamente no ponto de partida.
Telmo Varela, presidente da
Associaçom de Vizinhos e
Vizinhas de Corujo, afirmou que
"nós pensamos que haviam de
estar aqui muitos dos políticos
profissionais que dizem que há
tanto consenso quanto ao plano
geral e à Ronda. É só ver a
assistência ao protesto de hoje e
comprovamos que nom existe
esse tal consenso de que se fala
nos meios de comunicaçom". O
dirigente vicinal adiantou a res-
peito da mobilizaçom que "temos
que repeti-la, mas nom só polas
paróquias convocantes, mas em
todas aquelas onde estiver previs-

ta a passagem a ronda, e o nosso
desejo é finalizarmos a manifes-
taçom nalgum ponto do centro da
cidade".

Especulaçom selvagem
O movimento contra a construçom
de umha segunda infra-estrutura de
circunvalaçom que afectaria todo o
rural viguês apresenta como novi-
dades o facto de ter aparecido
recentemente a partir das comis-
sons das paróquias afectadas, sem
a adesom da Federaçom de
Associaçons de Vizinhos e
Vizinhas de Vigo e apesar do con-
senso existente entre os três parti-
dos institucionais no respeitante
tanto ao PGOM como à cons-
truçom desta infra-estrutura. Na
Coordenadora pola Supressom da
Ronda de Vigo assegura-se que
esta é "desnecessária" e apenas
serve os interesses de Carrefour,
Zona Franca, o Grupo Peugeot-
Citröen e as empresas do porto
viguês, provocando nas paróquias
afectadas "umha desfeita socioeco-
nómica e ambiental" e a "acele-
raçom dos processos especulati-
vos" no rural da cidade.
Face ao projecto urbanístico muni-
cipal, que terá uns 36 metros de
largura e umha zona afectada con-
sideravelmente mais ampla, pro-
ponhem umha melhoria substanti-
va das vias de comunicaçom
secundárias e de comunicaçom
interparoquial e a promoçom e dig-
nificaçom do tranporte público.
Por último, a Coordenadora afirma
que "hoje já existe um segundo
cinturom de circunvalaçom, que é
a própria auto-estrada Rande-
Baiona, a qual, se fosse gratuita,
solucionaria eventuais necessida-
des futuras de comunicaçom". A
mobilizaçom maciça realizada este
mês punha de manifesto, pola pri-
meira vez, a importáncia que está a
atingir a oposiçom vicinal à nova
infra-estrurura viária. Os colecti-
vos convocantes marcárom um
próximo encontro para a próxima
sexta-feira às 20 horas no local da
associaçons de vizinhos e vizinhas
de Cabral para realizarem umha
nova assembleia informativa.

Vigo mobiliza-se contra
segunda circunvalaçom

Manifestam-se novecentas viaturas

Redacçom

A indignaçom popular polas
mentiras do governo espanhol
acerca dos acontecimentos do
11-M levou às ruas mais de sete
mil galegos e galegas na noite do
dia 13 de Março. A Internet e a
telefonia móvel conseguiam
mobilizar o País em pouco
menos de umha hora à frente das
sedes do PP na maior parte das
cidades galegas.
Manifestárom-se por volta de
2.000 pessoas em Compostela,
2.000 também em Vigo, 500 em
Ourense, 1.500 em Ponte Vedra,
500 em Lugo, 500 em Ferrol e
várias dezenas em Ponferrada.

Após as convocatórias governa-
mentais que o PP utilizou para
defender a Constituiçom, as
mobilizaçons de repulsa multi-
plicárom-se de forma insólita
enquanto era confirmada a tergi-
versaçom dos factos por parte de
Acebes, Zaplana e Michavila.
As palavras de ordem pronuncia-
das nas mobilizaçons apontavam
o PP como responsável político
pola sua política internacional e
expressavam a repulsa perante a
tergiversaçom interesseira dos
dados referentes à autoria da
colocaçom das bombas. "Nom
foi a ETA, foi o PP", "Ilegalizar o
Partido Popular" ou "Nós já dixe-
mos, nom à guerra" fôrom alguns

dos gritos ouvidos nas diversas
manifestaçons.
Horas mais tarde, às 6h00, a sede
do PP em Culheredo era incen-
diada por pessoas desconhecidas
que calcinárom as instalaçons e
provocárom importantes danos
materiais, segundo afirmam dife-
rentes meios de comunicaçom.
Na mesma madrugada prévia às
votaçons, as sabotagens atingí-
rom também 31 assembleias de
voto, cujas portas fôrom seladas
com palitos e cola. Nalgumha
das assembleias de voto aparecê-
rom grafites que vinculavam
estas acçons com a responsabili-
dade do PP pola situaçom origi-
nada após a invasom do Iraque.

Redacçom

O colectivo de maes e pais conse-
guiu, com o apoio da luta estudan-
til, que a Junta ordenasse o começo
imediato das obras de reforma da
Escola de Ensino Secundário (IES)
'Pedra da Água' em Ponte Areias.
Deste modo, o Delegado da
Conselharia da Educaçom Néstor
Valcárcel assinou o compromisso
de reparar as instalaçons e cons-
truir um novo centro para o ano
2005, e ainda aceitou a demissom
da equipa directiva, reivindi-
caçons promovidas pola
Assembleia de Estudantes.
As mobilizaçons começárom nos
primeiros meses do presente ano
académico, lideradas pola
Associaçom de Maes e Pais de
Alunos e Alunas (AMPA). Este
colectivo convocou concen-
traçons diante do Concelho e nos
Julgados, umha caminhada a
Ponte Vedra e realizou umha
acçom simbólica em que vários
pais e maes chegárom a subir aos

telhados do centro.
Nos primeiros dias de 2004,
Néstor Valcárcel visitava as ins-
talaçons para entrevistar-se com
os pais e as maes. No encontro,
quijo aparentar ser receptivo às
demandas, ao mesmo tempo que
evitava assumir qualquer tipo de
compromisso e negava a via
mobilizadora como meio.
Nom obstante, em poucas sema-
nas o alunado aderiu à luta orga-
nizando umha Assembleia de
Estudantes que reuniu em suces-
sivas convocatórias mais de
duzentas pessoas. Após terem
realizado umha campanha de
informaçom e agitaçom, a
Assembleia decidiu intensificar a
luta, como assinala um dos porta-
vozes e membro de Agir, Alberto
Rio Bom: "havia que dar um
golpe na mesa para fazer ver à
Junta que íamos mesmo a sério".
Foi entom quando "na madruga-
da do dia 14 entramos na escola,
trancamos as entradas e prepara-
mo-nos para aguentar o que

fizesse falta", explica Rio Bom
na entrevista publicada no sítio
web da organizaçom estudantil.
Começavam um encerramento
apoiado polos pais e maes que
ficárom às portas da Escola. Aos
seis dias e após umha reuniom de
representantes da Assembleia, da
AMPA e da Cámara com o
Delegado de Educaçom, este
decidiu ceder às reclamaçons.
A Escola Secundária 'Pedra da
Água' padece problemas de aglo-
meraçom desde a mesma cons-
truçom do centro, acolhendo o
dobro de estudantes que lhe
corresponderiam por espaço.
Conta com carências de material,
salas e dotaçons, além de estar
visivelmente deteriorada, ques-
tom ratificada polo Inspector de
Ensino, que qualificou o centro
como o mais estragado da zona.
Para evitar que as promessas
anunciadas nom passem de arma-
dilha eleitoral, a Assembleia de
Estudantes está preparada para
voltar às mobilizaçons.

Milhares de pessoas manifestam-se
em repulsa pola manipulaçom do PP  

AMPA e estudantes forçam início das
obras na Escola Secundária 'Pedra da Água'

Incendeiam sede do PP em Culheredo e selam portas de 31 assembleias de voto

A manifestaçom de Compostela juntou por volta de 2.000 pessoas em pouco menos de umha hora
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Prossegue actividade independentista
contra a simbologia do fascismo 

Detenhem oito independentistas quando pretendiam entregar a cabeça de Franco

Redacçom

A polémica desatada à volta da
simbologia fascista continua viva
na Galiza. Ao redor de dous
meses depois de que dous volun-
tários da organizaçom indepen-
dentista NÓS-UP derrubassem a
maçadas a estátua que tinha sido
erigida ao ditador no concelho
trasanquês de Narom, calhando
com a celebraçom do Congresso
da Memória, o tema recuperou
actualidade no passado Entrudo.
A discussom tinha-se gerado, no
mês de Dezembro passado, entre
as forças da esquerda institucio-
nal e o próprio independentismo.
Enquanto as primeiras afirma-
vam que a simbologia é um sim-
ples 'resto do passado', só deven-
do ser retirada se assim o consi-
deravam os respectivos governos
municipais, a esquerda indepen-
dentista vem denunciando que a
sobrevivência simbólica do fran-
quismo só se entende se conside-
rarmos que o actual regime é her-
deiro da reforma pactuada de 40
anos de ditadura. Desta perspec-
tiva, já se via que actos de deso-
bediência civil como o pintado de
cor-de-rosa da estátua eqüestre
de Franco em Ferrol, os estragos

no chamado cabeçom de Ponte
Areias, ou o próprio derrubamen-
to de Narom poderiam ter conti-
nuidade ao longo do ano.
E assim foi. Na sexta feira 21 de
Fevereiro, umha delegaçom de
NÓS-UP reavivava a polémica
acudindo à sede da Junta da
Galiza, situada no bairro compos-
telano de Sam Caetano. Lá pre-
tendia introduzir via registo
umha volumosa caixa embrulha-
da em papel para prendas que
continha a cabeça desaparecida
do 'ladrom das batatas', assim
conhecido popularmente. Os
organizadores e organizadoras do
acto pretendiam "entregar o busto
a quem foi um dos mais esforça-
dos servidores do carniceiro de
Ferrol", e propunham ao actual
presidente da Comunidade
Autónoma Galega "colocá-lo
como decoraçom do seu gabine-
te". Embora num primeiro
momento os e as militantes ultra-
passassem sem aparente proble-
ma o cordom de segurança com
que a polícia autonómica conta à
entrada do prédio do governo,
fôrom detidos e detidas antes de
pôr um pé no seu interior diante
do grupo de jornalistas que acu-
diam a cobrir a notícia do acto.

Sob a acusaçom de 'danos', os
activistas e as activistas de NÓS-
UP passárom cerca de quatro
horas nas dependências da esqua-
dra policial compostelana. Maria
Sanches, Daniel Lourenço, Ugio
Caamanho, Paulo Rico, Ángelo
Rodrigues, Carlos Morais,
Antom Santos e André Seoane
serám possivelmente imputados
na causa aberta polos sucessos de
Narom. Até hoje já fôrom cha-
madas a declarar três pessoas da
comarca de Trasancos em
relaçom com a investigaçom
aberta, relacionando-os a polícia
espanhola com um carro que foi
detectado nos arredores da está-
tua atacada.
A organizaçom independentista
voltou a manifestar após estes
factos que a frente de trabalho
dedicada ao combate da simbolo-
gia fascista continua viva, e, com
efeito, na noite da terça-feira de
Entrudo um novo grupo de
voluntários encapuchados -agora
em Ourense- recuperavam a
maça para derrubar a placa de
homenagem que o Capitám Eloi
tem numha das ruas mais centrais
da cidade das Burgas. Nesta oca-
siom nom houvo nenhuma pessoa
detida nem identificada.

Canteira do Pedroso
degrada rio Arnego

Afecta este rio proposto para a Rede Natura 2000

A Associaçom para a Defesa
Ecológica da Galiza (ADEGA) e
a Associaçom Ecologista Sobreira
de Lalim estám a denunciar que a
canteira de granito existente no
lugar do Pedroso, Rodeiro, está a
degradar o rio Arnego, afectando
indirectamente a zona deste rio
proposta para fazer parte da Rede
Natura 2000. A canteira ocupa
terrenos demasiado próximos do
rio, desobedecendo portanto as
condiçons em que foi autorizada.
Desde a abertura da canteira, o rio
Arnego arrasta umha notável
quantidade de sedimentos areno-
sos que degradam a qualidade da
água. Por outro lado, o aterro, de
grande impacto paisagístico,
ultrapassa a extensom e a incli-
naçom máxima permitida. 
Vizinhos e vizinhas assegurárom
que estám a ser empregados explo-
sivos na canteira a só 40 metros de
distáncia do rio, o que poderá vir a
provocar prejuízos a pessoas que se
encontrarem à beira do rio no
momento das explosons, como por
exemplo pescadores.
ADEGA e Sobreira lamentam que
a canteira tivesse sido autorizada
apesar de um relatório negativo
emitido em Outubro de 1998 pola
Direcçom Geral do Meio
Ambiente Natural da Conselharia
do Meio Ambiente. Este relatório
aponta que "a zona em que se
situa a exploraçom mineira é
umha das melhor conservadas" do
rio Arnego. No relatório afirma-se
também, como se pode verificar
desde o início da exploraçom da

canteira, que esta afectará negati-
vamente tanto o entorno do
Arnego como o próprio rio.
Cumpre que a Consellaria do
Meio Ambiente vele primorosa-
mente polo cumprimento estrito
das condiçons da autorizaçom da
exploraçom da canteira. Aliás,
nom devia ser permitido o início
dos trabalhos na segunda área de
exploraçom que integrará a can-
teira, situada no outro lado do rio.
ADEGA e Sobreira lamentam que
nos últimos anos se tenha estado a
permitir de modo irracional e des-
medido a abertura de numerosas
canteiras no entorno granítico
situado entre Rodeiro, Agolada e
Lalim. Isto está a acarretar um
enorme impacto ambiental negati-
vo, para além de um grave risco
para a populaçom, pois já se tem
verificado em várias ocasions um
uso indevido de explosivos.
Para as organizaçons ambientalis-
tas, este caso é mais um exemplo
do elevado grau de indefensabili-
dade dos espaços de maior valor
ambiental da nossa terra perante
projectos altamente impactantes
como canteiras, centrais hidroeléc-
tricas, parques eólicos ou infra-
estruturas de transporte. Na comar-
ca do Deça, som também exem-
plos disto a construçom do macro-
parque eólico da Serra do Candám,
os sedimentos dos aterros que vam
para o rio Deça por causa da cons-
truçom da auto-estrada Santiago-
Doçom ou os projectos de barra-
gens Lamas I e Lamas II que afec-
tam o rio Arnego.

Os detidos e as detidas pretendiam introduzir via registo umha caixa que continha a cabeça desaparecida do 'ladrom das batatas'

A canteira ocupa terrenos próximos do rio, desobedecendo as condiçons em que foi autorizada

Paulo Rico
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Desde o Verao passado, a indústria de Fene nom recebe encomendas

O grupo de construçom naval IZAR só
contempla a possibilidade de aplicar um
expediente de regulaçom de emprego no
estaleiro de Fene se este continua sem carga
de trabalho durante os próximos meses. A
situaçom é muito preocupante, já que,

desde o Verao passado, a indústria de Fene
nom recebe encomendas. Nos últimos meses,
2.000 operários das empresas auxiliares fôrom
transferidos para outras fábricas e já se fala
em planos de pré-reforma, que afectariam
perto de 700 trabalhadores de Izar-Fene.

Os outros seriam transferidos para o
estaleiro militar de Ferrol, tal como já vem
acontecendo há tempo. Entretanto, o conjunto
de operários de Izar do Estado prossegue
com as duras negociaçons com a empresa
acerca da convençom colectiva.

Sector naval de Trasancos
mobiliza-se contra a desapariçom

Antón Álvarez Sanz

Actualmente, nom se prevê
mudança nenhuma com respeito
à difícil situaçom que atravessa o
estaleiro de Fene. Ainda continua
vigente a proibiçom imposta em
1984 que impede o retorno à
construçom naval convencional,
aspecto que agrava a situaçom, se
temos em conta que esta fábrica
está sem carga de trabalho desde
o dia 21 de Agosto de 2003.
Francisco Rodríguez, deputado
do BNG no Congresso espanhol,
denunciou que nas últimas datas
"tem sido transferido até 14 % do
quadro de pessoal de Izar-Fene a
Izar-Ferrol, mais de 130 trabalha-
dores de um total de 1033", com
o claro intuito de converter a
indústria de Fene "num apêndi-
ce" do estaleiro militar de Ferrol:
"Eis a razom de porque estám a
ser instruídos os seus trabalhado-
res na construçom militar".
Aliás, suspeita-se que a empresa
tem preparados planos de pré-
reforma que afectaria perto de
700 trabalhadores de Izar-Fene.
Desde 1997 até hoje, perdêrom-
se um total de 450 postos de tra-
balho em Izar-Fene. Mas esta
situaçom vê-se agravada entre os
operários das empresas auxilia-
res. Nos últimos anos, já fôrom
deslocados perto de 2000 para
outras fábricas. 
De facto,  no início do ano, diver-
sos dirigentes de Izar reconhecê-
rom que a situaçom da indústria
de Fene é "especial", ao nom
poder este estaleiro construir
navios até o ano 2007. A
direcçom de Izar, assim como a
SEPI (Sociedade Espanhola de
Participaçons Industriais, único
accionista de empresa), está a
manter atitudes chantagistas. Nas
entrevistas estatais de nego-
ciaçons sobre a convençom
colectiva, Izar subordina a apro-
ximaçom das suas posturas da

parte social, a que os sindicatos
aceitem a aplicaçom de um expe-
diente de ajuste de emprego nos
centros com alto índice de subo-
cupaçom, entre os quais se
encontra o estaleiro de Fene.
Esta é umha das condiçons que
sempre defendeu a SEPI para
conseguir um acordo sobre a con-
vençom colectiva de Izar. Os sin-
dicatos denunciam o imobilismo
da empresa e consideram que
esta situaçom conduz a um "beco
sem saída". Durante muitos
meses e até há escassas semanas,
Izar, a SEPI e os sindicatos man-
tivérom contínuas reunions para
tentar chegar a um acordo, mas
fôrom infrutuosas. 
A atitude inflexível da empresa
propiciou que, desde o início do
ano, se multiplicassem as mobili-
zaçons dos operários dos estalei-
ros públicos do Estado. Quatro
mil operários de Fene e Ferrol
deslocárom-se a 16 de Fevereiro

até a Corunha em mais de 40
camionetas e dezenas de veículos
particulares para concentrar-se à
frente da Delegaçom do Governo
espanhol. Após a reuniom manti-
da com o Delegado do Governo
em exercício, José Manuel Pérez,
os representantes sindicais dos
estaleiros de Fene e Ferrol anun-
ciárom que radicalizariam as
mobilizaçons "se nom intervin-
hesse no conflito para defender
os interesses dos trabalhadores e
garantir o seu futuro". Exigírom
também do máximo representan-
te do Estado na Galiza a retirada
dos processos sancionadores con-
tra aqueles operários que aderi-
rem às paralizaçons e mobili-
zaçons nas fábricas trasanquesas
de Izar. Por outro lado, denunciá-
rom a alta percentagem de emi-
graçom entre os empregados das
empresas auxiliares. 
Dias depois, perto de 5.000 tra-
balhadores do sector naval tra-

sanquês deslocárom-se até
Compostela para reclamar o des-
bloqueio da negociaçom sobre a
convençom colectiva. Os operá-
rios terminárom o protesto à fren-
te das dependências da Junta,
onde os presidentes dos comités
de empresa de Izar-Fene e Izar-
Ferrol se entrevistárom com o
secretário geral de Inovaçom e
Indústria, Jesús Vázquez San
Luis, de quem, segundo afirmam,
obtivérom o compromisso de
intervir no conflito que enfrenta
os operários de Izar com a SEPI e
a direcçom da empresa. 
Porém, enquanto esta manifes-
taçom percorria as ruas compos-
telanas, o presidente da SEPI,
Ignacio Ruiz-Jarabo, afirmou em
Madrid que a sociedade que ele
dirige "nom pode, nem deve
ceder" perante as pretensons de
incrementos salariais das centrais
sindicais,  e solicitou-lhes
"moderarem as reclamaçons, já

Ainda continua
vigente a proibiçom

imposta em 1984
que impede o retorno
à construçom naval

convencional,
aspecto que agrava

a situaçom, se
temos em conta que

esta fábrica está
sem carga de trabalho

desde o dia 21 de
Agosto de 2003

reportagem

5.000 trabalhadores do sector naval trasanquês manifestárom-se para reclamar o desbloqueio da negociaçom Carlos Pardellas

Desde 1997 até
hoje, perdêrom-se

um total de 450 postos
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Izar-Fene. Mas esta
situaçom vê-se
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operários das
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perto de 2000 para

outras fábricas



8 reportagem Março 2004 novas da galiza

que o grupo está a ter perdas e
encontra-se em crise".  Mas, a luta
do sector continuou e, no dia 5 de
Março, perto de 30 camionetas
deslocárom-se de Trasancos até a
capital espanhola para secundar a
manifestaçom estatal dos operá-
rios de Izar. 
A organizaçom independentista
NÓS-Unidade Popular fijo saber a
sua posiçom favorável à convoca-
tória de umha greve geral na
comarca de Trasancos. Segundo
esta formaçom política, "a con-
vençom está ligada aos planos do
Partido Popular", que culmina-
riam num processo de privati-
zaçom da empresa. "Como já
tinha feito o governo do PSOE, o
PP prepara umha nova reconver-
som, umha nova declaraçom de
guerra que a classe trabalhadora
da comarca nom pode perder". Do
mesmo modo, esta organizaçom é
partidária de que "as mobilizaçons
se tornem mais combativas".

Vaga repressiva
No dia cinco de Fevereiro em
Ferrol, após terem percorrido as
ruas da cidade numha manifes-
taçom de mais de três mil pessoas,
os comités de empresa tomárom a
decisom de impedir a entrada e
saída nos Paços do Concelho da
vereaçom, em protesto polo blo-
queio da convençom colectiva e
pola falta de carga de trabalho
para Fene. Enquanto os delegados
se reuniam com o presidente da
Cámara Municipal, Juan Juncal,
umha mao-cheia de operários ocu-
pou o primeiro andar da Cámara e
dirigiu-se para o gabinete de Juan
Fernández, actual vice-presidente
da Cámara, com o intuito de pen-
durar umha faixa reivindicativa.
Mas Juan Fernández respondeu
que só consentiria se passassem
"por cima do cadáver dele" e agre-
diu um manifestante. De seguida,
parte dos trabalhadores respondeu
a estas agressom, empurrando o
vereador de Independentes por
Ferrol para o interior do seu gabi-
nete. Juan Fernández é conhecido

por ser o responsável de Astafersa,
umha empresa do sector naval,
denunciada por falta de pagamen-
to aos seus empregados.
O plenário da Cámara Municipal
de Ferrol, reunido a dia 20  de
Fevereiro em sessom extraordiná-
ria, aprovou iniciar acçons legais
para apurar responsabilidades
penais e civis contra as pessoas
que enfrentárom Juan Fernández.

Com os votos favoráveis do PP,
IF, PSOE e EU e o voto contra do
BNG, a Cámara Municipal de
Ferrol denunciou os operários de
Izar protagonistas do confronto.
Durante esta sessom plenária, os
vereadores e vereadoras do PSOE
e de EU tivérom que ouvir da boca
dos trabalhadores ali presentes, as
acusaçons de "traidores" e de
"vendidos".

Posteriormente, o Partido Popular
começou a criminalizar os trabal-
hadores, chegando a declarar Juan
Juncal que os factos som conse-
qüência da acçom de "um grupo
de exaltados que atenta contra a
essência mesma da democracia", e
ainda, que existem "grupelhos
violentos que cumpre erradicar-
mos se nom quigermos que paula-
tinamente a política galega acabe

por se parecer à basca". Porém, a
social-democracia espanhola tam-
bém se uniu ao carro da intoxi-
caçom. Amable Dopico, do PSOE,
assinalou que "os factos fôrom
uma mostra de sindicalismo pale-
olítico e nom representativo".
Yolanda Díaz, de EU, defendeu o
início de acçons legais para que
"situaçons como estas nom se tor-
nem a repetir". 

Nas negociaçons
sobre a convençom

colectiva, Izar
subordina ceder nas
suas posturas a que
os sindicatos aceitem
a aplicaçom de um

expediente de ajuste
de emprego no

estaleiro de Fene

Quatro mil operários de Fene e Ferrol deslocárom-se a 16 de Fevereiro até a Corunha em mais de 40 camionetas e dezenas de veículos particulares

Juan Juncal que os factos som conseqüência da acçom de "um grupo de exaltados que atenta contra a essência mesma da democracia"

Carlos Pardellas

La Opinión
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Origens do sector

A empresa ASTANO instalou-
se em Fene em 1941 para cons-
truir pequenos barcos piscató-
rios de madeira, mas logo
começou a crescer e, a partir de
1963, começou a se especializar
na construçom de grandes
petroleiros. Mesmo se chegá-
rom a lançar à água barcos
como o "Arteaga", de 300.000
toneladas.
Em 1945, entregam-se os pri-
meiros navios construídos em
aço, incrementando a actividade
e as instalaçons até atingir, em
1972, um quadro de empregados
superior aos 6.000 operários.
Neste ano, o estaleiro de Fene
alcança o recorde mundial de
lançamento de navios de degrau

inclinado, com o lançamento de
um superpetroleiro de 325.000
toneladas, renovado três anos
mais tarde com outro de 365.000
toneladas.
No ano 1972, o ‘Instituto
Nacional de Indústria’ adquiriu a
maioria das acçons da empresa e
passou a ser o seu único proprie-
tário em 1979. A construçom de
grandes navios continuaria ainda
até o ano 1984, data em que se
inicia a chamada "reconversom
do sector naval", que supujo a
reduçom do quadro a 3.414
empregados, a cessaçom da
construçom de navios e a incor-
poraçom no grupo ‘Estaleiros
Espanhóis, S.A.’.
Como dados ilustrativos, em

1976, 35 % de empregados no
sector naval do Estado trabalha-
va em fábricas galegas. Aliás, 50
% dos barcos entregados no
Estado espanhol correspondia a
estaleiros galegos. Nesse ano,
ASTANO tinha empregadas
6.730 pessoas e entregara um
total de 413.019 toneladas. Na
actualidade, os últimos cálculos
falam de apenas 1.033 trabalha-
dores no estaleiro de Fene. Por
sua vez, Bazán (actual Izar-
Ferrol), em 1976,  possuía 6.749
trabalhadores. Em 2004, conta
com 1.965.
Desde 1984 vigora a proibiçom
de construir navios no estaleiro
de Fene. Em 1987, inicia-se a
actividade da construçom de

plataformas "off-shore".
Desde 2001, todos os estaleiros
públicos (militares e civis) se
fusionárom numha só empresa,
"Izar Construçons Navais,
S.A.", criada pola SEPI e organi-
zada em unidades de negócio
com autonomia de gestom e, o
que antes era ASTANO, passa a
se denominar IZAR, Estaleiro
Fene.  Por sua vez, a antiga
Bazán de Ferrol, passou a se
denominar Izar Ferrol.

Reconversom
A reconversom naval abordada
polo governo espanhol,  a partir
de 1983, significou umha
reduçom especialmente notória
em Astano, que deixou a cons-

truçom de mercantes, e nomea-
damente de petroleiros, para rea-
lizar exclusivamente platafor-
mas off-shore. Algumhas esti-
mativas assinalam que em cada
posto perdido em Astano fôrom
destruídos outros 2,5 empregos
na comarca trasanquesa. Isto
deve-se a que a construçom
naval tem um grande poder mul-
tiplicador e de dependência
sobre o tecido industrial que a
rodeia. Com estas medidas, a
Galiza perdeu absolutamente
toda a capacidade para construir
grandes navios.
A crise alcançou em cheio o con-
junto de Trasancos, e por isso é
que a comarca foi declarada
Zona de Urgente reindustriali-
zaçom (ZUR). Dentro deste con-
texto, os agentes sociais do País
agírom com contundência e
organizárom-se até três greves
gerais a nível nacional.
Especialmente paradoxal foi o
papel jogado pola UGT, que
sucumbiu perante os ditados
governamentais e boicotou cada
umha das convocatórias. Este
sindicato espanhol  considerou e
ainda mantém que a reconver-
som foi necessária.
Os efeitos das medidas tomadas
polo governo espanhol em
Trasancos para paliar a crise
fôrom muito pobres. Em cinco
anos, os resultados da ZUR tra-
sanquesa fôrom os piores do
Estado em termos de emprego:
319 empregos gerados por 19
projectos e um investimento
total de 6.519 milhons de pese-
tas. Aliás, este investimento foi
o menor das sete ZUR do Estado
espanhol.

Em cada posto
perdido em Astano
fôrom destruídos

outros 2,5 empregos
em Trasancos,

originando umha
grave crise social.
Neste contexto, os
agentes sociais do
País agírom com
contundência e
organizárom até

três greves gerais a
nível nacional

Os efeitos das medidas tomadas polo governo espanhol em Trasancos para paliar a crise fôrom muito pobres
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Feminismo galego contribuirá para a elaboraçom da Carta Mundial das Mulheres

Marta Salgueiro

Um encontro com um objectivo:
contribuir para a elaboraçom da
Carta Mundial das Mulheres. Em
Vigo serám elaboradas conclu-
sons que se unirám às de milha-
res de mulheres de todo o plane-
ta  para o documento final da
Carta Mundial das Mulheres para
a Humanidade. É por isso, pola
importáncia do documento e pola
importáncia das conclusons que é
fundamental a participaçom das
galegas com as particularidades
do nosso país. Para poder expres-
sar qual a Europa que queremos
construir, qual a Europa em que
queremos viver. As mulheres
galegas estamos chamadas a esta
estimulante participaçom na
construçom da Europa de todas.
A Eliminaçom da pobreza e a
erradicaçom da violência de
género som grandes reptos que
temos que encarar e que precisam
da implicaçom e da participaçom
de todas.

Em cada 100 pessoas sem
emprego 63 som mulheres
Unicamente 4,3 por cento dos
contratos que se realizam a mul-
heres na Galiza tenhem umha
duraçom indefinida, segundo
recolhe o relatório da CIG "A
mulher galega no mercado labo-
ral". Um outro dado, talvez mais
significativo, prova que em cada
100 pessoas desempregadas no
País 63 som mulheres.  A
Secretária da Mulher da CIG,
Elvira Patinho, pujo de manifesto
que 'as mulheres representam 43
por cento da populaçom activa
galega e 40 por cento da ocupa-
da, sofrendo um maior índice de
contrataçom temporária". No
relatório, aliás, recolhe-se que
esta eventualidade afecta sobre-
tudo grupos etários compreendi-
dos entre os 16 e os 39 anos de
idade, ainda que inclusive a taxa
mais baixa, que afecta as mulhe-
res de mais de 55 anos, se dupli-
casse desde o ano 1990.  No ano
2002, 60,6 por cento das assala-
riadas galegas com menos de 30
anos tinham um contrato tempo-
rário, ao passo que 38 por cento
das assalariadas entre 30 e 40
anos tinham contrato temporário.
Uns dados que venhem a definir
a mulher trabalhadora como a
que mais temporalidade sofre,

recebendo aliás os salários mais
baixos. O vencimento de umha
mulher com contrato temporário
na Galiza é de 53,4 por cento
menos que a média estatal. 

Deterioro da Saúde Publica 
Se os dados do mercado do tra-
balho na Galiza evidenciam desi-
gualdade, os do atendimento
sanitário som claramente discri-
minatórios. No documento
"Analises da atençom à saude das
mulheres galegas" confrontam-se
diversas estatísticas da Galiza
com os seus equivalentes no
Estado espanhol. Um relatório
que recolhe que na Galiza a taxa
de mortalidade materna se situa
em 4,7% face a 3,6% do Estado
espanhol, e a percentagem de
mortandade por cancro de colo
de útero é de 1,43  maior que a
estatal. Mais um dado, a percen-
tagem de afectadas pola SIDA é
10,2 por cento maior entre as
mulheres galegas que entre as
espanholas. Para além dos dados
estatísticos, neste relatório recol-
he-se ainda que os centros de
orientaçom som insuficientes e
contam com quadros profissio-
nais muitos escassos, ou que o
acesso a métodos anticoncepti-
vos cirúrgicos se encontra limita-
do polas diferenças de critério
entre os hospitais de referência.
Quanto ao aborto, 97 por cento
das intervençons realizadas no
nosso país, som em centros pri-
vados mas 47% das pacientes
tenhem que sair fora da Galiza,
por nom existir nenhum hospital
acreditado para efectuar inte-
rrupçons a partir das doze sema-
nas de gravidez.

A violência tem género
e também cúmplices 
Ao deterioro da saúde pública e
do atendimento à mulher, ao
recorte das liberdades e à preca-
riedade laboral  deve acrescentar-
se também o panorama da
situaçom da mulher galega quan-
to à violência de género. Nas últi-
mas semanas fôrom muitas as
agressons contra as mulheres
denunciadas ou feitas públicas.
As violaçons de duas moças em
Ourense, a violaçom, com poste-
riores ameaças, de umha mulher
na cidade de Ferrol, os três casos
de violência de género no concel-
ho de Oleiros, o caso de abusos a

umha menor por parte do presi-
dente da Cámara de Toques, o
caso de assédio laboral e moral a
umha trabalhadora no concelho
de Begonte, a morte a maos do
seu filho de um vizinho  de Ferrol
acusado de agressons continua-
das, o documento feito público
pola Conferência Episcopal, a
notícia feita pública de que mais
de 200 mulheres fôrom vítimas
nos últimos anos das redes de tra-
ficantes na fronteira entre a
Galiza e Portugal, os contínuos
assassinatos de mulheres e

crianças que se estám a produzir
desde que começou o ano no
Estado espanhol, som só alguns
exemplos a mostrar a realidade
em que vivemos.
Diante destes  e doutros casos de
violência de género tornados
públicos no nosso país e  perante
a cumplicidade  que se desprende
de algumhas declaraçons políti-
cas e religiosas com essa violên-
cia, a Coordenadora Galega da
Marcha Mundial das Mulheres
decidia convocar umha manifes-
taçom nacional que tivo lugar no

passado dia 15 de Fevereiro em
Compostela. Umha mobilizaçom
que percorreu as ruas composte-
lanas a denunciar que quem des-
culpa, entende ou esconde a
violência machista converter-se
em cúmplice dela. Carme
Barrantes, da Associaçom
Liberanza de Compostela foi a
encarregada de ler o comunicado
da mobilizaçom do dia 15 de
Fevereiro. Um texto em que
fôrom assinalados, para além dos
agressores, aqueles que os enco-
brem "A Conferência Episcopal
Espanhola, em sintonia com
Manuel Fraga, também situa a
raiz da violência machista nos
avanços dos direitos das mulhe-
res. Esta Conferência Episcopal
está mais preocupada por ditar o
que tem que acontecer nas nossas
camas e nos nossos úteros, que
polas conseqüências  que o seu
discurso, cheio de desprezo, está
a produzir nas geraçons que obri-
gatoriamente tivérom de ser edu-
cadas nas suas doutrinas (...).
Nesta mesma cidade
(Compostela) o presidente da
Cámara Xosé Sánchez Bugallo e
a vereadora do pelouro da
Mulher Adelaida Negreira, utili-
zam meios de comunicaçom para
desprezar e atacar as organi-
zaçons de mulheres que defende-
mos os nossos direitos enquanto
a Casa de Acolhida de Santiago
foi mercantilizada em prol de
umha política de desigualdade e

O feminismo galego exercerá de anfitriom, nesta Primavera, das mulheres europeias. Já começou a contagem decrescente
para a celebraçom em Vigo da mobilizaçom europeia das Mulheres da Marcha Mundial. 

Marcha Mundial reactivada na Galiza com a
celebraçom do encontro das mulheres europeias 

A Marcha conta com um fórum sobre ecologia, outro sobre a constituiçom europeia, umha feira feminista e um concerto com voz própria feminina 

O feminismo denuncia os agressores e os seus cúmplices com mobilizaçons  nas ruas



redistribuiçom tradicional dos
papéis de mulheres e homens
(...). A violência machista, de
género, nom é um problema DAS
mulheres , mas um
problema PARA as
mulheres".
Para além de
Compostela, no dia
oito de Março o
feminismo foi visí-
vel por todo o País,
com concentraçons
em Lugo, Ponte
Vedra, Costa da
Morte, Corunha,
Ourense, Vigo e
Ferrol. Neste oito de
Março, o feminismo
galego tinha um
referente claro: a
mobilizaçom euro-
peia de Maio. O
lema escolhido
reflecte o  significa-
do que tem a Marcha Mundial
das Mulheres. "Diferentes sim,
desiguais nom" é o chamamento
final da Marcha. Um chamamen-
to que diz respeito à Europa que

se quer construir e que começa
assim: "Mulheres de todo o pla-
neta estamos a marchar para con-
seguirmos a eliminaçom da

pobreza e a violên-
cia de género (...). A
nossa resposta é
clara, diferentes sim,
desiguais nom.
Porque somos por
umha Europa de
todas, e nom da
escravatura, somos
por umha Europa
justa e democrática,
somos pola Europa
respeitosa das dife-
renças, nom pola
Europa das desi-
gualdades, e a gran-
de mobilizaçom das
mulheres que perco-
rrerá as ruas de Vigo
no dia 23 do próxi-
mo mês de Maio

será um espelho das nossas von-
tades, do nosso compromisso na
construçom de um mundo dife-
rente de onde sejam desterradas a
pobreza e a violência".
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Só 4,3% dos
contratos que
se realizárom
a mulheres na
Galiza tenhem

duraçom
indefinida. Em

cada 100
pessoas sem
emprego, 63

som mulheres

O sentido da Marcha Mundial
das Mulheres em Vigo nesta
Primavera tem um objectivo fun-
damental. As mulheres europeias
queremos contribuir para a ela-
boraçom da Carta Mundial das
Mulheres para a Humanidade
com umha visom própria da
Europa que queremos construir.
Para isso se realiza a mobili-
zaçom europeia. Juntas para
debater que temos a dizer as mul-
heres quanto a direitos univer-
sais, ecologia, liberdade, igualda-
de e democracia. As conclusons
da Galiza serám acrescentadas às
de milhares de mulheres em todo
o mundo, para conseguir a
redacçom final da Carta Mundial. 

Serám celebrados dous fóruns,
um sobre a Constituiçom
Europeia e outro sobre Ecologia.
Um de manhá e outro de tarde,
paralelamente à celebraçom da
Feira Feminista. A assistência
será de 100 mulheres e haverá
traduçom simultánea  para
francês, inglês, espanhol e gale-
go-português. Os objectivos
visados som, por um lado, apro-
fundar na elaboraçom da Teoria
Feminista da Marcha sobre sus-
tentabilidade ecológica, e por
outro, elaborar um discurso pró-
prio da Marcha sobre o processo
de construçom europeia. No
fórum de "sustentabilidade eco-
lógica: alternativas feministas"

participarám Rosa Isela Serrano
Castro de México, Maria José
Guerra Palmero das Ilhas
Canárias e Lidia Senra da
Galiza. Contributos feministas
na origem e desenvolvimento de
umha constituiçom europeia.
Sobre isso reflectirám  María
Xosé Agra Romero
da Galiza Doris
Benegas da Castela
e Angeles Maestro
Martín de Madrid.
Nos dous fóruns
haverá umha repre-
sentante da
C o o r d e n a d o r a
Europeia e umha
integrante do
S e c r e t a r i a d o
Internacional. Estes
dous encontros cele-
brarám-se no Centro
Cultural Caixa Nova
e será precisa ins-
criçom por razons
de lotaçom.
Paralelamente ao
fórum da manhá
desenvolverá-se outra mesa de
debate no Centro Social de
Caixa Nova sobre "Mulheres e
espiritualidade, corporeidade e
resistência" com Chini Rueda
(Espanha), María José Torres
(Espanha), Jeraldine Cespedes
(República Dominicana) e Pilar

Wirtz (Galiza).
Além da Feira Feminista que se
desenvolverá na zona portuária
com espaços sobre violência,
ecologia, imigraçom,  liberda-
des sexuais, saúde... no dia 22
de Maio a partir das 22h00 no
Parque de Castrelos terá lugar a

festa concerto das
mulheres europeias.
No palco estarám
Uxía, Cantareiras
de Trasancos (músi-
cas  Tradicionais de
entretenimento),
Tucanas (percus-
som criativa portu-
guesa), Souad
Massi (música uni-
versal França /
Argélia) Las Niñas
(Hip-hop andaluz),
Mercedes Peón
(Galiza, música do
mundo) e
Amparanoia (músi-
cas mestiças). No
domingo ao meio-
dia partirá a mani-

festaçom das mulheres euro-
peias polas ruas de Vigo. A
Marcha nom quijo adiantar por
enquanto o numero de mulheres
assistentes mas aguarda-se a
presença de milhares de pesso-
as que chegarám à Galiza de
todas as partes da Europa.

Primavera em Vigo:
encontro das mulheres europeias

Um dos
objectivos é
elaborar um

discurso
próprio da
Marcha
sobre o

processo de
construçom

europeia

Lavandeira J.R.O caso do regedor de Toques é só um exemplo da realidade actual

As mulheres querem contribuir com umha visom própria da Europa que pretendem construir



Artur Alonso

Vivemos num país imaginário.
Quem sonha com libertá-lo está
teimosamente errado, este país
nom sabe a quem pertence.
Quem acredita em ele pertencer
a umha raça sonha vagamente
um tempo pola sua própria his-
tória queimado.
Quem defende o direito a ser
assimilado, assim mesmo,
divaga sobre a ilusom impossí-
vel de deitar mais terra sobre o
mesmo cadáver.
Aqueles e aquelas que improvi-
sam umha língua por medo a
perderem o que nunca tivérom
descrevem no céu círculos de
pimenta para se iludirem a
si mesmos com a pronta
ternura do sol.
Quem confia docemente em
algum dia se reencontrar sim-
plifica, sem se aperceber da
mistura de interesses que
traçam a diário o labirinto da
nossa existência.
Aqueles e aquelas que lutam
por grafar harmonia na palav-
ra, preferem às vezes discorrer
por afluentes que nunca se che-
gam a juntar.
Quem dorme convencido de
que domina dez ferrados ignora
a chuva a lamber os seus cam-
pos sem prévio aviso e difama
dos elementos por serem de
natural incontrolados.
Assim que vivemos num país
imaginário, no qual cada um ou
umha de nós contribui ao seu
modo a adiar futuros que a histó-
ria nos negou por teimosia de
acreditarmos eternamente na
conformidade.
Porque quem fecha olhos nom
poderá descansar, quando a
decadência invadir a ritmo lento
cada coraçom paralisado. 
Porque quem abrir em demasia
pestanas sonhadoras nom será
apto para compreender a simples
realidade, nem o tecido que
entrelaça novas formas amiúde
cambiantes.
E aqueles e aquelas que moram
no fundo da sua humildade igno-
ram o peso do diverso. Do
mesmo jeito, aqueles e aquelas
que acomodam em determinada
circunstáncia os seus copos na
mesa farta tampouco podem
supor a sua ausência de habilida-
des para preverem o momento
em que falhar algumha pata,

apesar de começar -sem se aper-
ceberem-a escassear o alimento
pola voragem dos ratos. Deste
jeito, cada um deles inventa um
país a seu acomodo. 
Rica é a pátria que dá cabida a
todos os sonhos, mas neste
nosso território imaginado nin-
guém jamais foi capaz de arris-
car umha visom em voz alta, por
temor a compartilhá-la.
Por isso aqueles e aquelas que
cruzam o rio entediadas de fica-
rem na sombra, receiam de

umha bandeira que nom pode
acolher todos os seus filhos e fil-
has. Por isso aqueles e aquelas
que ficam acomodadas de vive-
rem sempre ajoelhadas, extre-
mam as precauçons em véspera
de tormentas, maniatando mais a
seus súbditos e súbditas; por isso
quem resiste na esperança de
construir a manhá saudável,
arrepia o pescoço perante um
porvir incontrolável; por isso os
e as nom tenhem outro remédio
que permanecer, mal som capa-
zes de trocar umha tímida e
monótona experiência.
Porque este país há séculos que
está a espalhar os seus males,
como Zaratrusta no cume, aos
quatro pontos cardinais; teiman-
do terem permissom do vento.
Porque este país há séculos que
nom sabe onde aposentar-se, e
doem-lhe as cadeiras e treme na
sua velhice. 
Porque esta país jamais tivo
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O meu amigo Onésimo deve estar
a deixar a América, provisoria-
mente. Ele foi nascer nos Açores e
no seu horizonte era óbvio esta-
rem os EUA. Por isso é professor
na Brown University, por isso
deve estar a deixar a América para
vir a um encontro de escritores. E
por isso há anos que está a escre-
ver livros prodigiosos de crónicas
e estórias em que se interroga
constantemente acerca da identi-
dade, a sua e a dos outros, do lado
de lá visto de cá, do lado de cá
visto de lá, e todas as vice-versas,
passando pola equidistáncia aço-
riana que dá um ponto de referên-
cia assim como o da galeguidade a
respeito do nada e do tudo. O
Onésimo emprega a exacta inte-
ligência e o fino humor que,
para além de estragar todos
os preconceitos acerca
do professorado uni-
versitário, ensina mais
acerca da América (e
de nós

revistos nela) do que qualquer
livro de história ou filme. Por ele
sei que à América, sempre cons-
truída de aluviom, talvez nom
cheguem só pessoas amedronta-
das fugidas da Europa, mas gente
que a pense e lhe mude o rosto. E
lembro-me do Onésimo quando
vejo as notícias acerca do John
Kerry, esse segundo JFK, talvez
capaz de defrontar Bush em
Novembro. Ou melhor, lembro-
me da mulher do Kerry, porque
ela, Maria Teresa Thierstein
Simões Ferreira, nasceu em
Moçambique.
A americanidade (i)lusa que eu
conheço dá para outras espe-
ranças, escrevia eu. Poderá mudar
algo nos EUA a partir de
Novembro, e daí mudar o mundo
sob a sua pata...? Vale a pena ter
esperança no Kerry, ou melhor, na
mulher do potencial presidente...?
Eu acredito, até por curiosidade,
que vale a pena saber quem ela é:
filha de um médico oncologista,
nascida há 64 anos. As crónicas
contam que adorava acompanhar

o pai quando este percorria a sava-
na à procura de doentes que nom
podiam pagar. A família enviou-a
para a África do Sul a um colégio
de freiras que lhe deveu dar umha
educaçom católica pouco esterili-
zante, porque já na Universidade
Witwatersrand de Joanesburgo
nom passou tam pacífica: partici-
pou em várias marchas contra o
'apartheid' no final da década de
50. Licenciada em Románicas, via-
jou para a Suíça, inscrevendo-se na
Escola de Tradutores-Intérpretes
de Genebra, sendo colega do actual
secretário-geral da ONU, Kofi
Annan. Quando estava a terminar o
curso, conheceu John Heinz III,
recém licenciado
p o r

Yale, que fazia a sua própria pere-
grinaçom às paisagens helvéticas
dos bancos: ia fazer um estágio
bancário e preparar-se para gerir
fortunas, a do império familiar à
custa do 'ketchup' e da maionese. 
É claro que a nossa moçambicana
ficou apaixonada polo rapaz do
'ketchup'  e da maionese, mas isso
nom a impediu de tentar seguir
carreira independente. O percurso
levou-a a Nova Iorque, onde
começou a trabalhar como tradu-
tora da ONU. John Heinz III esta-
va mais perto, e o casamento aca-
bou por verificar-se. Depois, os
três filhos e a carreira política do
marido, obrigárom-na a mudar de
rumo e renunciar à actividade pro-
fissional. Mas quando em meados
dos anos 70 John Heinz, senador
republicano, começou a ruminar a
hipótese de se candidatar à Casa
Branca, Teresa mostrou opo-
siçom. Em 1991 o rapaz do 'ket-
chup' e da maionese faleceu num
acidente de aviaçom e Teresa
decidiu empregar melhor a fortu-
na de Heinz: aplicou parte dos

milhons em causas filantrópicas, e
apostar nesta vertente levou o
entom presidente George Bush,
pai do actual, a nomeá-la umha
das representantes na Cimeira do
Rio. E o Rio seria um rio... Porque
na mesma delegaçom ia um sena-
dor divorciado, algo bonitom e
bastante engatador.
A estas alturas já vamos sabendo
cousas do hipotético próximo pre-
sidente dos EUA, que passou polo
Vietname acarretando medalhas
mas que a classe política em
Washington conhecia, nesse
tempo, especialmente polos
'affairs' com jornalistas, modelos e
até com Patti Davis, filha de

Ronald Reagan (aquela cujo
esplendor a 'Playboy' tam-

bém ensinou). Parece que
John Kerry e Teresa
coincidírom num jantar
nessa cidade linda, e
no final da noite ele

convidou-

-a (contra todo o prognóstico)
para na manhá seguinte irem à
missa, durante a qual a convenceu
a orar em latim: obviamente isto
deveu ser irresistível, porque
casárom em 1995. 
Más línguas insinuárom que ele
estava mais interessado no dinheiro.
Mas o certo é que John Kerry é de
família bem, pai diplomático na
Europa, formado também na Suíça
(fala ainda francês!), diplomado em
Yale, onde entrou para a exclusiva
sociedade secreta 'Skull and Bones',
organizaçom maçónica que já deu
vários presidentes, incluindo os
Bush. Desportista, pacifista, depois
de "bom soldado" na guerra, conver-
tido em fiscal, com as mesmas ini-
ciais que o assassinado presidente de
culto John F. Kennedy, a quem
admira, colega do próprio Ted
Kennedy no Senado, bom moço de
1,90, e... Com Teresa ao lado, agora
ela também no Partido Democrata,
só umha bala poderá impedir que
seja presidente. Apostar neste segun-
do JFK...? A América continuará a
ser abjecta, mas menos, claro...

opiniom

América Abjecta Est (e II)

Carlos Quiroga

Vivemos num
país imaginário

Assim que vivemos
num país imaginário,

no qual cada um
ou umha de nós
contribui ao seu

modo a adiar futuros
que a história nos

negou por teimosia
de acreditarmos
eternamente na
conformidade
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trem, renunciou a fabricar a sua
própria locomotiva e por isso
tampouco conheceu outras histó-
rias, senom por vozes dos outros.
E se em determinado momento
um germe da vida assoma polo
seu ventre, com tempo o receio
encarrega-se de mutilá-lo, de tal
modo, com tal vil arrogáncia, que
toda a validez emigra com a sua
mala à procura de um lugar que
aprecie sour trabalhado.
Talvez poda haver ressurreiçom,
talvez poda haver um ponto de
inflexom ou encontro, talvez
quando de novo a oportunidade
chame à porta, nom abramos com
medo, nom fechemos com força
ao simples assobio do vento.
Talvez por uma vez só, deixemos
de olhar para o chao, afanados em
contar migalhas, para salvar
umhas poucas do gelo. Talvez
numha tardinha clara de apetecer
aprendamos a caminhar para a
frente; talvez num procero
Outono deixemos esmagadas no
chao as velhas sombras e olhemos
para cima, com decisom, e ao
mesmo tempo sem preponderán-
cia, e sabedores de que nada deve-
mos, sem ressentimento para nada
a ninguém cobrarmos, podamos
enfim alçar um pé primeiro,
depois arrastar um outro, mais
tarde aprender com força a mover
as pernas, levar ambas extremida-
des... e sem pressa, mesmo sem
pausa, decidamos de vez camin-
har para a frente e atravessar as
montanhas, que hora após hora,
desde o momento em que cada
novo ser nasce, lhe vam gravando
(como o pudor, como o temor,
como a ignomínia e a ignoráncia,
como ...) dentro das nossas almas,
igual que nos gravárom umha
falsa linguagem.
Pois sem mais ainda habitamos
um país imaginário... E de nós
dependerá, e de nós igualmente
exigido nos será: preciso, neces-
sário... nalgum momento deixar-
nos por fim comodamente de fale-
cer a enxergar o sol terno e
começar por falarmos abertamen-
te do país que cada um de nós
imaginamos deve pôr-se em
movimento...
Ainda que talvez nom seja assim,
talvez nem sequer seja... e sim-
plesmente este é um escrito mais
para o lixo... inconformista, tal-
vez, ou de alguém que vive, sem
ele saber, em seu país imaginado
há já muito tempo.

Germám Hermida

Esta situaçom acabou por permi-
tir desenvolver umha banda
desenhada em que, pola vez pri-
meira, autores e autoras galegas
chegam a trabalhar em mercados
nunca vistos polos nossos conte-
rráneos e conterráneas (afora, é
claro, dos casos de Miguelanxo
Prado ou Das Pastoras) como
pode ser a França ou os Estados
Unidos. Fran Bueno, Abraldes,
Marcos Calo ou Carlos Portela
(um dos escassos guionistas que
temos no país) som alguns dos
actualmente mais badalados fora
da península.
Por outro lado, a comunicaçom
entre autores está a dar numha
auto-organizaçom que atinge
quotas nom vistas no país desde
os começos dos anos noventa,
aquando do extinto Frente
Comixário. O nascimento em
2001 de um colectivo de autores
como Polaqia, que auto-editam e
distribuem o seu trabalho em
formatos de alta qualidade coin-
cidiu com a criaçom da revista
"BD Banda", que quer servir de
montra e de campo de provas
para os autores do País sempre à
procura de umha alta qualidade
de ediçom. O grande êxito no
trabalho do associacionismo foi
no entanto a constituiçom do
colectivo Chapapote, que reuniu
pola primeira vez a prática tota-
lidade de autores e autoras de
BD do País em torno dos protes-
tos contra a catástrofe do
Prestige, publicando o álbum
colectivo "H2Oil" e desenvol-
vendo diferentes exposiçons. O
colectivo conseguiu também

situar a nona arte em pé de igual-
dade com a música e a literatura
no momento da mobilizaçom
contra o piche, e serviu de germe
para o relançamento da
Associaçom Galega de
Profissionais da Ilustraçom. Em
2003 produzia-se neste
colectivo um relevo gera-
cional (e pacífico) que tor-
nava sócios e até integrava
nos órgaos directivos
muitas e muitos dos auto-
res de BD que até entom
careciam de umha estru-
tura associativa sólida.
Precisamente a juventu-
de é umha característica
destacada do panorama
actual da BD. Autores e
autoras de entre vinte e
trinta anos lideram esta
arte no país actualmen-
te, enquanto som
menos os membros de
geraçons anteriores -
como a do Frente
Comixário- que conti-
nuam em activo.
À criaçom no ano
2001 do portal BD de
culturagalega.org, que
se constituiu no verdadeiro refe-
rente informativo para os profis-
sionais do meio, aderírom com o
tempo diferentes fóruns e listas
de correio postos em andamento
polos próprios autores e autoras.
Para além de listas como "El
Noveno" existe também um web
promocional, "El mono sabio",
que agrupa vários destes criado-
res, assim coma um número cres-
cente de páginas pessoais de
diferentes autores como Víctor
Rivas, quer dizer, a consciência

de profissionalizaçom cresce.
Perante um panorama como este
nom estranha que, aos poucos,
pareça que a indústria editorial
galega comece a pensar em
aproveitar o potencial criativo
do País na nona arte. Nos últi-
mos anos estám-se a dar a con-

hecer projectos editoriais,
ainda escassos, que apostam na
BD pola primeira vez em muito
tempo. Após publicaçons isola-
das de Xerais ao longo dos anos
noventa, Toxosoutos acabou de
lançar ao mercado duas séries de
BD. Por um lado "Galicia en
cómic" com umha tiragem de
dez mil exemplares nunca vista
no nosso país e com o claro pro-
pósito de aproveitar o turismo
(veja-se o álbum "Compostela, a
origem de umha lenda"). Por

outro lado, e dirigida ao público
infantil, temos a série "Os
Barbanzóns", realizada polo
prolífico Pepe Carreiro. Porém,
a aposta mais destacada dos
últimos anos foi a publicaçom,
primeiro por Xerais e mais tarde
por "La Voz de Galicia" da
revista infantil "Golfiño" que,

capitaneada por
Fausto Isorna, foi
durante quase dous
anos umha plataforma
de difusom maciça da
nona arte, permitindo
diferentes autores vive-
rem pola primeira vez
do seu trabalho.
A desapariçom da revis-
ta Golfinho é o grande
ponto negro que fica
num panorama cheio de
esperança para a banda
desenhada galega.
Numerosos projectos de
auto-ediçom (para além
do circuito dos fanzines) e
de propostas de publi-
caçom no exterior mistu-
ram-se com uns autores
cada vez mais preparados e
mais adaptados à indústria
editorial. No nível amador,

citas tam veteranas coma as
Jornadas de BD de Ourense (já
na XV ediçom), ou o salom
Vinhetas desde o Atlántico da
Corunha (que se consolida
como cita internacional)  conco-
rrem agora com eventos mais
modestos como os de Arteijo,
Cangas ou mesmo a Semana
Itinerante de BD patrocinada
pola Junta que, de umha manei-
ra ou de outra, aproximam cada
vez mais a nona arte do público.

análise

Banda Desenhada Galega vive momento de esperança com um forte grau de auto-organizaçom

BD galega: No caminho

A crítica concordam. Nunca a BD galega
tinha estado numha situaçom tam privilegiada
como a actual ao nível artístico. A criaçom
da Faculdade de Belas Artes em Ponte Vedra
permitiu a muitos dos desenhadores e
desenhadoras conhecer e provar técnicas

que até há poucos anos nom tinham
possibilidades de desenvolver. Da mesma
maneira, o desenvolvimento de indústrias
anexas à BD, como a de animaçom ou a
ilustraçom permitiu a muitos autores
polir o seu estilo e ir vivendo do desenho.

Por outro lado, e no que diz respeito a
esta situaçom criou-se um clima de intensa
troca de experiências e de informaçom entre
desenhadores e desenhadoras já quase
profissionais em que jogou um papel
fundamental a massificaçom da Internet. 

‘História da Língua em Banda Desenhada’
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AGAL participa activamente
no Fórum da Língua 

PGL

No passado sábado 28 de Fevereiro
a Faculdade de Filologia tornou-se
numha festa do reintegracionismo.
O Fórum da Língua organizado
polo MDL foi um grande sucesso e
a AGAL participou activamente na
voz de vários dos seus associados e
associadas. Do mesmo modo, o
PGL participou em representaçom
da Associaçom, mostrando o seu
contributo ao reintegracionismo no
respeitante à aplicaçom das novas
tecnologias e da Internet. 
Na sessom da manhá, no  Bloco de
Experiências, Eugénio Outeiro
apresentou brevemente o trabalho
e a trajectória da nossa
Associaçom. Começou com um
breve relato da História da AGAL
para depois centrar-se nas activida-
des e projectos actuais. Na primei-
ra palestra do Fórum, também de
manhã, participárom a escritora

Raquel Miragaia e o livreiro
Xavier Paz, ambos associados da
AGAL. A palestra foi intitulada
'Novas estratégias para um novo

reintegracionismo'.
De tarde, o director do "Novas da
Galiza" e associado da AGAL
Ramom Gonçalves fijo parte da
mesa dos meios de comunicaçom.

Simultaneamente, desenvolveu-se
a mesa de ensino obrigatório, com
umha avultada representaçom de
associados e associadas da AGAL.
Participárom o professor de portu-
guês na EOI de Ourense Valentim
Rodrigues Fagim e a professora de
língua Rosário Fernandes-Velho. A
moderar a mesa estivo a também
sócia da AGAL e professora de lín-
gua Sílvia Capom. 
Na segunda parte da tarde, na mesa
de novas tecnologias participárom
dous membros da Comissom infor-
mática da AGAL: o professor da
USC Ramom Flores e Miguel R.
Penas em representaçom do PGL.
Para finalizar, e para dar o toque
final a este excelente Fórum, con-
tou-se com a participaçom de mais
um sócio da AGAL, neste caso o
director da 'Agália', Carlos
Quiroga,  que propujo um encerra-
mento audiovisual que com certeza
nom deixou ninguém indiferente.

'Foro Social do Berzo' aprova resoluçom em
defesa do galego nos meios de comunicaçom 

Igor Lugris

AAssociaçom Cultural Fala Ceive
dirigiu-se ao Foro Social do Berzo
(como membro integrante da
mesma) para pedir a aprovaçom
de umha resoluçom em prol da
liberdade de expressom em galego
nos meios de comunicaçom dessa

comarca do leste da Galiza. O
motivo deste pedido fôrom os
obstáculos que alguns meios
informativos estám a pôr nos últi-
mos meses ao uso do idioma gale-
go, impedindo de falar galego nas
rádios e na televisom, nom publi-
cando escritos na nossa língua ou
nom recolhendo os comunicados

de imprensa redigidos na língua
própria do Berzo. O FSB, tendo
em conta diverso ordenamento
jurídico internacional, estatal,
autonómico e comarcal, aprovou a
resoluçom em que insta os meios
de comunicaçom a respeitarem a
escolha lingüística das bercianas e
dos bercianos.

PGL participa na palestra de novas tecnologias

Participantes na palestra de novas tecnologias do Fórum da Língua

''Diário Comboio'',
primeiro volume em
Galego-Português
reeditado no
século XXI 
PGL. A Associaçom Galega da
Língua e a editora Laiovento dis-
tribuem já a nova ediçom da
narrativa 'Diário Comboio', de
Raquel Miragaia, que publicam
de parceria, e que debutou no
mercado em inícios do ano passa-
do. Este é o primeiro volume em
Galego-Português do novo século
que ultrapassa a primeira ediçom.
O livro é ilustrado com fotogra-
fias de Luz Castro. 'Diário
Comboio' foi um livro muito
valorizado pola crítica galega, a
qual, apesar da censura e do silên-
cio sistemáticos com que costuma
tratar os textos em Galego-
Português, reconheceu nesta oca-
siom os méritos e acertos de um
trabalho literário muito singular e
original, que representa mesmo
umha renovaçom a respeito do
medíocre e recorrente panorama
da narrativa no subsidiado
Galego-Castelhano.

''Detrás da
palavra'', poemas
diante do silêncio 
PGL

Vem a Lume a quarta entrega poé-
tica do corunhês José Alberte
Corral Iglésias, subordinada ao
título "Detrás da palavra".
Conforme Sérgio Iglésias, que
assina o Limiar da obra, trata-se
de um poema "nada histérico,
com um verso dominado que ape-
sar do desassossego temático de
muitos poemas, deixam um gosto
plácido e umha calma chicha,
como de gamela ao pairo". Com
esta publicaçom a Associaçom
Galega da Língua volta como edi-
tora, fazendo parte este livro da
sua secçom Criaçom.

Vem a lume
última Agália 

Galiza na Mealibra 
PGL. A revista ‘Mealibra’ de
Portugal publica no seu último
número um amplo bloco de 63
páginas dedicado à literatura gale-
ga. Nestas páginas aparece um
trabalho do Carlos Quiroga ("al-
khuarizmi -...de literatura gale-
ga") a modo de breve história por-
tátil das nossas letras explicadas
ao povo português, e recolhe
umha Antologia de textos de 26
autores, na maior parte dos casos
inéditos, com as fotografias e
notas biobibliográficas.

O Fórum foi um
grande sucesso e a
AGAL participou

activamente na voz
de vários dos seus

associados e
associadas

Agália. Os números 75|76 da
publicaçom internacional da
Associaçom Galega da Língua,
correspondentes ao 2º Semestre de
2003 contam com mais páginas do
que nunca, 314, e com capas a
quatro tintas ilustradas com desen-
hos originais do escritor galego
homenageado em 2003, Avilês de
Taramancos. Neste caso, também
a ilustraçom interior está montada
a partir de fotografias realizadas
por Carlos Alhegue Leira nos
manuscritos de Antom Avilês, tira-
das em 2000 para um trabalho de
doutoramento, que também se
oferece neste volume.

Portugal e Galiza:
Encantos e encontros 
PGL. Laiovento publica de parce-
ria com a AGAL este trabalho de
José David Santos Araújo,
Presidente do Fórum de Amizade
Galiza-Portugal. O livro é uma pes-
quisa ampla e demorada sobre o
universo cultural luso-galaico.
David Araújo, como pensador e
filósofo procurou em todo o
momento descobrir coincidências
ou contrapartidas entre personagens
de um e outro lado. O seu trabalho
é lúcido, claro, didáctico e pedagó-
gico. O leitor ou leitora percebe
logo como som atraentes os seus
conteúdos: somos um mesmo povo,
proprietários da mesma língua, des-
frutamos da mesma paisagem, pos-
suímos a mesma filosofia, temos
umha mesma forma de contemplar
a vida. oferece neste volume.

PGL. A escritora Luísa Villalta,
nascida na Corunha em 1957, dei-
xou-nos a dia 6 de Março, na sua
morada da cidade herculina.
Licenciada nas filologias Galego-
Portuguesa e Hispánica a sua obra
abrange volumes de poesia, ensaio,
teatro, e narrativa. Na revista
Agália vinhérom a lume duas cola-
boraçons da autora: a nota "A lín-
gua dos sons" (n.º 6) e a selecçom
poética "O oco da palavra" (n.º 10).

Morre Luísa Villalta
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Dandy Fever e Mama Boogie gravárom nos últimos meses

Temo-nos proposto sempre, como um dos fins
destas páginas, deitar luz sobre aqueles
projectos musicais mais interessantes surgidos

na nossa geografia. Por isso hoje apresentamos
duas bandas que tenhem dous denominadores
comuns: a música negra e o facto de terem

gravado alguns temas ultimamente. Estas som 
as suas histórias, que ficarám incompletas se
nom ouvirmos as suas músicas.

Davide Loimil e Inácio Gomes

Dandy Fever
Dandy Fever é umha nova banda
da Corunha formada recentemen-
te por membros de Diskatocam,
que depois de algumhas
mudanças na formaçom da
banda, como a saída do seu voca-
lista, decidem mudar de nome
para iniciarem umha nova etapa
adentrando-se mais nos sons
jamaicanos.
É assim como desaparece
Diskatocam e nasce  Dandy
Fever. Incorporam Diego e
Mariana como vocalistas e um

teclado, reforçando também a
secçom de ventos.
Estilisticamente vemos dife-
renças consideráveis, apostando-
se agora na investigaçom das raí-
zes da música jamaicana mais
tradicional. Ska e rocksteady
populares executados com classe
e sem perderem a compostura,
afastando-se assim das bandas
actuais mais populares.
Já pudemos seguir as suas evo-
luçons ao vivo em diversos pal-
cos e comprovarmos a sua quali-
dade. Esta verifica-se claramente
na solvência com que reprodu-
zem as versons de algumhas das

melhores bandas de música
jamaicana de todos os tempos,
nomeadamente Hepcat e Wailers.
É possível fazer o download de
três temas da sua página web e
comprovar como soa o vulto
mais importante da música
jamaicana do século passado
feita na Galiza do século XXI
enquanto esperamos pola iminen-
te ediçom de algum material do
pessoal do fanzine El Ejecutor.

Mama Boogie
Funk, soul, jazz ou blues som
alguns dos estilos que  formam a
coluna vertebral desta relativa-

mente nova banda de Compostela
cujos membros se movem com
soltura e classe ao vivo, como
tenhem demonstrado em diversas
ocasions tanto na Galiza como no
estrangeiro.
Esta magnífica banda acabou de
gravar seis temas e ainda mais
dous extras, estes últimos com
umha produçom diferente cada
um, que vam do blues clássico
estilo Nova Orleáns ou texano até
o jazz. Os temas fôrom registados
na escola de som "CES" e,
segundo nos comenta um dos
componentes da banda, abrem o
caminho para a futura gravaçom

de umha maqueta mais séria.
Como planos mais imediatos ten-
hem prevista a participaçom num
festival em Madrid e a apariçom
como banda no palácio de con-
gressos desta mesma cidade.

A formaçom é a seguinte:
Luís Figueroa: guitarra solista e
voz.
Máni Castro: baixo
Dario Agrafojo: percussom.
Pablo Costa: harmónica de blues
Paco G. Seignon: trompete
Javi Vilanova: saxo 
Jaime Barreiro: guitarra acom-
panhante.

Funk, soul, jazz ou blues som alguns dos estilos que  formam a coluna vertebral de Mama Boogie
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É certo que as mentiras tei-
mam em revirar os nossos
razoados. A mentira teimo-
sa, fascista, acaba por nos
fazer duvidar; sentimo-nos
culpados. Empurrados polo
Poder brincamos a manter o
equilíbrio nas beiras do
poceiro da sua falsidade.
Quer surdos, derrotados,
quer na clandestinidade,
som as nossas opçons. A
revolta há de continuar a
aguardar nalgures. Porém,
os tempos nom som os mais
propícios. Vivemos, com
maneiras acrobatas, na nova
sociedade triunfal do siste-
ma capitalista, esvaziada ao
completo do sentimento de
pertença ao grupo. O capital
acabou tam emaranhado
entre a populaçom que o
inimigo semelhamos ser
nós próprios. Dantes, um
falar, era fácil diferenciar o
operário do empresário, o
explorado do explorador.
Agora nom. Trabalhadores
autónomos, autónomas mas
dependentes, trabalhadores
indefinidos, indefinidas
subcontratadas, temporá-
rios, temporárias mas
menos, temporários suces-
sivos, temporárias merca-
doria de ETT, funcionários,
interinas, apadrinhados,
emigrantes... O povo trabal-
hador já nom sabe que
defender. Nem quem está
diante ou a par. Os sindica-
tos, a meio da vertigem,
resultam agora em novos
terroristas a serem perse-
guidos (a sentença de Lugo
contra a CIG semelha um
auto do tal Garzón). Mas
nem todos continuam em
equilíbrio: mostrando os
focinhos no poceiro rebo-
lem os grandes sindicatos,
despolitizados, tornados em
simples gestores dos seus
próprios privilégios. É 10
de março. O poder das
sociedades anónimas vem
de conseguir o seu objecti-
vo, o anonimato. O inimigo
havemos de ser nós. Nom
há mais ninguém aí fora.

novas da

Ramom Gonçalves

Xosé Luís Trigo é um dos
filiados da CIG de Lugo
processados pola última greve
geral, condenado a mais de
cinco anos de prisom. Fôrom
três os membros do sindicato
condenados por presumíveis
incidentes diante do pub
Ruada. Nestes momentos
Novas da Galiza recebeu
a informaçom de que as
testemunhas que declarárom
no julgamento também
tenhem sido processadas
pola juíza que instrui o caso.
Xosé Luís Trigo concedeu esta
entrevista ao NGZ a
título pessoal e em exclusiva.
Trabalhador da construçom
civil e activista sindical, reflecte
sobre as conseqüências sociais
e políticas de umha sentença
que provocou múltiplas
mostras de apoio para com
os processados. Umha numerosa
manifestaçom a 29 de
Fevereiro foi o topo desta
solidariedade nas ruas de Lugo.

Qual é do teu ponto de
vista a conseqüência mais
imediata da sentença que
vos condena a mais de cinco
anos de prisom?
Do meu ponto de vista, umha
das conseqüências mais graves é
o medo que se pode gerar entre
os trabalhadores e as trabalha-
doras, que este acontecimento
seja um precedente de desmobi-
lizaçom. Perante casos assim,
umha pessoa reflecte antes de
dar um passo à frente, antes de
se organizar ou participar nas
mobilizaçons. É fácil perceber
que há muita conflitualidade no
mundo do trabalho e apanhar
medo.
Também quero fazer umha valo-
raçom a nível pessoal: Como é
possível que a justiça esteja a
fazer umha valoraçom tam dese-
quilibrada no direito fundamental
de greve, quando por outro lado
estám a passar ao lado de direitos
fundamentais como o da saúde
laboral que causa mortes por

causa da negligência do patrona-
to? Tanto a inspecçom de trabal-
ho como os julgados estám a
ignorar o estatuto dos trabalhado-
res e das trabalhadoras, facto
muito perigoso, pois com isto de
"reforma aqui ou acolá" estamos
a viver um estatuto cada vez mais
precário para o conjunto do povo
trabalhador. Já agora, poderia
falar de algumha vivência que
tenho tido: um dia, por exigir uns
óculos de segurança fui assedia-
do, ameaçado e depois acabei em
Urgências, no hospital, porque
me foi pó da obra para os olhos.
Isto é apenas umha pequena his-
tória ao lado de outras cousas que
aqui acontecem… Onde está a
justiça nestes casos, quando
estám a ser violentados os direi-
tos dos trabalhadores e das trabal-
hadoras?

UGT e CCOO recusárom-
-vos o apoio caso houvesse
protestos, nom foi?. Qual
a tua valoraçom no que a isto
diz respeito? 

Acho que UGT e CCOO nom se
implicárom nada como organi-
zaçons sindicais. Mas também é
certo que a título individual
houvo filiados e filiadas de
ambos os sindicatos que estivé-
rom connosco na rua, comprome-
tendo-se como companheiros e
companheiras, inclusive critican-
do a postura das suas centrais que
actuárom assim para defender
interesses políticos.

Tu és trabalhador da cons-
truçom civil. Como vivêrom o
teu processo no dia-a-dia os
teus companheiros?
Os meus colegas nom acredita-
vam, mas na verdade nom apenas
os colegas ficaram surpreendi-
dos, também a populaçom em
geral. Eu, no dia da greve estava
a trabalhar na Corunha, numha
obra de 240 trabalhadores.
Houvo umha assembleia para
decidir se trabalhávamos ou nom
trabalhávamos e decidiu-se maio-
ritariamente que nom se trabalha-
ria. Cada um foi para a sua casa

para se integrar com os seus com-
panheiros. Eu fui para Lugo e por
acaso nom aconteceu nada, mas
sim ali.

Entre as mostras de apoio
contam-se as de Carlos Slepoy,
que compareceu no caso
Pinchet, e André Segura,
membro da Associaçom Livre
de Advogados. Qual a
interpretaçom do caso que
eles fizérom?
Nom acreditavam, dixérom que
era umha tremenda barbaridade e
salientárom muitas vezes que isto
tinha conotaçons políticas contra
o movimento operário tentando
travar o sucesso das suas reivin-
dicaçons. Comentárom também
que nunca tinham visto nada
igual, e repara que também esta-
mos a falar do Carlos Slepoy, que
tomou conta de casos de desapa-
recidos e desaparecidas na
Argentina ou no Chile, casos de
direitos humanos na América do
Sul. Quanto a eles, dérom-nos
todo o apoio desde logo.

“Onde está a justiça nestes casos,
quando estám a ser violentados os direitos
dos trabalhadores e das trabalhadoras?

a entrevista Associaçom Cultural Revolta de Vigo

Luís Trigo, filiado da CIG condenado a mais de cinco anos de prisom pola última greve geral.
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