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No momento em que o PP está

a acelerar o processo de des-

truiçom do património natural,

duas sentenças do tribunal

superior de Justiça da Galiza

favoráveis à Adega que pode-

rám assentar precedente, algo

que já está a ser avaliado pola

associaçom ambientalista, vol-

tam a pôr de manifesto como a

persistência do movimento

popular na defesa do ambiente

dá os seus resultados, como já

dera no passado em casos como

Baldaio, as barragens de Sela e

Návia ou as fragas do Eume.

Nom é assunto menor, umha

vez que apenas os que som

apresentados polos media

como grupos políticos margi-

nais, radicais, associaçons

ambientalistas e sociais perma-

necem nas trincheiras numha

guerra desigual em que a nosso

meio natural parece estar a

perder sempre. Os governos do

fraguismo pugeram as bases

para a permissividade, mas o

bipartido nom se comprome-

teu a fundo na reforma do

plano anterior. A esquerda

soberanista arremetia contra o

projecto aprovado em 2008, em

que se assumia basicamente o

anterior, e mesmo era alargado

o espaço de costa exterior a

destruir em mais de 775.000

metros quadrados. As mil

emendas ambientalistas apre-

sentadas fôrom inúteis. O

actual projecto do PP ocupará

dous milhons e meio metros

quadrados de costa a um preço

ridículo, já que os usos alterna-

tivos som proibidos.  / Pág. 13

Máxima taxa de desemprego em 10 anos

E AINDA...

Opinions de: Nemésio Barxa, Pim Patinho, 
Valentim R. Fagim e Ernesto Vázquez Souza

“A Constituiçom espanhola perpetua a nossa situaçom de
subalternidade e incapacidade para decidir presente e futuro”
Pedro Alonso Iglesias, membro da porta-vozia de Causa Galiza PÁGINA 05

DOUS MILHONS E MEIO DE METROS QUADRADOS DE LITORAL PARA AS TRANSNACIONAIS

PROMOVEM PRIVATIZAÇOM DE SERVIÇOS SOCIAIS 
no quadro do desmantelamento do público

ONU ADVERTE SOBRE OS PERIGOS para a saúde
motivados pola proliferaçom dos transgénicos

CAUSA GALIZA MOBILIZA-SE contra a Constituiçom
Espanhola no dia do seu aniversário

Igreja e pederastia
em tempos de guerra
contra o aborto

O PP aplaude a corrupçom
renovando Louzán como
presidente de Ponte Vedra 
Rafael Louzán alicerçou a sua

ascensom económica e política,

entre outras cousas, no contrabando

de tabaco. Esta actividade, que con-

ciliava com a sua carreira política,

primeiro na Cámara municipal e

depois na Deputaçom, era conheci-

da pola vizinhança, que assegura

que permitia o depósito de tabaco

ilegal ao narcocontrabandista José

Ramón Prado Bugallo, 'Sito

Miñanco', na casa da sua família

materna em Ribadúmia. O tabaco

ilegal custeou boa parte das redes

clientelares que o PP teceu por

todo o país após a chegada de

Manuel Fraga ao poder. A relaçom

com os contrabandistas era excelen-

te. O próprio Fraga adoitava reunir-

se com eles, de igual jeito que Rajoy

e Louzán. Este último, que sempre

se dedicou a desviar fundos públi-

cos para enriquecer e financiar  o

partido, mantém na actualidade

relaçons empresariais e de amizade

com pessoas que tenhem antece-

dentes por este negócio e que agora

se dedicam à importaçom de produ-

tos. As suspeitas sobre o uso irregu-

lar de fundos originárom umha

queixa em Bruxelas, que abriu um

inquérito. No caso de a Uniom

Europeia vir a considerar fraudulen-

to o seu destino, a Deputaçom

deveria devolver uns 6 milhons de

euros. Apesar destas práticas que

previsivelmente continuarám, o PP

premiou a política de cloaca ao

renovar no seu último congresso

Rafael Louzán como presidente

ponte-vedrês por quarta vez conse-

cutiva em nove anos. A clara maioria

obtida polo máximo responsável da

Deputaçom Provincial patenteia o

poder que detém num partido que

ajuda a financiar com negócios irre-

gulares de que beneficia pessoal-

mente e com que custeia também

práticas ilegítimas que o perpetuam

no seu cargo. / Pág. 12

Oposiçom ambientalista à planificaçom
aqüícola do PP para a costa, que acelera
a destruiçom do património natural

O Apalpador já anda
polas ruas do país

O conselheiro Agustín Hernández Fernández promove a invasom da costa por viveiros piscícolas

Multiplicam-se as iniciativas, inclusive institucionais,
em que o Apalpador cobra protagonismo
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N
a minha mocidade fum

pioneira em fazer mista

umha escola secundária

denominada “masculina”. Por fim,

nom sem tempo, o sistema de

ensino vencera as antigas leis e a

inércia social. As minhas compan-

heiras e eu tivemos de enfrentar o

“que vindes fazer aqui?” e algumha

resistência passiva de quem nom

concordava com ver o “elemento

feminino” nas mesmas aulas que

os alunos; mas eu sentia um orgul-

ho imenso em fazer parte da

mudança histórica e pensava, inge-

nuamente, que eu contribuía para

escrevê-la. 

Tivérom de passar muitos anos

antes de me aperceber que nom

bastava com abolir o currículo

feminino, impor o masculino e

colocar alunas e alunos na mesma

sala para alcançar “igualdade”. O

ensino precisava de muito mais se

desejávamos equidade e havia muito

trabalho a fazer: resgatar da obscu-

ridade da história aquelas mulhe-

res que se coaram polas fendas do

patriarcado, oferecendo-nos con-

hecimentos importantes nas artes,

nas ciências, na filosofia... Mais

ainda, valorizar aquelas achegas de

mulheres que nom destacaram na

sociedade androcêntrica, mas

foram detentoras doutros valores e

sustento de vida. Tínhamos de

feminizar a linguagem para nos

visualizar no suporte fundamental

do pensamento. Havia que rever

nom só os textos mas as ilustraçons

dos livros que mostravam imagens

androcêntricas, às vezes contradi-

zendo a letra que pretendia ser

equitativa. Ser capazes de lhe dar a

volta aos contos, mitos, lendas...

que ratificavam o nosso status de

submissom e obediência. Fazer ver

nas aulas o trabalho doméstico e a

sua injusta distribuiçom. Intervir

nos espaços de lazer (que polémi-

co!) onde as raparigas tenhem de

se conformar com os cantos e o

espaço central está ocupado polos

rapazes. Havia que analisar os brin-

quedos, as atitudes e inclusive os

tempos dedicados a meninhas e

meninhos nas aulas de pré-escolar.

A batalha para incluir a educaçom

sexual nom estava ganha quando já

estávamos a insistir que nom era

suficiente, que a violência de géne-

ro aprende-se e os sentimentos

também se educam. Havia tanto

trabalho por fazer! do qual nom era

o menor o de convencer os nossos

próprios companheiros e compan-

heiras de ensino de que vivíamos

umha situaçom desequilibrada

quando todo parecia “igualdade”.

É difícil quando o evidente nom é

visto e “és tu quem vê fantasmas

por toda a parte”. Um trabalho tam

imenso e lento que ainda nom se

conseguiu. Eu estava submersa na

tarefa diária quando me vejo sur-

preendida (nunca deixei de ser

umha ingénua) com a ofensiva dos

reaccionários, armados com a lin-

guagem da esquerda, invocando a

liberdade para poder segregar o

alunado por sexo com o dinheiro

público. Dá-me pruído pensar nos

cinco centros privados concertados

que existem na Galiza com aluna-

do segregado por sexo: o dinheiro

das trabalhadoras para reforçar a

nossa própria situaçom desigual.

Som os que continuam a afirmar

que permitir o convívio dos dous

sexos na mesma sala de aulas é pro-

míscuo e que dar umha ideia de

“igualdade” é perigoso, com certe-

za, disfarçando com falsos argu-

mentos pedagógicos. Mas, a verda-

de, só é conseqüência da pretendi-

da “toleráncia” que permite os

centros concertados religiosos

intoduzir a vida de santos na pro-

gramaçom de Educaçom para a

Cidadania ou aumentar as horas

lectivas de religiom nos centros

públicos. A propósito, na progra-

maçom da matéria para

Bacharelato LOE aparece a indica-

çom de que os conteúdos tenhem

de ser respeitosos com os direitos

das pessoas marcados na legisla-

çom vigente, e nomeadamente com o
valor de igualdade entre mulheres e
homens. Eu pergunto-me, como no

caso da religiom católica vam cum-

prir isto e explicar que no Estado

Vaticano nom pode por lei governar

umha mulher? Às vezes tenho a

sensaçom do já vivido (aquela

mesma que me invadiu ao entregar

nos tribunais, mais umha vez, as

auto-inculpaçons de ter abortado )

e o desespero toma conta de mim.

Entom obrigo-me a pensar em

como se devêrom sentir aquelas

alunas e professoras dos tempos da

República, quando estavam a

enxergar caminhos diferentes

cheios de possibilidades e lhes

impugérom o burka do fascismo,

situando-as no sítio onde deviam estar
por direito natural e divino. E é daí

de onde tiro forças para continuar

adiante. Quem sabe se algum dia

poderei ser professora na

República Galega?

O PELOURINHO 
DO NOVAS

Se tens algumha crítica a fazer, algum

facto a denunciar, ou desejas transmi-

tir-nos algumha inquietaçom ou

mesmo algumha opiniom sobre qual-

quer artigo aparecido no NGZ, este é

o teu lugar. As cartas enviadas deve-

rám ser originais e nom poderám

exceder as 30 linhas digitadas a com-

putador. É imprescindível que os tex-

tos estejam assinados. Em caso con-

trário, NOVAS DA GALIZA reserva-se o

direito de publicar estas colaboraçons,

como também de resumi-las ou

estractá-las quando se considerar

oportuno. Também poderám ser des-

cartadas aquelas cartas que ostenta-

rem algum género de desrespeito pes-

soal ou promoverem condutas antiso-

ciais intoleráveis. 

Endereço: ppelourinho@novasgz.com

A JUNTA ENVIA JORNAL ABC
PARA PROFESSORADO
DE ESCOLAS SECUNDÁRIAS
Ano de perdas, vestidos novos. Este

dito popular dos meus anos moços é

o primeiro que me ocorre depois de

desligar o telefone. No meu centro

de trabalho -ensino primário- levam

dias chegando vários exemplares do

jornal da metrópole, ABC. Ninguém

tem a curiosidade de os olhar; entom,

a pessoa encarregada de "fazer sítio"

leva-os para o contentor de papel

onde já nom estorvam. Hoje é sexta-

feira onze, e o carteiro que carga com

o peso do jornal, queixou-se à enca-

rregada de fazer sítio, que por sua vez

véu queixar-se a mim: "isto tem que

ser um erro". Vinham dezoito exem-

plares! Chamo por telefone ao nº para

"subscritores" que aparece na página

duas e a pessoa encarregada de res-

ponder, depois de me pedir os dados

pertinentes, e fazer as pertinentes

comprovaçons, di-me em castelhano

de Madrid que os imos receber até o

dia vinte e dous porque os pagou a

Junta da Galiza. Entendo que nom

cometemos nengumha falta especial

para receber semelhante castigo.

Contam-me que às escolas unitárias

da zona também estám a chegar

publicaçom de tam alto valor infor-

mativo. E imagino a todos e todas as

mestras da Galiza metendo no con-

tentor do papel -os que o tenham- os

prezados exemplares. Quanto nos

custa todo isso? Onde está o interes-

se do nosso povo num jornal que já

ninguém lê? Entretanto, as chama-

das verbas orçamentárias finalistas

para funcionamento dos centros

estám a chegar reduzidas pola meta-

de. Deve ser a lógica da crise. A pro-

pósito, no passado Verao passou o

mesmo com o Faro de Vigo, que con-

tinuárom a enviar ao centro, fechado

por férias, todo o mês de Agosto.

Nesse caso tinha a vantagem de ser

um só exemplar. 

Carme do Mestre (Ames)

MUDANÇA SOCIAL E CLIMÁTICA

A mudança climática é  a cara

máis preocupante de umha

crise socioambiental global que

afunda as suas raízes no produ-

tivismo e no consumismo. Um

problema cujos principais res-

ponsáveis som os governos e as

transnacionais dos países enri-

quecidos, junto com as institui-

çons internacionais do Banco

Mundial, o Fundo Monetário

Internacional e a Organizaçom

Mundial do Comércio, mas que

bate primeiro e mais forte nas

pessoas mais pobres.

Fica já pouco tempo para pre-

venirmos umha mudança climá-

tica catastrófica. A Cimeira do

Clima de Copenhaga nom pode

fracassar, apesar das tentatiavas

de boicote dos EUA. É urgente

alcançar um acordo legalmente

vinculante de reduçom das emi-

sons de dióxido de carbono (CO2)

e outros gases causantes da

mudança climática que substitua

o Protocolo de Quioto a partir de

2013. Mas nom serve qualquer

acordo. Precisamos de um que

reconheça a Dívida Climática dos

países enriquecidos com os

empobrecidos, causada polo seu

excesso de emisons históricas e

actuais desestabilizadoras do

clima, dívida que fai parte da

mais ampla Dívida Ecológica.

A Rede Anticapitalista une-se

desde a Galiza à jornada global de

mobilizaçom contra a mudança

climática de 12 de Dezembro.

Fai-no defendendo os três “c” do

princípio da Justiça Climática:

contracçom (reduçom) das emi-

sons mundiais; convergência nas

emissons por habitante; e com-

pensaçom dos governos e trans-

nacionais que som responsáveis

pola crise climática aos que

sofrem as suas conseqüências.

Rede Galega Anticapitalista

Receita contra o desespero
PIM PATINHO

“DÁ-ME PRUÍDO PENSAR NOS CINCO CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS QUE
EXISTEM NA GALIZA COM ALUNADO SEGREGADO POR SEXO: O DINHEIRO DAS

TRABALHADORAS PARA REFORÇAR A NOSSA PRÓPRIA SITUAÇOM DESIGUAL”
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cruzada antigalega do nosso

presidente não tem par

entre todas as levadas a cabo

contra a nossa nação nem por pró-

prios nem estranhos. Penso que

desde os reis de Castela que cha-

maram 'os Católicos' não se repe-

tiu tal ardor belicoso contra este

povo, nem a Elena nem a ‘Maleni’

(por ex., pois o de Franco por

enquanto ainda não é comparável)

tomaram medidas com o alcance

e desfaçatez com que se está a

fazer atualmente.

O Sr. Núñez Feijoo vai para a

frente no seu propósito de des-

mantelar o idioma e a cultura gale-

gas sem a menor consideração pela

vontade do povo (que se manifes-

ta) nem pelas normas nacionais

(Estatuto de Autonomia e Lei de

Normalização Lingüística) nem as

estatais (Constituição Espanhola)

nem pelas europeias (Agência

Europeia das Línguas Minorizadas

e os seus tratados internacionais),

e até despreza a jurisprudência (de

tribunais galegos, do Estado e da

Europa) do mais alto rango. O Sr.

Núñez desouve qualquer aperce-

bimento porque o seu mundo não

é deste reino e vende-se (e vende

o seu povo) pela glória de um

posto em Madrid. O seu auto-ódio

leva-o a rejeitar o idioma, que é o

que realmente nos pertence; será

um apátrida em Madrid, perdidas

as suas raízes ao perder o território

da sua língua. O ataque deste

governo, por ele liderado, contra a

língua e a cultura galegas é brutal,

sem dissimulo.

Frente a esta atitude descarada

e rupturista do 'aqui desfago por-

que me apetece', contrasta o pro-

ceder raposeiro no que diz respei-

to às Caixas de Aforros. Impostura

que vai dando frutos e da qual já

convenceu o BNG e parte do

PSOE. Aqui atua como um cabalo

de Troia. Porque se gaba, no tema

das Caixas, da sua galeguidade, e

no da Cultura da sua galegofobia?

Porque adopta posturas discor-

dantes (aparentemente) com as

do seu chefe de fileiras e mentor

principal (outro galego com auto-

ódio), o Sr. Rajoy? É muito sim-

ples, porque lhe interessa uma

Caixa debilitada na Galiza e outra

igualmente debilitada no Levante

para que podam ser facilmente

absorvidas por Caja Madrid,

entregando-as assim a Esperanza

Aguirre como presente para assi-

nar a paz em troca de uma Caixa

poderosa. O Sr. Rajoy vai para a

frente com a aliança-absorção de

Caixas de diferentes autonomias;

o Sr. Núñez toma outro caminho,

o da velhacaria de manifestar ser

mais galego que ninguém, defen-

der até o límite a galeguidade das

Caixas galegas, conseguir a con-

formidade dos outros dous parti-

dos políticos e, se consegue o que

pretende, terá fusionado duas

Caixas muito desiguais tanto em

dimensão como  em riscos finan-

ceiros, trajetória e funções e,

acima de tudo, pelos compromis-

sos económicos exigíveis, no caso

de Caixa Galicia no vindouro ano

de 2010 e no caso de Caixa Novas

com o horizonte de 2014 que lhe

permitirá desenvolver-se muito

melhor. A fusão de Caixa Galicia

com Caixanova debilitaria notoria-

mente esta última, que actual-

mente é a mais forte ainda que a

mais pequena, e nasceria uma

entidade enfraquecida que teria

que preparar outra fusão em prazo

breve, neste caso já com Caja

Madrid. O Sr. Núñez levou-nos ao

mesmo ponto que o Sr. Rajoy, mas

envolvido na bandeira da galegui-

dade. E neste percurso vai de

braço dado com o BNG e de uma

grande parte do PSOE que avali-

zam o seu galeguismo, até que

chegue o grande momento de ter

deixado este país, esta nação,

negada polos seus próprios filhos,

também sem entidades de crédito

próprias. Perdemos os barcos, per-

demos o leite, perdemos as indús-

trias eólicas e perdemos até as

Caixas de Aforros, que deveriam

voltar à tarefa para a qual fôrom

concebidas, ferramentas para faci-

litar a economia produtiva e o

benestar social do país, longe de

derivas especulativas e de opera-

ções de alto risco que as levaram a

esta situação atual, enquanto

esqueciam o pequeno comercian-

te, a pequena empresa, o profis-

sional liberal ou as necessidades

de crescimento do país, dimensio-

nando-se estupidamente e sem

eficácia, numa projecção cultural

absurda e indiscriminada para

fazer de conta que cumpria com a

sua função social.

Desmantelarão a nossa cultura

e a nossa língua à bruta.

Desmantelarão as nossas Caixas

de Aforros trapaceiramente.

Temos que tomar consciência e

lutar em todos os campos, ou vão-

nos varrer.

P
ola primeira vez em quatro décadas de eufo-

ria, um cepticismo profundo espalha-se por

todos os estratos sociais. Os amos do mundo,

nas suas cimeiras mundiais, já  admitem que nom se

trata de salvar o planeta, senom de continuar a mar-

cha cega da economia dilatando no máximo o prazo

do colapso. À classe política, já com todo o crédito

perdido, basta-lhe apresentar-se como o menos

corrupta possível, confessando que até a gestom

pertence ao mercado. Os media empresariais, por

seu turno, já anunciam mal-estar e turbulências

sociais para o futuro próximo, com a mesma certeza

que utilizariam os porta-vozes da esquerda militan-

te. E até científicos de renome anunciam a possibi-

lidade de estouro deste mundo exausto, sem muita

possibilidade de emenda.

Na Galiza, esta consciência da crise global coinci-

de com umha ofensiva política da direita extrema,

representante dos poderes de sempre, e de umha

nova classe média galego-espanhola crescida ao

alento neoliberal da última década. Supremacismo

idiomático, desmantelamento sanitário, monólogo

mediático e desprezo da mínima protecçom

ambiental. A profundidade deste ataque contra as

últimas conquistas colectivas parece paralisar mui-

tas pessoas. Quem calculara o futuro da Galiza na

alternáncia eleitoral, enfrenta esta etapa nas piores

condiçons possíveis, sem rumo e sem moral.

Porém, e contra a expansom aparente da passivida-

de, os novos tempos nom deixam muito espaço à

contemplaçom. Pola primeira vez em muitos anos,

sectores sociais que se pensavam invulneráveis

terám que enfrentar a trovoada. Mesmo no campo

cultural e idiomático, aqueles que habitavam o

galeguismo mais pacato estám a sofrer aldragens.

Os tempos chamam a tomar partido abertamente a

todo aquele que quiger manter os mínimos da

nossa dignidade.

CRISE E CONTA ATRÁS

FRANJO PADIM

Alberto Núñez, 
o Empecinado

NEMÉSIO BARXA 
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REDACÇOM / Mais de duzentas

pessoas manifestárom-se em

Compostela no passado dia 6

de Dezembro, com o lema

“Sobre nós decidirmos nós.

Soberania é democracia”. A

mobilizaçom convocada pola

Causa Galiza aproveitava o dia

em que foi aprovada a consti-

tuiçom espanhola de 1978 para

denunciar o papel desta, e do

actual Estatuto de Autonomia

da Galiza, como “eficazes ferra-

mentas para aprofundar e per-

petuar a nossa exploraçom eco-

nómica, opressom cultural e

dominaçom política.” A marcha

percorreu diversas ruas da cida-

de antes de finalizar com um

acto político na praça do

Toural. Ali, ademais de actua-

çons musicais, houvo duas

intervençons políticas por

parte de porta-vozes de Causa

Galiza, antes de ser cantado o

hino nacional. Na segunda

delas deu-se leitura ao

Manifesto com que o organis-

mo convocava à mobilizaçom a

populaçom galega. Nele fazia-

se incidência nos recentes ata-

ques à nossa dignidade nacio-

nal, do cultural ao económico,

salientando que “esta adversa

conjuntura só se pode enten-

der pola claudicaçom da direc-

çom do nacionalismo institu-

cional com o projecto espan-

hol”. Ante isso, fam um chama-

mento a “aderir a esta iniciati-

va, difundindo que o exercício

de autodeterminaçom é a

chave para umha Galiza sobe-

rana.”

A mobilizaçom é a terceira

que a Causa Galiza realiza polo

dia da constituiçom espanhola,

depois da manifestaçom em

Vigo em 2007 e umha concen-

traçom, também em Compos-

tela, no ano passado. Mas nesta

ocasiom, o organismo político

apostou num programa mais

amplo, que se prolongou com

um jantar popular e umha festa

na carvalheira de Santa Susana,

na alameda compostelana. Com

uns duzentos participantes, o

programa posterior à comida

incluiu as actuaçons de Mini e

Mero, O Leo i Arremecághona,

Ataque Escampe e Ulträqäns,

que se prolongou até bem pas-

sada a meia-noite.

Causa Galiza reivindica autodeterminaçom
frente à ordem constitucional vigente

Reivindicam ataque contra a vivenda
de Blanco Valdés e academias policiais 

NÓS-UP realiza em
Vigo a sua Assembleia

REDACÇOM / Dous comunicados

anónimos remetidos para o

Novas da Galiza reivindicam um

ataque incendiário contra a

vivenda do catedrático de direito

e opinador Roberto Blanco

Valdés e outro contra duas aca-

demias luguesas que formam

aspirantes à Polícia e à Guarda

Civil espanholas.

O primeiro dos textos, recebido

em 3 de Dezembro, assume a

autoria do ataque contra as pro-

priedades de um professor que

qualificam como “antigalego” no

passado 10 de Outubro. Numha

extensa reivindicaçom pedem

responder à repressom “decidida-

mente” e “levar o conflito político

e histórico existente até onde se

encontrar quem, com nome e

apelidos, lucra e se aproveita da

opressom do nosso Povo”.

Assinalam diferentes nomes e

dados pessoais de efectivos da

Polícia espanhola, empresários e

dirigentes do PP, aos quais consi-

deram “inimigos do povo”.

A segunda comunicaçom, que

alude a dous ataques com lume

contra academias policiais na

madrugada do 23 de Novembro,

assinala que estes centros “pre-

param mercenários na nossa Terra

para fazê-la menos livre e tam-

bém som inimigos da resistência

galega”. O diário El Progreso indi-

ca que umha das academias já

tinha sido atacada na semana

anterior, quando fôrom partidos

os vidros e o depósito de combus-

tível no seu interior.

REDACÇOM / Na V Assem-

bleia Anual de NÓS-Unidade

Popular, desenvolvida no pas-

sado dia 12 de Dezembro em

Vigo, fôrom actualizadas as

coordenadas da actuaçom polí-

tica da organizaçom, “conso-

ante as novas características

da situaçom sociopolítica e

económica da Galiza”.

Num encontro que os

membros da organizaçom

definírom como “de grande

utilidade”, tratárom-se temas

como as finanças, a introdu-

çom no movimento popular

galego, passando polo trabal-

ho sindical e o feminista.

Também foi eligida e procla-

mada a nova Direcçom

Nacional da organizaçom

política, após umha tarde de

debate em que se discutírom

temas como a “divisom sobe-

ranista”, que, segundo os res-

ponsáveis por NÓS-Unidade

Popular nom tem “fácil solu-

çom no curto prazo”.

REDACÇOM / No última fim-de-semana

de Novembro o independentista Ugio

Caamanho foi detido na cidade da

Corunha, onde passou a noite em

dependências policiais antes de ser

transferido, na tarde do dia 28, para a

prisom de Teixeiro para cumprir o ano e

cinco meses de cárcere que lhe restava

da pena imposta pola Audiência

Nacional espanhola pola sua participa-

çom na sabotagem contra um caixa

automático de Caixa Galicia em Julho

de 2005. Umha concentraçom convoca-

da polo organismo anti-repressivo

Ceivar esperou-no até que foi posto à

disposiçom judicial perante os tribunais

corunheses. Nestes momentos nom se

sabe ainda se permanecerá na Galiza ou

será afastado a cárceres espanholas,

como tampouco há informaçom que

esclareça os motivos da detençom.

Outro independentista galego poderia

entrar em prisom

Por outra parte, o militante indepen-

dentista Alexandre Rios também pode-

ria entrar em prisom para cumprir

umha pena de seis meses, já que conta

com antecedentes por ter participado

anteriormente na luita contra o recruta-

mento de jovens galegos para o exérci-

to espanhol, concretamente exibindo

em Ponte Vedra umha faixa com a

legenda “Exército espanhol assassino”.

A condenaçom, contra ele e outros qua-

tro filiados da CIG, seria, no entanto,

polos factos ocorridos no 1º de Maio de

2005, com fortes cargas policiais. Aliás,

deverá fazer frente a 6.000 euros em

conceito de multas. Caso estas multas

nom fossem pagas, a estadia no cárcere

ascenderia a mais de um ano.

O militante
independentista
Ugio Caamanho
é detido e
encarcerado 
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10.11.2009

Pessoas desconhecidas prendem

lume ao local da Associaçom

Vicinal O Cruzeiro de Meá, con-

trária a Reganosa.

11.11.2009

Trabalhadores de Leche Pascual

em Outeiro de Rei iniciam acam-

pamento indefinido nos arredores

da fábrica para protestar contra o

ERE.

12.11.2009

Ferido grave um operário de

Briom ao cair de umha estada de

seis metros em Boiro.

13.11.2009

Confraria de Cangas retira as suas

contas de Caixanova pola partici-

paçom na construçom do porto

desportivo de Massó.

14.11.2009

Umhas quatro mil pessoas mani-

festam-se em Vigo contra os

recheios portuários, convocadas

pola plataforma A Ria Nom se

Vende.

15.11.2009

El País desvenda que uns 2.000

operários portugueses trabalham

nas obras públicas da Galiza com

jornadas de entre 11 e 17 horas

diárias.

16.11.2009

LM Composites anuncia o ence-

rramento da fábrica das Pontes no

fim deste ano, e deixará sem tra-

balho 89 operários.

17.11.2009

Trabalhadora da limpeza de Vigo

morre ao cair de um primeiro

andar no Polígono de Návia.

18.11.2009

Tribunal Superior de Justiça orde-

na o derrubamento da vivenda em

Vila Boa da ex-conselheira de Pesca

Carmen Gallego, do PSdG, por

incumprir a Lei de Costas.

19.11.2009

Relatório apresentado por Agustín

Hernández ao Conselho da Junta

prevê relaxaçom das penalizaçons

contra a especulaçom com o solo

industrial.

20.11.2009

Ministério de Fomento unifica os

apeadeiros de Cerzeda, Vila de

Igreja e Meirama numha nova

CRONOLOGIA

Convocastes umha manifesta-

çom para o dia 6, como correu?

Esta, apesar de ser a 3ª  convo-

catória, é a segunda manifesta-

çom. Para valorizá-la, há  que ter

em conta vários factores.

Primeiro, o circunstancial, as

datas nom prestam, já que cal-

ham em feriado e as condiçons

meteorológicas nom ajudárom

nada à assistência. Em todo o

caso, é importante considerar

que é umha data que deve estar

marcada no nosso calendário

reivindicativo e devemos, em

próximas ediçons, ter em conta

que, para a realizaçom destes

actos, devemos fazer o máximo

esforço para assistir.

Pola primeira vez Compostela

foi o cenário de umha manifes-

taçom de Causa Galiza, qual foi

o resultado da experiência?

Fazíamos uns cálculos um pouco

superiores. Quando se conhecê-

rom as condiçons meteorológi-

cas, concluiu-se que os núme-

ros que manejávamos iam bai-

xar. Apesar de todo, a gente res-

pondeu mui bem, no jantar e na

festa-concerto. Houvo mais pre-

sença na festa, porque era mais

prolongada temporalmente e,

afinal, também as condiçons

meteorológicas acabárom por

melhorar.

A data, 6 de Dezembro, está

marcada por outra efeméride

trazida de Espanha; nom se

pensou numha data própria?

A Constituiçom espanhola está

claro que perpetua a nossa

situaçom actual de subalterni-

dade, incapacidade para deci-

dir o nosso presente e futuro.

Desde o momento que a

Constituiçom serve como per-

petuaçom desta situaçom,

vamos responder a esses ata-

ques uniformizadores e nesse

sentido nom há melhor data

para a resposta que no dia em

que se celebra essa efeméride.

Trata-se de ir construindo

pouco a pouco essa sensibilida-

de e receptividade na nossa

base social.

Quanto à unidade que represen-

ta a Causa Galiza, porque nom se

dá  no independentismo?

Som processos absolutamente

diferentes que levam ritmos

díspares. O fim da Causa

Galiza é  o de consolidar umha

iniciativa que constitua um

referente na luita contra umha

reforma estatutária que se

enxerga no futuro a curto ou

médio prazo. A unidade do

independentismo é umha

questom da qual se tem estado

a falar muitos anos e evidente-

mente é necessária, porque

grande parte da base social da

Causa Galiza é independentista,

mas som processos que, ainda

que podam coincidir no tempo,

som diferentes. Só nesse senti-

do, a Causa Galiza vai nucleando

espaços que poderám conformar

no futuro umha unidade do

independentismo.

Nalgum momento, houvo con-

frontos internos entre diferen-

tes visons dentro da Causa

Galiza que chegárom a dar

algum problema?

Todas as visons e perspectivas

que pode haver dentro do inde-

pendentismo som difíceis de

resolver. Efectivamente, tenhem

provocado tensons nos debates

internos, mas do que se trata é

de ir amadurecendo e balizando

o terreno do debate ideológico.

Nós nom somos umha organiza-

çom sociopolítica, nom nos

podemos dotar de umha direc-

çom política convencional. Nom

podemos ter esses debates cons-

tantes sobre interpretaçons ide-

ológicas em chave de táctica ou

estratégica. O que tratamos é de

integrar o maior número de

colectivos e sobretodo pessoas,

já que a adesom é pessoal.

Após uns anos de trabalho do

independentismo de forma

independente, que eivas se

podem encontrar no panorama

actual deste movimento?

Quando se trata de avaliar todo

o trabalho feito há que ser mui

prudente. Qualquer trabalho

que se faga em defesa do país

merece um respeito. A situa-

çom a curto e médio prazo é

mui obscura e obriga-nos a mul-

tiplicar os esforços. O que nos

falta é chegar de outro modo à

base social do país que poda ter

mais receptividade à nossa sen-

sibilidade. Isso implica fazer

um esforço para propiciar um

trabalho de aberturismo, nom

só ideológico, senom também

de socializaçom.

Que projectos tem a Causa

Galiza a curto prazo?

Continuaremos com esta cam-

panha de socializaçom desta

nossa etiqueta em movimentos

sindicais, políticos, centros

sociais, etc. Ademais, também

estamos a distribuir o material

divulgativo que acabou de edi-

tar-se, de maneira que o peso das

actividades estará no papel

divulgativo, inclusive pedagógi-

co. A posteriori também está a

nossa folha de rota, a ediçom de

um livro sobre a autodetermina-

çom, que esperamos editar para

ao mês de Janeiro ou Fevereiro

como mui tarde. E todo isso será

suficientemente completo como

para chegar ao 25 de Julho com o

motor preparado para fazer

umha campanha melhor que a

de 2008, que foi um sucesso sem

nengumha dúvida.

Que posiçom tem a Causa Galiza

sobre a normativa do galego?

Levamos umha  prática, do meu

ponto de vista, bastante exem-

plar a nível de simultanear ou

compatibilizar ambas as normati-

vas. Procuramos que todo o que

fazemos que esteja nas duas. Isso

é assim porque somos umha pla-

taforma com uns objectivos con-

cretos e definidos. No futuro

suponho que todo isto deveria

esclarecer-se um pouco mais,

mas, de momento, creio que é o

mais adequado e inteligente. Há

sectores da sociedade que ten-

hem uns condicionantes concre-

tos em relaçom à realidade lin-

güística e outros tenhem outros.

Portanto, enquanto isto nom se

resolver, a Causa Galiza nom é o

lugar para resolver nada. Essa é a

nossa postura. Nom tentar fazer

disso um problema nem um fac-

tor de divisom.

DAVID CANTO / Causa Galiza realizou a sua terceira mobilizaçom

com motivo da celebraçom do aniversário da Constituiçom

Espanhol. A assitência, mais reduzida do que era esperado, e a

intensa chuva  fôrom as notas dominantes numha cita que conti-

nuou depois com o habitual jantar e os concertos posteriores. Pedro

Alonso, um dos membros porta-vozes da plataforma conversou com

o Novas da Galiza sobre a actualidade do independentismo e da

plataforma que representa.

“O fim da Causa Galiza é o de consolidar
umha iniciativa que constitua um referente
na luita contra umha reforma estatutária”

Pedro Alonso, membro da porta-vozia de Causa Galiza
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paragem denominada Cerceda-

Meirama.

21.11.2009

MaisBNG constitui-se como

corrente "nacionalista e de

esquerda" dentro do BNG.

22.11.2009

Governo espanhol situa o cais de

Alcoa em Ourense numha respos-

ta por escrito ao BNG.

23.11.2009

Afectados polas expropriaçons do

porto seco fecham-se no salom de

plenários de Salvaterra do Minho.

24.11.2009

Quase mil trabalhadoras de Bem-

Estar manifestam-se em Compostela

contra os cortes da Junta.

25.11.2009

Conselheiro do Meio Ambiente,

Território e Infraestruturas,

Agustín Hernández, anuncia que

retomará  a construçom de 15

minicentrais paralisada polo

bipartido.

26.11.2009

Condenado um polícia militar da

Brilat por agredir umha manifes-

tante contra a ocupaçom dos

terrenos de Salzedo.

27.11.2009

Agência Europeia para as Línguas

Minorizadas insta a Junta a pôr

fim à “política de desprotecçom

dos direitos da comunidade lin-

güística galega”.

28.11.2009

CC.OO. denuncia que a Consel-

haria de Trabalho recusa aos seus

operários direitos como autorizaçons

por hospitalizaçom de familiares.

29.11.2009

Secretária de Meio Marinho do

PsdeG, Carme Gallego, desvenda

ajudas da Junta por valor de 3,9

milhons de euros a umha empresa

de Manuel Antonio Vidal Pego,

armador envolvido em pesca ilegal.

30.11.2009

Iniciado derrubamento de 21 habi-

taçons ilegais na Guarda. Os afec-

tados reclamam acçons contra os

promotores e contra a cámara por

conceder a licença municipal.

01.12.2009

Neno ourensano buscado pola

Junta ingressa num centro de

REDACÇOM / Um relatório das

Naçons Unidas assinala que a

crescente distribuiçom de orga-

nismos geneticamente modifi-

cados está a terminar com a agri-

cultura tradicional e com a bio-

diversidade, ao mesmo tempo

que gera sistemas “dependen-

tes” destes produtos.

O responsável polo Direito à

Alimentaçom das Naçons Unidas

(ONU), Olivier de Schutter,

advertiu, numha entrevista, que a

crescente distribuiçom de

sementes modificadas genetica-

mente está a converter as agricul-

turas em dependentes destes

produtos, ademais de ameaçar a

biodiversidade.

Neste sentido, Schutter tam-

bém assinalou que está por vir

umha nova crise de preços dos ali-

mentos, ao mesmo tempo que

criticou os líderes mundiais por

nom abordarem o que considerou

dous dos factores chaves do mer-

cado alimentar, depois de que os

preços se disparassem em 2008: a

especulaçom e os biocombustí-

veis. "Pode ser em Abril de 2010,

ou em Abril de 2011, mas tere-

mos umha nova crise de preços

dos alimentos porque as causas

directas do seu incremento em

2008 continuam a estar aí", assina-

lou Schutter, ao mesmo tempo

que acrescentava que a subida

continuada dos preços do petró-

leo continua a avançar paralela às

quotizaçons dos produtos alimen-

tares que provenhem do campo,

de maneira que, “de seguida”,

advertiu, “vamos ter que come-

çar a falar de especulaçom”.

Os organismos modificados

geneticamente, umha ameaça

para a agricultura tradicional

Nesta sentido, o relator das

Naçons Unidas também desta-

cou que a distribuiçom mono-

polística de transgénicos por

parte de algumhas transnacio-

nais dos EUA constitui um seve-

ro obstáculo para o desenvolvi-

mento dos sistemas tradicionais

de produçom agrícola em todo o

mundo, nomeadamente para as

economias locais.

Na actualidade, dez com-

panhias estadunidenses mono-

polizam 67 por cento do mer-

cado global de sementes -dis-

tribuindo um total de 150

espécies diferentes-, sendo

assim estas as que determinam

as formas de produzir e os cul-

tivos do planeta. Desta manei-

ra, a biodiversidade vai desapa-

recendo por baixo dos interes-

ses de uniformizaçom destas

multinacionais. 

REDACÇOM / A Conselharia

do Ambiente, Território e

Infraestruturas decidiu reco-

rrer ao financiamento priva-

do para custear o gasto de

mais de 126 milhons desti-

nados à construçom da

macro-depuradora para a

cidade de Vigo. A empresa

construtora que receba a

adjudicaçom das obras deve-

ria custear o grosso do inves-

timento e a Junta rembolsa-

ria-lho entre 2014 e 2024,

tendo que assumir 19,5 mil-

hons em qualidade de juros.

Por parte do governo auto-

nómico aguardam que as

obras estejam em andamento

para 2011 com o objectivo de

evitar novas sançons da

Uniom Europeia em conceito

de poluiçom à ria de Vigo. O

total do gasto ascende a 238

milhons, parte dos quais

serám pagos pola Cámara

Municipal e o Ministério

Espanhol do Ambiente.

A vizinhança organizada

contra esta infraestrutura

leva meses mobilizando-se

contra o projecto. No mês

passado realizárom umha

nova manifestaçom e vam

apresentar perante a

comissom de petiçons da

UE 4.000 assinaturas con-

tra as obras. Novas da

Galiza informava no seu

número 60 (Novembro-

Dezembro de 2008) da

paralisaçom da actual esta-

çom depuradora enquanto

vizinhos e vizinhas se

fechavam na sala de juntas

do governo municipal.

REDACÇOM / A rede de colecti-

vos A Ria Nom Se Vende apre-

sentou no passado dia 11 de

Dezembro umha denúncia

penal contra os responsáveis

pola Autoridade Portuária de

Vigo -presidida por Corina

Porro- por um delito contra os

recursos naturais e o ambiente

e outro de prevaricaçom em

relaçom com as obras que se

estám a desenvolver no Areal.

A plataforma considera que

estas obras nom contam com

cobertura legal, ao terem sido

tramitadas sem exposiçom

pública prévia do projecto, sem

um Plano de Utilizaçom dos

Espaços Portuários e resulta-

rem “claramente prejudiciais

para o meio ambiente e os

recursos naturais”.

Na denúncia solicitam que

“se adoptem quantas medidas

cautelares se entendam oportu-

nas para evitar os factos irrever-

síveis que implicaria a realiza-

çom da obra”. O projecto impli-

ca um novo recheio de mais de

25.000 metros quadrados, e uti-

liza materiais que “farám que as

correntes transportem a polui-

çom por toda a ria”. Precisará de

dragados de 151.000 metros

cúbicos que “espalharám os res-

tos depositados numha zona

poluída com metais pesados”,

afirma a rede de colectivos.

A Ria Nom Se Vende man-

tém ainda em tramitaçom

recursos contencioso-adminis-

trativos contra os projectos de

ampliaçom do recheio de

Bouças, do cais da Laje com

porto desportivo anexo e o pró-

prio do Areal.

Macrodepuradora de Vigo custará à
Junta 19,5 milhons mais do previsto
por recorrer a empréstimos

Apresentam denúncia penal contra
a Autoridade Portuária polas obras
e recheios no Areal viguês

A ONU adverte os agricultores sobre 
a ameaça que implicam os transgénicos
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menores, ainda que a administra-

çom reconheça que já nom é

obeso.

02.12.2009

Operários de Pascual voltam ao tra-

balho após considerar o adiamento

do ERE a “soluçom menos má”.

03.12.2009

A CIG acusa a Junta de ocultar os

dados do Instituto Asturiano de

Silicose que conclui que quase 8%

dos trabalhadores da lousa pade-

cem esta doença na comarca de

Val d’Eorras.

04.12.2009

Tribunal de oposiçons do corpo

superior administrativo da Junta

dá por superado o primeiro exercí-

cio a todos os que acertárom

umha das 123 perguntas.

05.12.2009

Trabalhadores do Consórcio Gale-

go de Igualdade e Bem-Estar

entregam perto de 15.000 firmas

contra a privatizaçom dos centros

de dia.

06.12.2009

Aparece o cadáver de um marin-

heiro de Nóia desaparecido a 27

de Novembro.

07.12.2009

Uns 400 labregos galegos e astu-

rianos chegam a Compostela na

tractorada organizada por

Ganadeiros Unidos em defesa do

leite sem o apoio dos sindicatos

agrários.

08.12.2009

Segundo o Inquérito de

Populaçom Activa, nos três pri-

meiros trimestres do ano destruí-

rom-se 3.800 postos de emprego

no têxtil galego.

09.12.2009

Família do tenente coronel

franquista Jesús Teijeiro

Pérez denuncia a cámara da

Corunha por retirar o seu

nome a umha rua.

REDACÇOM / As Consel-

harias do Trabalho e da

Educaçom estám a deslocali-

zar empregos em Madrid e

Barcelona. Há um mês o blo-

gue 'Feijoo Mente' desvelava

que Trabalho estava a assi-

nar com empresas madrile-

nas diversos contratos para

fazerem inquéritos telefóni-

cos a companhias situadas na

Galiza. Porém, o questioná-

rio nem sequer era realizado

em galego. 

Mas se já parecia surpre-

endente que a Conselharia

dedicada a lhes gerir o

emprego aos galegos e gale-

gas desviasse carga de trabal-

ho para fora do país, é tam-

bém questionável que umha

outra instituiçom, a Consel-

haria da Educaçom, esteja a

fazer o mesmo. Segundo

soubo este jornal, também

em Barcelona aparecêrom

anúncios a pedirem pessoas

com conhecimentos de

galego. A empresa que pro-

curava trabalhadores para

fazerem inquéritos sobre a

Formaçom Profissional

(FP) era a Field Work,

umha companhia que reali-

za estudos de mercado. Ao

parecer, das cinco pessoas

que afinal fôrom admitidas,

só duas falavam galego, com

o qual a maior parte dos

inquéritos fôrom feitos em

castelhano. Além disto, as

perguntas feitas às pessoas

na Galiza tratavam a educa-

çom como umha mercado-

ria, e as pessoas consultadas

como clientes. 

Junta deslocaliza emprego
em Madrid e Barcelona

A maior taxa de desemprego dos últimos dez anos
REDACÇOM / O último dado do des-

emprego divulgado, o correspon-

dente ao mês de Novembro, evi-

dencia a maior taxa de desemprego

na Galiza dos últimos dez anos, após

atingir as 216.828 pessoas.

Do total de pessoas desem-

pregadas, as mulheres represen-

tam quase 55%, enquanto as

galegas e galegos com menos de

25 anos som os 11%.

A destruiçom de emprego afec-

tou todos os sectores económicos,

sobretodo os serviços, com um

incremento do desemprego a res-

peito do mês anterior de quase dez

mil pessoas. Apesar do importante

número de postos de trabalho des-

truídos por numerosos ERE, a

construçom aparece como o segun-

do sector em que mais empregos

se destruírom em Novembro, com

1.521 (mais 4,79%) e em terceiro

lugar situa-se a indústria com perto

de mil (mais 3%).

Para a CIG, estes incrementos

som “alarmantes”, e evidenciam

que o sindicato nacionalista “ati-

nava quando advertia de que o

país sofreria as conseqüências da

crise com umha virulência igual

ou até maior” que o resto das

economias mundiais. Ainda, a

organizaçom que chefia Suso

Seixo reclamou à Junta que con-

sensue com o resto de centrais

sindicais um Plano Estratégico

“que dê a volta à situaçom”.

REDACÇOM / Desde que o PP

assumiu o governo da Junta iniciou

umha política autoproclamada de

“austeridade” na Administraçom

autonómica. Desta maneira, ‘gas-

tos’ como a gratuidade universal

dos livros de texto, subsídios à cul-

tura galega ou postos de trabalho

como os do Consórcio de

Igualdade e Bem-Estar -entre

outros- fôrom suprimidos.

Porém, a “austeridade” nom

impediu que os populares apostas-

sem polo financiamento de activi-

dades dos colectivos mais reaccio-

nários -entre eles os antiabortistas-

, polo mantimento dos concertos

com os centros de ensino privado

que segregam o alunado por sexos

ou já mais recentemente pola con-

tinuidade do conhecido como

‘plus dos altos cargos’.

Destarte, no passado dia 9 de

Dezembro, o Parlamento debateu

a iniciativa legislativa popular

(ILP) promovida pola CIG no ano

passado e pola qual se solicitava a

derrogaçom do plus, cujo custo se

estima em ao redor de três mil-

hons de euros.

No entanto, o PP e o PSOE

somárom os seus votos para chum-

bar a ILP, que somente tivo os

votos favoráveis do BNG, se bem

que os nacionalistas, durante a sua

passagem polo governo, tinham-

lhe dado o seu apoio.

Da CIG lamentárom o resultado

e lembrárom que terá grandes cus-

tos nom só actuais, mas também

futuros, para as contas públicas, já

que poderám optar com carácter

retroactivo a este plus todos os

funcionários que tenham desem-

penhado altos cargos na Junta

desde 1981.

PP e PSOE aprovam manter
plus dos altos cargos

O inquérito, realizado polo

Instituto Galego de Estatística

(IGE), assinala que 73,2% das pes-

soas com idades entre os 18 e 29

anos vivem na casa dos pais. Os

dados, referidos ao ano 2007, indi-

cam também que só três em cada

cem lares galegos som constituídos

por menores de 30 anos. A taxa de

emancipaçom é semelhante em

todas as ‘províncias’, sendo a de

Ponte Vedra aquela em que a

juventude mais continua a viver

com os pais (74,5%). A outra cara

da moeda é a que se refere às pes-

soas de mais idade, pois cada vez

som mais as que vivem sós: as pes-

soas maiores de 65 anos confor-

mam dous em cada dez lares. A

‘província’ de Ourense é a que tem

mais pessoas velhas que vivem

sozinhas nas suas casas (30%),

seguida da de Lugo (25,9%), ver-

dadeira expressom do envelheci-

mento da populaçom galega .

Sobre a tipologia da morada

galega, 34,8% dos casos é um casal

com filhos, 22% um casal sem fil-

hos, e 18,8% unipessoais. Se aten-

dermos aos rendimentos familia-

res, a média está nos 2.026 euros

por mês, dos quais 18,6% proven-

hem do sector da indústria e da

energia, quase na mesma medida

que os do comércio e da hotelaria.

Por géneros, os maiores rendi-

mentos das mulheres (26%) con-

tinuam a provir da educaçom e da

saúde, enquanto nos homens da

indústria (22%), de maneira que

continua a predominar a divisom

sexual do trabalho tradicional.

Só conseguem emancipar-se três em cada dez jovens
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PAULO R. REIS / Após o envolvi-

mento de ex-ministros, ex-secre-

tários de estado, e de outros repre-

sentantes de altos cargos do

Estado pertencentes ao PSD no

escândalo financeiro ligado ao

caso BPN-SLN, recaem agora sus-

peitas de envolvimento de notá-

veis do PS em casos de tráfico de

influência e de enriquecimento

ilícito. Sempre foram demasiado

evidentes as relações promíscuas

entre os dois partidos que se alter-

naram no poder em Portugal,

durante as últimas décadas, e o

poder económico. Foi comum que

altos cargos do aparelho de Estado

transitassem directamente para a

direcção de empresas quando

anteriormente, no exercício de

cargos no estado, tinham como

função fiscalizar, regular ou atri-

buir concessões. Tal promiscuida-

de tem tido como consequência

enormes prejuízos para o erário

público com a realização de negó-

cios ruinosos para o Estado. Havia

um acordo implícito entre os par-

tidos da alternância de poder na

atribuição de cargos de gestão das

empresas públicas, ou com parti-

cipação do Estado, sendo agora

evidente que o PS de Sócrates se

tornou o partido mais fiável e de

preferência para os grandes inte-

resses económicos, onde os seus

quadros ocupam agora lugares de

chefia, seja na banca, nas grandes

empresas de construção civil,

energia, etc.

A ascensão meteórica e pouco

clara desses dirigentes socialistas

não deixa de levantar suspeitas.

Encontra-se neste momento em

discussão, na Assembleia da

República, propostas de lei para o

combate à corrupção e ao enrique-

cimento ilícito, tendo como objec-

tivo dotar o Estado de legislação e

meios eficazes para os combater.

Uma das ferramentas imprescin-

díveis para esse combate é, sem

dúvida, o fim do sigilo bancário,

sendo o PS um opositor acérrimo,

acusando a oposição de “demago-

gia”, “populismo”, ou mesmo de

“subversão da liberdade e da

democracia”. Saliento o facto de o

sigilo bancário ter deixado de exis-

tir em praticamente todos os paí-

ses europeus, exceptuando aque-

les que são paraísos fiscais. Os

bancos portugueses são obrigados

a fornecer dados ao fisco espanhol

das contas de cidadãos desse

Estado; contudo, o fisco portu-

guês não tem acesso às contas dos

seus contribuintes em bancos por-

tugueses. Isto, para além de per-

mitir o branqueamento de capi-

tais resultante de actividades ilíci-

tas, também contribui para uma

fuga massiva aos impostos, ocul-

tando lucros com a sua transferên-

cia para paraísos fiscais.

Com o PS em minoria no

Parlamento, chegou a hora de

decidir pela moralização, serie-

dade, rigor nos cargos e nas con-

tas públicas.

CARLOS C. VARELA / Há anos

Santiago Alba Rico escreveu um

lúcido artigo intitulado “Condenar

Auschwitz, absolver Hiroshima”

em que analisava os usos ideológi-

cos da repetida coreografia da con-

dena de Auschwitz. Toda a hipe-

rinflação textual que rodeou o

holocausto de Auschwitz (“pensar

depois de Auschwitz”, “a brecha

ontológica que abriu Auschwitz”,

“não se pode fazer poesia após

Auschwitz”, etc...) tivo um efeito

político, diz-nos Alba Rico: “o de

fazer olvidar ou aceitar, com uma

estranha radical mansedume, as

bombas de Hiroshima e Nagasáki”.

No passado dia 3 de Dezembro

cumpriam-se discretamente 25

anos da catástrofe de Bhopal. As

instalações da companhia estadu-

nidense Union Carbide tiveram

uma fuga de 42 toneladas de iso-

cianato de metilo –por não se

terem tomado as medidas de lim-

peza e segurança ajeitadas– que

matou umas 27.000 pessoas e afec-

tou 600.000, deixando 150.000

delas com graves sequelas. Nessa

mesma noite os diretivos da

empresa abandonam a Índia rumo

aos EUA, sem hoje terem respon-

dido perante a justiça e responsabi-

lizarem-se dos seus atos; estes

começaram por acusar um suposto

movimento terrorista indiano.

Quando a montagem era totalmen-

te insustentável acusaram um

empregado de sabotagem para

conseguirem um bode expiatório.

Posteriormente a empresa Dow

Chemicals comprou os ativos da

Union Carbide, mas sem fazer-se

cargo dos seus “passivos meio

ambientais” e tentando silenciar a

população de Bhopal com irrisórias

indenizações. De facto, o maior

acidente industrial do mundo cus-

tou à Union Carbide apenas US$

0,48 por ação. A zona, aliás, conti-

nua sem ser saneada, continuando

vivo o foco de poluição e doenças.

Mas o Auschwitz desta história é

sem dúvida Chernobyl, a cidade anti-

gamente chamada Vladimir Lenine

em que –pouco depois do desastre

de Bhopal– se produziu em 26 de

Abril de 1986 o que passou à história

como acidente nuclear mais impor-

tante da história. A este desastre a

Organização das Nações Unidas atri-

bui-lhe, num relatório de 2005, 56

mortes –47 trabalhadores acidenta-

dos e nove crianças com cancro de

tireóide–, e estimou que cerca de

4.000 pessoas morrerão de doenças

relacionadas com o acidente. Os

dados foram, porém, criticados por

organizações como a Greenpeace.

Mas o primeiro “acidente nuclear”

da história não foi a primeira vez que

o mundo começou a poluir-se irre-

mediavelmente de radioatividade:

Hiroshima e Nagasaki foram “suces-

sos atómicos”, os milhares de explo-

sões que os EUA detonou tais como a

primeira bomba de hidrogénio dei-

tada em Enewetak, nas Ilhas

Marshall, as detonações da União

Soviética em Semipalatinsk ou

Novaya Zemlya, as mais de duzentas

da França em Argélia e na Polinésia

francesa, etc..., foram só “provas

nucleares”. Hiroshima foi a primeira

vez que se estreou em público uma

arma provada de antemão com cen-

tos de vítimas; Chernobyl a bufo-

nada da criança jogando a cow-boy

que acaba em choros e o conseguin-

te: “eu já dissera”.

Porém, o que aqui nos interessa

não é a maré de cifras, sempre tri-

vializadora, que tenta comparar

dous desastres polos contadores

como um jogo de futebol. A ques-

tão fulcral é, como no caso de

Auschwitz e Hiroshima, porque

comemoramos Chernobyl e esque-

cemos Bhopal? Serve-nos a mesma

fórmula que a dada por Alba Rico:

“a única diferença moral que existe

entre Auschwitz e Hiroshima é

que Hiroshima é o modelo escolhi-

do polo vencedor estado-uniden-

se; a única diferença histórica é

que Hiroshima continua vigente.

Por isso, porque é o nosso modelo e

porque continuamos a utilizá-lo,

convém esquecer Hiroshima e

lembrar somente Auschwitz”?

O acidente de Chernobyl foi

convertido polo Ocidente capita-

lista na Sodoma socialista, essa

cidade da qual dizia o profeta

Ezequiel que “se encheu de sober-

ba e abominaram da Lei” de Deus.

O recordo de Chernobyl é o de

uma reprimenda, mas não à loucu-

ra atómica que atemorizava

Günther Anders, senão que foi

reprimenda enquanto que desafio

a Ocidente. Que mudou

Chernobyl? Simplesmente a des-

aparição de uma indústria nuclear

capaz de lhe fazer frente à america-

na, mas em absoluto a desaparição

do perigo nuclear. Enquanto a cen-

tral nuclear da Ucrânia era o sím-

bolo do desafio, e à vez de um

poder obscuro, Bhopal é a ameaça

tornada atmosfera, tornada habitat.

A Chernobyl associamos as ima-

gens da maquinaria soviética de

guerra, Bhopal produzia simples-

mente adubos que implementa-

riam o crescimento de vegetais,

inofensivas cenouras, pementos,

tomates... Por isso é preciso tirá-la

da sua normalidade tranquilizante,

pois a sua ameaça é mais total.

Condenar Chernobyl, absolver Bhopal
Criança vítima da catástrofe de Bhopal
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OLGA ROMASANTA / Declaraçons da

instituiçom eclesiástica demons-

tram o desespero deste sector. Para

o cardeal Antonio Cañizares, “o

aborto é mais grave que a pederas-

tia, a guerra ou a pena de morte”,

convertendo-o num dos nove casos

penados com a excomunhom.

Coerente com a sua política, Jaime

Mayor Oreja, candidato do PP ao

Parlamento Europeu, defendeu o

clérigo acrescentando que "o único

que fai é umha certa ordenaçom

dentro da aberraçom de ambas as

cousas", já que "todo é repugnante,

mas a ordenaçom é a que é, e mais

nele, que é cardeal, um obispo da

Igreja e, obviamente, é a doutrina

que tem que defender".

Igreja e pederastia

Nom deixa de ser irónica a defesa

da pederastia, escándalo que nos

últimos anos manchou (embora

nom o suficiente) as maos da Igreja.

Em 2002, as acusaçons feitas nos

Estados Unidos contra Paul

Shanley e John Geoghan destapa-

vam centos de casos de pederastia

cometidos polos padres americanos

(508 no total), e ocultados durante

anos pola instituiçom que os ampa-

ra. Como pena, foi-lhe imposto em

2007 o pagamento de 660 milhons

de dólares em indemnizaçons.  

Em Maio deste ano, e após umha

investigaçom de dez anos, torna-

vam-se públicos os relatórios da

comissom criada na Irlanda para

esclarecer as 320 denúncias por

pederastia contra 46 eclesiásticos.

No total fôrom 25.000 as vítimas

potenciais, num país em que a edu-

caçom é monopolizadas pola Igreja

católica. Mas saiu-lhes barato: a ins-

tituiçom católica só tivo que pagar

10% dos mais de 1.200 milhons de

euros pagos como indemnizaçom

pola República da Irlanda. 

A Igreja católica irlandesa enco-

briu por quarenta anos os abusos

sexuais cometidos contra crianças

na regiom de Dublin. Este silêncio

explica-se só com o apoio dos res-

ponsáveis das dioceses que, peran-

te um caso deste estilo, se encarre-

gam de deslocar os curas denun-

ciados de paróquia em paróquia

para evitarem o escándalo. 

Também no Estado espanhol

esta prática parece estar normali-

zada dentro da Igreja, ou isso se

deduzia das declaraçons de

Bernardo Álvarez, bispo de

Tenerife, que fôrom engolidas pola

voragem mediática sem maior

transcendência. Este cargo justifi-

cava abertamente a pederastia

declarando que “há adolescentes

de 13 anos que som menores e

estám perfeitamente de acordo

[com os abusos] e ademais dese-

jando-o; inclusive, se te descuidas,

provocam-te”. Quiçá em referência

a que a maioria das vítimas destes

abusos som crianças de sexo mascu-

lino declarou ainda que “a pessoa

pratica a homossexualidade como

pode praticar o abuso a menores.

Fai-no porque lhe atrai a novidade”. 

O Papa actual, Bento XVI, foi no

seu dia um dos maiores interessa-

dos no encobrimento dos casos de

abuso a menores. Em Maio de 2001

o cardeal Joseph Ratzinger enviava

umha carta a todos os bispos proi-

bindo que os casos de pederastia

fossem denunciados. Estes estavam

sujeitos a “segredo pontifício, e

nom deviam ser denunciados às for-

ças públicas até que as investiga-

çons internas fossem completadas”.

A pena para quem rompesse a omer-
tá era a excomunhom. 

O discurso anti-abortista

Enquanto justifica e até defende o

abuso sexual a menores, a hipocri-

sia da Igreja coloca no alvo o aborto,

promovendo umha campanha que

beira o gore para aumentar a pres-

som social sobre as mulheres que

decidem livremente interromper a

gravidez. A batalha legal foi con-

quistada em parte, mas a supres-

som da estigmatizaçom será umha

frente por livrar enquanto conti-

nuar havendo manifestaçons de

centos de pessoas contra o aborto. 

Há apenas uns meses o semanal

Alfa y Omega que publica o

Arcebispado de Madrid às quintas-

feiras juntamente com o jornal ABC,

defendia numha opiniom assinada

polo redactor-chefe, Ricardo

Benjumea, que a comercializaçom

da pílula do dia depois deveria ser

motivo para despenalizar a violaçom.

Na mesma lógica, José Cardoso

Sobrinho, padre brasileiro, conde-

nou a interrupçom da gravidez

dumha nena de nove anos que teria

sido estuprada polo padrasto, exco-

mungando-a da Igreja católica.

O trabalho nas escolas ultra-

católicas está a ser também forte.

Em Março, o colégio da Puríssima

Conceiçom e Santa Maria Micaela

de Logronho projectava nas aulas

de Educaçom para a Cidadania

vídeos com fetos de seis semanas,

abortos polo método de sucçom e

nenos mal-formados. As imagens

combinavam-se com textos bíbli-

cos e imagens do actual presidente

do governo sorrindo. 

Apoio político

Estas declaraçons e feitos nom só

nom som punidos em relaçom com

o código legislativo, como ainda

recebem o amparo da caste políti-

ca. As dioceses galegas receberám

no próximo ano 50.000 euros mais

que no ano anterior, um total de

300.000 euros só da Conselharia de

Roberto Varela. Como contraste, as

intervençons arqueológicas passa-

rám de 95.000 a 20.000 nos primei-

ros orçamentos de Feijóo. 

Ademais, os professores de reli-

giom estarám dotados de

15.044.860 milhons para o ano que

vai entrar, 153.279 euros mais que

no ano anterior. 

ANÁLISE

Aborto e pederastia: umha revisom
polos volúveis valores da Igreja
Pressom aos e às parlamentares, publicaçom de livros comparando a interrupçom da

gravidez com o holocausto nazi, campanhas de diferentes associaçons polo “direito à

vida” (sic): a reforma da Lei do Aborto no Estado espanhol, longe de silenciar o deba-

te, foi usada em jeito de trampolim mediático para os grupos ultra-conservadores, que

vem neste exercício dos direitos da mulher o desmoronamento do sistema de valores

que levam séculos apregoando.

Para o cardeal Antonio Cañizares, “o aborto é mais grave que a pederastia, a guerra ou a pena de morte”, convertendo-o

num dos nove casos penados com a excomunhom

Bento XVI

defendeu o

encobrimento

dos casos de

abuso a menores.

Em 2001 enviava

umha carta aos

bispos proibindo

que estes casos

fossem denunciados
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AARÓN L. RIVAS / Este é o caso con-

creto dos 14 centros de dia do

Consórcio de Igualdade e Bem-

estar que já estám construídos,

mas que nom entraram ainda em

funcionamento, devido à falta de

fundos, segundo o governo Feijóo.

Mas os planos do presidente da

Junta passam por abri-los nos

meses de Janeiro e Fevereiro por

meio de concessons administrati-

vas dum ano prorrogáveis até um

máximo de quatro, segundo infor-

mou o jornal 'El País'. Todo isto,

mentres as despesas sociais nos

orçamentos aprovadas para o ano

que vém sofrem umha baixada.

Todo um exemplo da ''austerida-

de'' de Feijóo.

Segundo declaraçons do geren-

te do Consórcio Galego de

Serviços de Igualdade e Bem-

estar, Roberto Rodríguez, para a

Junta a privatizaçom representaria

um aforro de 25% na gestom dos

centros de dia. A abertura dos

novos centros, que significaria um

aumento de 600 vagas de atençom

a maiores, passa para Rodríguez

por privatizar o serviço, escudan-

do-se na urgência dos tempos para

abri-los e a promessa de Feijóo de

os pôr em funcionamento.

O porta-voz parlamentar do

BNG, Carlos Aymerich, denunciou

que o novo modelo de gestom que

considera o PPdeG para os centros

de dia estendera-se agora a todo o

serviço, se bem antes já existiam

algumhas prestaçons dos centros

que estavam externalizadas.

Assim, Aymerich denunciou a

''coacçom'' a que foram submetidos

alguns alcaldes das 14 localidades

que abrirám centros de dia antes

do mes de Março.

O parlamentar explicou também

que nestas conversas entre o

Consórcio e os alcaldes a privatiza-

çom era vendida como umha van-

tagem para os próprios regedores,

pois assim poderiam ''meter a

quem queirades''. 

Nomeadamente, as localidades

em que se porám a andar os cen-

tros para maiores som Ginzo de

Límia, Vilar de Bairro, Nogueira de

Ramuim, Carvalheda de Ávia, a

Bola, Rois, Sam Sandurninho,

Culheredo, Cospeito, Begonte,

Mondariz e Tominho.

61 despedimentos no Consórcio

As denúncias realizadas polas tra-

balhadoras e trabalhadores do

Consórcio em que se alertavam do

desmantelamento por parte da

Junta de Feijóo destes serviços

públicos venhem a soar já desde o

Verao. Assim, a Conselharia da

Igualdade e do Bem-estar anun-

ciou há uns meses o despedimento

de 61 trabalhadoras deste serviço

(de um total de 104 trabalhado-

ras), com o que se desestabiliza o

trabalho de um total de 18 gabine-

tes de I+B que cobriam ao todo

91 municípios.

Ainda que a Conselharia tentasse

cobrir-se as costas, afirmando que

na realidade se tratavam de finaliza-

çons de contratos, o certo é que

estes contratos eram de obra e ser-

viço (um sistema de contrataçom

que fora denunciada no seu

momento pola CIG) e a nova Junta

eliminou os planos a que estavam

ligados, que eram o Plano Galego

de Inclusom Social, o Plano Integral

de Apoio às Famílias e o Plano

Estratégico Galego de Infáncia e

Adolescência.

Hospital de Buenos Aires

Um exemplo da atitude com a qual

está a jogar a nova Junta liderada

por Feijóo nas negociaçons tendo

em vista as privatizaçons é o aconte-

cido com a concessom da gestom

do Hospital do Centro Galego de

Buenos Aires a 3A Recoletas, umha

empresa com sede social em

Cuenca. Segundo informou o

'Xornal de Galicia' a juntança de

Feijóo com a assembleia directiva

do Centro Galego e os migrantes do

Padroado da Fundaçom Galiza

Saúde, que geria 50% do hospital

com a Junta, foi completamente

privada e afastada dos meios de

comunicaçom social.

Segundo informou esse diário,

houvo denúncias realizadas por

duas organizaçons do Centro

Galego em que se falava de ''chanta-

gem'' e ''coacçom'' por parte da

Junta, que conseguiu impor a sua

proposiçom com apoio das três

organizaçons da migraçom mais

próximas da suas políticas, rachando

vários anos de colaboraçom entre

estes entes.

Centros de menores

e cantinas escolares

Seguindo com a política de privati-

zaçom dos serviços sociais, os sindi-

catos deram também a voz de alar-

me ante o que pode vir a acontecer

com os centros de menores. Assim,

primeiro é preciso explicar que exis-

tem três tipos de centros em que se

pode ter baixo custódia menores: os

centros de dia, as casas de família e

os centros de protecçom. Os dous

primeiros estám geridos por organi-

zaçons privadas, em muitos casos

religiosas, que recebem subsídios,

mentres que só os centros de pro-

tecçom estám governados directa-

mente pola Junta. Segundo em

diversos meios de comunicaçom, a

pretensom do novo governo da

Junta é substituir os centros de pro-

tecçom por centros de dia e casas de

família, que em muitos casos som

levados por monjas e frades.

Por outra parte, e continuando

com a política de recortes em des-

pesas sociais, a Federaçom

Municipal de ANPAS de Colégios

Públicos de Educaçom Infantil e

Primária de Compostela denunciou

a falta de resoluçom da convocatória

de ajudas para as cantinas geridas

polas associaçons de Pais, assim

como a falha de pagamento das aju-

das concedidas no anterior semes-

tre. Estas actuaçons da

Administraçom ponhem em grave

aperto estas iniciativas empreendi-

das polos pais e mais dos alunos.

Polos vistos, os serviços sociais para

o PPdeG nom estám bem conside-

rados, senom como jeito de fazer

negócio com o dinheiro público,

mentres se ampliam subsídios a

''sectores estratégicos'' regidos por

interesses empresariais. 

Segundo declaraçons

do gerente do

Consórcio, Roberto

Rodríguez, para a

Junta a privatizaçom

representaria umha

poupança de 25% na

gestom dos centros

de dia. A abertura

dos novos centros

passa para Rodríguez

por privatizar o

serviço, escudando-se

na urgência dos

tempos para abri-los

e a promessa de

Feijóo de os pôr em

funcionamento

A Junta de Feijóo empreende
a privatizaçom dos serviços sociais

Com a chegada do novo governo dirigido polo 'popular' Núñez Feijóo à Junta era umha

questom de tempo que as novas sobre a privatizaçom de serviços saíssem à luz.

Seguindo umha estratégia obscurantista, responsáveis da Administraçom andam ten-

tando convencer os regedores de vários municípios galegos para os persuadir de que a

opçom de umha gestom privada dos serviços sociais é a única via rendível, tal como

levam a denunciar os partidos da oposiçom nas últimas semanas.

A ADMINISTRAÇOM TENTA CONVENCER OS REGEDORES DE VÁRIOS MUNICÍPIOS PARA OS PERSUADIR DA SUA RENTABILIDADE

A Federaçom

Municipal de

ANPAS de

Colégios Públicos

de Educaçom

Infantil e Primária

de Compostela

denunciou a falta

de resoluçom da

convocatória de

ajudas para as

cantinas geridas

polas associaçons

de pais e mais,

assim como a falha

de pagamento das

ajudas concedidas

no anterior semestre.

Estas actuaçons da

Administraçom

ponhem em grave

aperto estas

iniciativas

empreendidas

polos pais e mais

Protesto da CIG contra a privatizaçom dos serviços sociais / HTTP://WWW.GALIZACIG.COM
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Velaí vem o Apalpador!

ANTIA RGUEZ. / Segundo a tradi-

çom oral que chegou aos nossos

dias em diversas comarcas do Leste

da Galiza (Courel, Serra de Lôuçara

e o Berzo), o Apalpador, também

conhecido como Pandigueiro na

Terra de Trives, é um gigante car-

voeiro que mora nas montanhas

durante todo o ano e que desce às

aldeias, vilas e cidades nos dias 24

ou 31 de Dezembro à noitinha,

para apalpar as barriguinhas das

crianças e comprovar se comêrom

bem ao longo do ano. Chega-se-

lhes à noite, caladinho, apalpa-lhes

o ventre e, se estiverem cheias,

murmura-lhes cuidadoso aos ouvi-

dos: “Assim, assim estejas o ano

todo”. Se, polo contrário, comprova

que tenhem a barriguinha baleira,

torce o sobrolho, deixa-lhes umha

presada de castanhas às caladas, e

vai-se preocupado. 

Esta figura mítica do Natal gale-

go foi resgatada por José André

Lôpez Gonçâlez, através da publi-

caçom dum seu texto no Portal

Galego da Língua. A partir daqui,

com o trabalho deste portal e da

associaçom compostelana A

Gentalha do Pichel, assim como

também doutras associaçons, insti-

tuiçons, entidades culturais e pes-

soas de todo o País, a figura do

gigante foi-se promovendo e difun-

dindo, com a imagem que lhe deu o

desenhador Leandro Lamas: a de

um homem altíssimo, grosso, de

cabelos alaranjados, comprida barba

e bigode, umha boina negra, casaca

verde e calças de quadros. Na boca

umha cachimba a botar fume, e na

mao umha bengala de pau.

Há já dous anos que várias asso-

ciaçons trabalham por darem a

conhecer o Apalpador, Pandigueiro

ou Apalpabarrigas, personagem

que, embora continuasse na

memória de muitas gentes, encon-

trava-se num processo de decadên-

cia. Mais a intençom dos apalpado-

ristas vai além de recuperar umha

simples lenda popular, já que a

ideia é dar-lhe vida pôr-lhe um

rosto, sacá-lo à rua, sobre todo num

momento no que se torna primor-

dial a defesa da nossa cultura nacio-

nal. Por isto se criou umha imagem

homogénea do gigante -o desenho

de Leandro-, ao mesmo tempo que

se tentava luitar contra o Natal con-

sumista dos grandes armazéns,

fazendo que o Apalpador dêa só

presentes que fossem feitos com as

maos, reciclados ou mercados no

pequeno comércio das cidades e

vilas do País.

Onde vai estar o Apalpador?

Este ano o Apalpador também bai-

xará do monte polo Natal. De facto,

estará presente na Comarca de

Ordes, graças à campanha de divul-

gaçom e recuperaçom está a desen-

volver a AC Foucelhas em diversos

estabelecimentos escolares, ensi-

nando às crianças a história do

gigante. Estivo ainda em Burela,

sendo apresentado aos cativos e

cativas do CEIP Vista Alegre a

começos de mês.

Em Compostela, além das activi-

dades organizadas polo Centro

Social O Pichel -umha ruada com o

gigante para que se precisam acom-

panhantes-, a Concelharia da

Cultura organiza o programa

Apalpando as ilusons, com várias acti-

vidades a desenvolver com os cati-

vos no centros socioculturais da

cidade, e onde a companhia

Títeres Cachirulo apresentará um

espectáculo com bonicreques cria-

dos para a ocasiom, entre eles um

pequeno Apalpador de trapo. Além

disto, no dia 17 de Dezembro esta-

rá no centro social compostelám do

Pichel José André Gonçález Lôpez,

o responsável de todo este movi-

mento apalpadorista.

Na Corunha o gigante percorrerá

os principais bairros, convidado

pola Câmara Municipal, pola pri-

meira vez na história. A visita do

Apalpador insere-se no programa O
Nadal neneiro, baixo o abrigo do qual

visitará os centros cívicos de Monte

Alto, Palavea, Sagrada Família,

Elvinha, Labanhou, Feáns e Bens,

entre os dias 28 e 31 de Natal.

Mais um ano o Apalpador tam-

bém visitará Lugo. Será no dia 30

de Dezembro no CS Mádia Leva.

O centro social luguês tem progra-

madas diversas actividades para

estas datas, coma umha palestra

sobre "Mitos e ritos do Natal", em

que falará o escritor e mitólogo

António Reigosa (22 de

Dezembro); ou um obradoiro de

brinquedos reciclados (23 de

Dezembro), como os que cómpre

agasalhar nestas datas.

Também está previsto que o

Apalpador arranje um tempinho

para dedicar às crianças doutras

cidades do País, coma Vigo,

Ferrol, Ponte Vedra e Ourense -

além das datas já assinaladas em

Lugo, Crunha, Compostela-,

embora no feche desta ediçom os

centros sociais ou associaçons que

trabalham nestes lugares ainda

nom tinham dia marcado para a

chegada do enorme carvoeiro.

Além disto em vilas coma Ponte-

Areias ou na Comarca da Límia o

velho carvoeiro também poderia

sair um ano mais, como já o fijo no

Natal passado, sem esquecer o

Courel e as comarcas de que é ori-

ginário, onde mora e desde onde

continua a começar as suas via-

gens, preocupado com a fame dos

meninhos galegos.

Pelo seu lado, a Liga

Nacional de Bilharda (LNB)

decidiu também difundir a

figura do gigante da montanha,

de tal jeito que em todos os

campeonatos do Natal aparece-

rá umha imagem do Apalpador,

quando os prémios forem

entregues, ou no momento de

dar lambetadas às crianças.

REPORTAGEM

Neste Natal também baixará do monte este lendário gigante, para apalpar os bandu-

lhos das crianças e deixar-lhes agasalhos. Trata-se de uma firme recuperaçom da

nossa tradiçom que os centros sociais galegos e, neste ano como novidade algumhas

câmaras municipais, fam visível. Além disto, o gigante colorado também é o protago-

nista de dúzias de contos falados, e de um escrito que apresentaram, a começos de

mês, Edições da Galiza e A Fenda Editorial.

PROCURAM SACAR A SUA FIGURA À RUA EM DEFESA DA CULTURA PRÓPRIA E POLA PROMOÇOM DE VALORES ALTERNATIVOS AO CONSUMISMO

O Apalpador descansa à beira do saco de castanhas que vai repartir entre as

crianças. Ilustraçom da autoria de Leandro Lamas

O Apalpador cobrará vida neste

Natal também nas páginas dum

livro que apresentam as Edições da
Galiza e A Fenda Editorial. O Conto do
Apalpador foi escrito por Lua Sende

e Alexandre Miguens, e conta com

os formosos desenhos de Leandro

Lamas. O livro fai parte dunha série

de Contos para Miúdos que lançam

as duas editoras, e estará nas livra-

rias e nos centros sociais do País

neste Inverno. Além disto, podem

também fazer-se encomendas no

endereço electrónico encomen-
das@novasgz.com. Parte dos benefí-

cios da sua venda irám destinados à

protecçom da infância e à preserva-

çom e conservaçom dos bosques

autóctones galegos. 

O Conto do Apalpador é a histó-

ria da pequena Inês e o seu cadeli-

nho Rulo, que andam a passear

polo bosque na procura de algo de

proveito, ou algumha cousa para

poderem levar à boca. O frio entra

nos ossos e fai tremer os dentes,

mais os dous amigos continuam

remexendo nos ramalhos, sem

saberem que os trasnos e as trasnas

do bosque andam detrás deles,

fazendo-lhes pequenas brincadei-

ras. Porém, estes pequenos seres

tenhem ainda outra missom:

observar se os cativos e cativas

fôrom bons, para o contarem a um

seu amigo que mora entre o car-

vom, na montanha: o Apalpador, o

encarregado de lhes dar os presen-

tes todos os anos polo Natal.

Neste Natal chega o livro do personagem
É a história da

pequena Inês e o

seu cadelinho Rulo,

que andam a passear

polo bosque na procura

de algo de proveito
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CENTROS SOCIAIS
Aguilhoar
Sta. Marinha · Ginzo de Límia

Arrincadeira
C. Histórico · Riba d’Ávia

Artábria
Trav. Batalhons · Ferrol

LSO Atocha Alta 14
Monte Alto · Corunha

Atreu!
S. José · Corunha

Aturujo
Principal · Boiro

Baiuca Vermelha
Redondela · Ponte Areias

A Casa da Triga
P. Maior · Ponte Areias

A Cova dos Ratos
Romil · Vigo

A Esmorga
Telheira · Ourense

Faísca
Calvário · Vigo

Fervesteiro
Adám e Eva · Ferrol

A Formiga
Redondela

A Fouce de Ouro
Bertamiráns · Ames

O Fresco
Bº da Ponte · Ponte Areias

Gomes Gaioso
Monte Alto · Corunha

O Guindastre
Xulián Estévez, Teis - Vigo

Henriqueta Outeiro
Quir. Palácios · Compostela

Mádia Leva
Amor Meilám · Lugo

SRCD Palestina
Rua do Ril · Burela

O Pichel
Sta. Clara · Compostela

A Revolta
Rua Real · Vigo

Setestrelo
Perez Viondi, 9 · Estrada

Sem um cam
Rua do Vilar, 9 · Ourense

Tarabela
Donramiro, 17 · Lalim

A Tiradoura
Reboredo · Cangas

CS VagaLume
R. das Nóreas, 5 · Lugo

Contrabando de tabaco e desvio de fundos públicos
alicerçárom o império do presidente do PP ponte-vedrês

SALVADOR ROSA / Mao direita de

Mariano Rajoy nos seus começos e

sucessor de José Cuíña no finan-

ciamento ilegal do PP, colaborou

com Xesús Palmou na decapitaçom

do clam das boinas desenhada por

Madrid para assegurar umha tran-

siçom tranquila na formaçom con-

servadora. Palmou, comissário de

policia em excedência, elaborou o

dossier que retirou Cuíña e

Louzán, divulgou as actividades a

que se dedicava o seu padrinho

político, o conhecido contrabandis-

ta e ex alcalde de Ribadumia, Xosé

Ramón Barral, 'Nené', quen tam-

bém arrecadara grandes somas para

o partido junto ao político lalinês.

As traiçons fôrom o começo do

fim para o chamado sector gale-
guista do PPdeG, que acabou

vendo como Rajoy fechava a

sucessom de Fraga impondo o

delfim dos birretes Núñez Feijóo,

um home de Romay Beccaria que

conta com a bênçom de Génova.

Rafael Louzán Abal nasce em

Ribadúmia em 1967, onde antes de

alcançar a maioria de idade começa

a trabalhar de moço dos recados

para a Cámara Municipal, naquela

altura governada polo popular José

Ramón Barral. Graças ao apadrinha-

mento do presidente local do PP,

irmao do próprio 'Nené' e que tam-

bém foi detido por contrabando de

tabaco, logo conseguiu um posto de

alguacil. A vaga foi obtida irregular-

mente mediante recomendaçom

ao nom ter completado os estudos

primários. Fontes consultadas por

este periódico asseguram que o

director do estabelecimento de

ensino onde estudara aceitou assi-

nar um documento a atestar que

acabara a Primária. Precisamente, a

sua situaçom de “funcionário em

excedência” provém de ter deixado

esse posto em Ribadúmia para

exercer a política de forma activa.

Com posterioridade foi relaciona-

do com a obtençom de títulos aca-

démicos na Argentina, tanto para

ele como para a sua dona, Teresa

Cores, que trabalha para a

Caixanova em Vigo. De família

humilde, na actualidade entesoura

um importante património pessoal

a nome de terceiras pessoas, con-

forme asseguram pessoas que o

conhecem de perto. 

No Concelho entra em contacto

com o mundo empresarial e nom

tarda a promover adegas e outros

projectos financiados com subsí-

dios da Junta do PP. Especializaria-
se ainda em assessorar os vizinhos

na gestom das ajudas da

Conselharia da Agricultura e da

própria Deputaçom para a instala-

çom de invernadoiros. Os proble-

mas com o presidente da Cámara

começam quando descobre que

está a utilizar facturas falsas para

ficar com umha percentagem.

Louzán decide deslocar o negócio

para um escritório privado num

apartamento da sua propriedade. 

Tabaco de Sito Miñanco

Outro negócio em que o político

do Salnês obtivo grandes lucros foi

o contrabando de tabaco. Esta

actividade oculta, que conciliava

com a sua carreira política, primei-

ro no Concelho e depois na

Deputaçom, era conhecida na

zona por muitos vizinhos. Pessoas

ligadas ao contrabando precisam

que recebia importantes quantias

de dinheiro por permitir o depósi-

to de tabaco ilegal do narcocon-

trabandista José Ramón Prado

Bugallo, 'Sito Miñanco', na casa da

sua família materna em

Ribadúmia. O seu irmao, José

Louzán, foi detido em Ogrove

com vários cartons roubados das

caixas que custodiavam quando se

dispunha a vendê-los polos bares.

Testemunhos obtidos na família

do dirigente popular confirmárom

que era umha prática habitual em

que também participava o pai.

O tabaco ilegal sufragou boa parte

das redes clientelares que o PP

teceu por todo o país trás da chega-

da de Manuel Fraga ao poder. A rela-

çom com os contrabandistas, alguns

dos quais cargos eleitos, era exce-

lente. Um dos contrabandistas mais

importantes, Vicente Otero, 'Terito',

já falecido, chegou a ser condecora-

do ainda sob a marca da Alianza

Popular. O próprio Fraga adoitava

reunir-se com eles, de igual jeito que

Rajoy e Louzán. Este último man-

tém na actualidade relaçons empre-

sariais e de amizade com pessoas

que tenhem antecedentes por este

negócio e que agora se dedicam à

importaçom de produtos. 

Os contactos de 'Nené' e o seu

irmao Feliciano também servem

para Louzán medrar rapidamente

no partido apesar da sua conhecida

proximidade com pessoas do BNG.

Com 20 anos candidata-se polas lis-

tas do PP para a Cámara de

Ribadúmia, vindo a ser nomeado a

seguir tenente de alcaide. Logo a

seguir é proposto polos irmaos

Barral a Cuíña e ao presidente da

Deputaçom Manuel Abeledo como

deputado provincial. Em 1996 assu-

me umha das vice-presidências do

organismo, posto que mantém até

alcançar a presidência em 2003.

Com a inestimável ajuda dum dos

seus vice-presidentes, José María -

'Chema'- Figueroa, continua a des-

viar dinheiro para se enriquecer e

financiar o partido, asseguram fon-

tes empresariais. Várias sociedades

relacionadas, com as quais está liga-

do, fôrom beneficiadas com dinhei-

ro das adjudicaçons da Deputaçom

de Ponte Vedra, mas também com

dinheiro europeu gerido através

desta instituiçom. Em concreto,

pola sua responsável de programas

sociais, Nidia Arévalo, presidenta da

Cámara de Mós polo PP - graças a

um tránsfuga-, a quem se tem rela-

cionado sentimentalmente com

Louzán. As suspeitas sobre o uso

irregular destes fundos originárom

umha queixa em Bruxelas, que

abriu umha investigaçom. No caso

de a Uniom Europeia vir a conside-

rar fraudulento o seu destino, a

Deputaçom deveria devolver uns

seis milhons de euros.

O PP premiou a política de cloaca ao renovar no seu último congresso Rafael

Louzán como presidente pontevedrês por quarta vez consecutiva em nove anos.

A clara maioria obtida polo máximo responsável da Deputaçom Provincial paten-

teia o poder que detém num partido que ajuda a financiar com negócios irregu-

lares de que beneficia pessoalmente e com que sufraga também práticas ilegíti-

mas que o perpetuam no seu cargo.

Pessoas ligadas ao

contrabando precisam

que recebia grandes

quantias de dinheiro

por permitir o

depósito de tabaco

ilegal do narco

'Sito Miñanco',

na casa da sua

família materna. 

O seu irmao, José

Louzán, foi detido

em Ogrove com 

cartons roubados

das caixas que

custodiavam quando

ia vendê-los polos bares
O tabaco ilegal sufragou boa parte das redes clientelares que o PP teceu 

por todo o país trás da chegada de Manuel Fraga ao poder
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ALONSO VIDAL / Apenas os que

som apresentados polos media

como grupos políticos marginais,

radicais, associaçons ambientalis-

tas e sociais permanecem nas trin-

cheiras numha guerra desigual. Em

ocasions a paciência desborda-se,

a chama prende e a sociedade res-

ponde. A conscienciaçom é a arma

fundamental. Só assim pode tra-

var-se a barbárie destrutiva. 

E nom fôrom poucas as batalhas

ganhas, afirma a Adega. Todos lem-

bramos a mobilizaçom social contra

os verquidos na Fossa Atlántica na

década de 80; agora nom se fam ver-

quidos radioactivos fronte às costas

galegas, as barragens de Sela e

Návia nom fôrom construídas;

Baldaio passou a ser um espaço da

rede Natura quando a sua degrada-

çom ecológica era preocupante.

Também podemos desfrutar dum-

has fragas do Eume como Parque

Natural fronte a projectos de barra-

gens do rio. Celuloses foi um exem-

plo de conflito permanente ainda

nom resolvido. Mas as frentes aber-

tas multiplicam-se. A próxima: o

eterno projecto de plano aqüícola.

Nefasto desde a origem

Os governos do fraguismo puge-

ram as bases para a permissivida-

de. Mas o Bipartido nom se com-

prometeu a fundo na reforma do

plano anterior. A esquerda sobe-

ranista arremetia contra o projecto

aprovado em 2008, em que se

assumia basicamente o anterior, e

mesmo era alargado o espaço de

costa exterior a destruir em mais

de 775.000 metros quadrados. As

mil emendas ambientalistas apre-

sentadas fôrom inúteis.

O anterior governo desclassifica-

ra espaços para encaixar granjas

marinhas. Tal acontecia em

Corrubedo, na Laje Brava, em

pleno Parque natural, onde estava

programada maior exploraçom pis-

cícola do plano do bipartido com

mais de 300.000 metros quadrados.

Na Marinha a instalaçom no

Corvo ia encaixada entre as

Catedrais e a ria de Riba de Eu,

ambos LIC. Agregava-se a estas

Camelhe, Quilmas, Merexo, etc... 

O actual projecto do PP ocupa-

rá 2.500.000 metros quadrados de

costa a um preço ridículo, já que

os usos alternativos som proibi-

dos. Mas como particularidade

destacável nesta nova versom do

Plano aqüícola da direita, elimi-

na-se a concessom administrativa

como regime de ocupaçom do

solo e mantém-se “para certos

casos” a expropriaçom. 

Certo que a pressom popular

fijo com que a nova administra-

çom da Junta recuasse e suprimis-

se a respeito do plano anterior as

intalaçons da Laje Brava, em

Ribeira, Merexo em Mugia,

Seiruga em Malpica e Xandrinha

em Camarinhas e Vimianço; mas,

para compensar, resgata o polémi-

co projecto da Pescanova para

Tourinhám, descartado polo ante-

rior governo por ser incompatível

com a conservaçom dos habitats e

espécies protegidos. 

Às voltas com Tourinhám

A origem das feitorias de Rinlo e

Tourinhám estám na última etapa

da Junta de Fraga. A instalaçom

de aqüicultura da Acuinor S.L.

fora recusada nas Astúrias por

duas vezes por afectar um espaço

da Rede Natura. E desembarcou

aqui no quadro do polémico por

inexistente “Plan Galicia” com-

pensatório da catástrofe do

Prestige. Fora encaixado, polo

daquela conselheiro em funçons,

Lopez Veiga, no Plano Sectorial

de Tecnologia Alimentar, e trami-

tado urgentemente com o gover-

no já em funçons, em Junho de

2005, sem ter sido sequer subme-

tido à Avaliaçom Ambiental

Estratégica, ordenada pola

Directiva 2001/42/CEE.

Na altura, o actual Presidente

da Junta ocupava a Conselharia da

COTOP e o governo Fraga esme-

rava-se em ofertar facilidades ao

capital para a ocupaçom de espa-

ços públicos e nomeadamente

protegidos: Em espaços da rede

Natura permitem-se instalaçons,

modificando se for preciso a Lei

do Solo e os promotores obte-

nhem por parte da administraçom

terrenos por preços ridículos de

até 1 euro por metro quadrado.

Suspeitosamente os relatórios de

impacto ambiental emitidos pola

Junta, como os da Rinlo, eram

sempre favoráveis para os projec-

tos aqüícolas em contra das direc-

tivas europeias (92/43/CEE. Na

Rinlo, ademais, segundo denun-

ciam os ambientalistas “o conce-

lho de Riba d’Eu concede a licen-

ça municipal para as obras um dia

depois de ser aprovado o projecto

polo Conselho da Junta, sem

aguardar a que fosse publicado no

DOG, e faltando as autorizaçons

preceptivas para a ocupaçom do

Domínio Público Marítimo-

Terrestre”. Perante estas ilegali-

dades, a Adega decide impedir as

A histórica concepçom da Galiza como colónia interior ao serviço de interesses económi-

cos e empresariais espanhóis, fornecedora de recursos à custa da destruiçom ambiental,

apenas mudou superficialmente. O território continua a degradar-se e a sociedade pare-

ce assistir impassível a umha longa marcha de especulaçom urbanística, destruiçom de

costa e acçons desestabilizadoras ou depredadoras de cursos hidráulicos. Os grupos polí-

ticos que os galegos e galegas escolhem como governantes modulam as suas posiçons para

pragmatizá-las em bem do interesse social, que é como se denomina em linguagem poli-

ticamente correcta o “desarrollismo especulador” ou o capitalismo selvagem.

A FUNDO

Ambientalismo situa-se como ponta de lança
contra a planificaçom aqüícola da Junta

O actual projecto

ocupará dous

milhons e meio de

metros quadrados

de costa a um

preço ridículo.

Elimina-se

a concessom

administrativa

como regime

de ocupaçom do

solo e mantém-se

“para certos casos”

a expropriaçom

O bipartido nom se comprometeu a fundo na reforma do plano anterior. A esquerda soberanista arremetia contra o projecto continuísta de 2008, em que mesmo se alargava o espaço de costa exterior a destruir 

em mais de 775.000 metros quadrados. As mil emendas ambientalistas apresentadas fôrom inúteis / FOTO: OTTO
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obras de construçom do viveiro

ocupando os terrenos. A denúncia

penal contra os seus activistas nom

se fijo esperar, assim como a acçom

civil interposta pola Acuinor recla-

mando umha indemnizaçom de

30.000 euros.

Nesse sentido a Comissom

Europeia determina que para ocu-

par terrenos desta índole “unica-

mente poderám ser alegadas con-

sideraçons relacionadas com a

saúde humana e a segurança públi-

ca, ou relativas a conseqüências

positivas de primordial importán-

cia para o ambiente, ou bem,

outras razons imperiosas de inte-

resse público de primeira ordem. 

Agora o TSJG acaba de decidir

contra os incumprimentos da

Junta de Fraga anulando a

Declaraçom de Impacto

Ambiental e o acordo do Conselho

da Junta de 2005 polo que era

aprovado o projecto da Rinlo. Em

Tourinhám a afecçom aos habitats

prioritários é maior que no caso da

Rinlo, mas o governo do PP tem

previstas excepçons na Rede

Natura para construí-la. Umha

prova disto é a intençom de legali-

zar e ampliar o viveiro de Mougás

em Oia -com ordem de demoli-

çom- para abastecer de cria de

rodovalho a exploraçom piscícola

de Tourinhám. Os ambientalistas

sabem que pesam mais no gover-

no de Feijóo os interesses da

Pescanova, disfarçados de amea-

ças de deslocalizaçom, do que

qualquer norma europeia de con-

servaçom. O compromisso de

Feijóo com a multinacional galega

chega ao ponto vergonhoso de

falar mesmo de compensar eco-

nomicamente a empresa, se nom

o viveiro nom fosse aprovado.

Para a Adega as sentenças do

TSJG ao seu favor, constituem um

precedente por apontarem res-

ponsabilidades da Administraçom

e porem fim a um longo conflito

em que a luita sem quartel contra

empresas multinacionais e admi-

nistraçons cúmplices da destrui-

çom ambiental tem a sua recom-

pensa. Som grandes triunfos par-

ciais que animam, - segundo

manifestam - a continuar a beli-

geráncia activista contra os próxi-

mos objectivos de depredaçom.

Segundo a Rede Galiza Nom Se

Vende, estas frentes de batalha

nom vam ser poucas, se tivermos

em conta os precedentes do Sr.

Feijóo durante as anteriores res-

ponsabilidades, “o trato de favor”

à Pescanova, a pretensa modifica-

çom da Lei do Solo e a flexibilida-

de da nova Lei Eólica para a insta-

lar moinhos na Rede Natura”.

Tudense, licenciada em Ciências

Químicas, é professora e directiva

da Adega desde o ano 2001, onde

ocupa os cargos de vice-secretária e

a secretária geral até ser eleita

Presidenta há apenas um mês. 

Objectivos para esta nova etapa?

Internamente fortalecimento da

organizaçom e das delegaçons, a

criaçom de comissons de trabalho.

Quanto às linhas estratégicas, con-

tinuaremos a reivindicar umha

Rede Natura 2000 mais ampla.

Seguiremos a nova Lei Eólica e o

desenvolvimento do Plano

Sectorial Eólico. Pressionaremos

para que os espaços de interesse

natural e os lugares de interesse

cultural e  patrimonial estejam

explicitamente excluídos do apro-

veitamento eólico. Enfrontaremo-

nos ao desenvolvimento agressivo

da macro-aquicultura industrial na

costa e, aproveitando as sinergias

das sentenças judiciais favoráveis,

tentaremos promover umha ILP

em defesa do litoral. Oporemo-nos

ao novo Plano de Resíduos, ten-

tando transmitir à sociedade as

nossas propostas e poremos de

manifesto as eivas do modelo

Sogama, através do alongamento

das iniciativas e programas de tra-

balho com a cidadania. 

Ganhastes batalhas judiciais

na defesa do litoral...

Na actualidade estamos avaliando

as duas sentenças do tribunal

Superior de Justiça, favoráveis à

Adega, para vermos de que forma

podem ser aplicadas às futuras ins-

talaçons projectadas como

Tourinhám ou Oia, e vermos que

repercussons pode ter no plano de

tecnologia alimentar em vigência. 

Sodes apresentados nos media

muitas vezes como “idealistas”

contrários ao progresso ou ao

bem-estar social. 

Entendo que pola complexidade

da situaçom sócio-ambiental

actual. Mesmo para umha pessoa

“entendida” no eido ambiental é

difícil distinguir as causas das

conseqüências. 

Os fortes interesses económicos

implicados querem dar essa ima-

gem de idealistas, associada aos

grupos ambientalistas.

O do desenvolvimento sustentá-

vel e progresso é umha falácia que

devemos desmontar. Associar pro-

gresso a bem-estar é um erro. O

nosso estilo de vida materialista

nom contribui para a saúde nem

para a felicidade.

Facilitemos a comunicaçom.

Defende-te de tópicos sobre

ambientalistas: Estades contra as

poluentes energias tradicionais

mas também contra as alternati-

vas como as eólicas... 

Nom somos contra das eólicas.

Mas devem ser umha verdadeira

alternativa às convencionais (tér-

micas, nucleares, etc). Nom se

podem instalar parques eólicos a

qualquer preço, em espaços prote-

gidos e de elevado valor ecológico.

Há que trabalhar também na redu-

çom do consumo, na melhora do

transporte...

Por culpa vossa, as multinacionais

“de capital galego” tenhem que ir

para outros países mais permissivos...

Umha empresa multinacional, seja

de quem for, é transformada polo

capital numha depredadora dos

recursos (ecológicos, sociais, eco-

nómicos). Passa a ser colonizadora

e onde primam interesses que

estám totalmente afastados da

luita ecologista.

Os viveiros som ecológicos e dam

postos de trabalho...

Os viveiros som culturas intensi-

vas de peixes, hormonados e

cheios de antibióticos (que como

demonstrou a Adega nom cum-

prem a directiva de verquidos.

Geram muitos menos postos de

trabalho dos que se publicitam.

Som melhores os empregos ligados

à pesca artesanal, à criaçom de

reservas como a de Lira ou a de

Cedeira, e a um turismo de “natu-

reza” nom depredador.

Sodes contra a Sogama, mas nom

oferecedes alternativa para os

resíduos que seja viável...

A alternativa dos grupos ecologis-

tas é um tratamento dos resíduos

descentralizado e centrado na reci-

“Os viveiros som culturas intensivas de
peixes, hormonados e cheios de antibióticos”

VIRGINIA RODRÍGUEZ, NOVA PRESIDENTA DA ADEGA

Os ambientalistas consideram que pesam mais no governo de Feijóo os interesses

da Pescanova do que qualquer norma europeia de conservaçom / FOTO: OTTO

Em Tourinhám a

afecçom aos habitats

prioritários é maior

que no caso da

Rinlo, mas o PP

prevê excepçons

na Rede Natura

para construí-la.

Prova disto é a

intençom de legalizar

o viveiro de Mougás

em Oia, hoje com

ordem de demoliçom
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clagem, a compostagem de resíduos

(domiciliária e em planta), sem

esquecermos que o melhor lixo é o

que nom se produz; polo que a

administraçom terá que centrar os

seus esforços em políticas de redu-

çom destes.

Sodes a favor dos carros eléctricos,

mas de onde vai vir essa electrici-

dade, se nom queredes centrais

hidráulicas nem energia nuclear...

A questom dos carros nom é unica-

mente a da poluiçom que geram,

que é mui importante. O pior é o

modelo de território que criamos ao

redor deste meio de transporte que

passou a dominar as nossas vidas. As

vilas e cidades som feitas para os

carros. Devemos reduzir o uso do

automóvel privado e apostar no

apoio ao transporte público. Algo

que precisa de politicas valentes e

imaginativas.

A energia nuclear é limpa e agora

também segura. Os ambientalistas

deveriam reconsiderar a sua tradi-

cional oposiçom a ela...

A energia nuclear gera um grande

impacto ambiental, tal como ocor-

re com o tratamento e armazena-

mento dos resíduos radioactivos.

Nom é limpa nem segura. A res-

peito das emissons de CO2, som

menores que as emissons das tér-

micas, mas nom se pode conside-

rar umha emissom zero. Também

nom som umha energia de futuro,

ao basearem-se em minerais limi-

tados e esgotáveis.

Sodes radicais até o ponto de nom

apreciardes os modernos passeios

marítimos que constroem para

desfrute dos cidadáns...

Tal e como se entendem na maior

parte dos concelhos do país, ou

seja, passeio de plaqueta, com

varanda e lampions, é umha horte-
rada que logo passará à história.

Para se desfrutar dum rio ou do

mar nom se precisa de cimentá-lo.

Pode-se fazer um passeio de

impacto brando mais barato e

esteticamente agradável. Som as

tendências dos países considera-

dos mais avançados do mundo .

Preferides zonas virgens sem

desfrutar antes que zonas conhecidas

que podam ser poluídas...

Aqui quase nom existem espaços

naturais virgens. Muitas das espé-

cies que hoje perigam estám asso-

ciadas ao abandono do rural e das

práticas agrícolas. Infelizmente,

esse meio agora está sendo aprovei-

tado pola indústria eólica e solar,

pedreiras, monoculturas de eucalip-

tos, etc., quando a realidade é que

os espaços naturais que temos som

o resultado dessa interacçom huma-

na com o ambiente.

chega o livro do apalpador
Solicita-o no 692 060 607
ou bem no correio encomendas@novasgz.com

Conto infantil de Lua Sende e Alexandre Miguens
Com ilustraçons de Leandro Lamas
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O
plano inicial era inti-

tular o artigo de C.V e

fazer um jogo de

ideias com Currículo Vitae.

Ora, como ainda lembrava as

queixas do diagramador do

NOVAS, Manuel Pintor, relativa-

mente a tantos títulos com siglas

(U+I ou I+U, I+P) simples-

mente desistim. Seja dito de

passagem que nom se me ocorria

nada ao respeito.

Convencer e vencer. O lingüis-

ta norte-americano George

Lakoff tem advertido que umha

das razons das derrotas eleitorais

da esquerda derivam de umha

fé: os eleitores votam em fun-

çom dos programas eleitorais e

das propostas específicas dos

candidatos quando realmente as

decisons baseiam-se ““nos valo-

res, a capacidade de transmitir, a

autenticidade e a confiança”. A

deusa razom.

O reintegracionismo, tenha

sido defendido por pessoas da

ideologia que fosse, tem tido

umha fé similar. Possuidores da

razom, nom poucas vezes limitá-

vamos a nossa acçom ao argu-

mentário e ao debate, um debate

compulsivo até. Lembre-se a ati-

nada Lei do Berto: “A medida

que umha discusom online em

galego sobre qualquer tema

avançar, a probabilidade de se

mencionar o reintegracionis-

mo/isolacionismo achega-se a 1”.

O esquema vem ser, mais ou

menos, lançar umha enxurrada

de argumentos e ficar à espera

que algumha cousa aconteça. Às

vezes acontece, dou fé, mas a

paisagem continua mais ou

menos na mesma.

Talvez chegasse o feliz

momento de pensar menos em

convencer e mais em vencer. E

isto é outro filme.

Convencer
e Vencer
VALENTIM R. FAGIM

Circe ou o pracer do azul, por que

nom laranja ou amarelo?

Pois porque o azul do mar, num

princípio inquietante para

Penélope, pola angústia que lhe

provocava receber, por meio

dele, a terrível nova da morte de

Ulisses, converte-se em

serenidade e prazer graças às

cartas de Circe e o conseqüente

auto-descobrimento como

mulher forte, dona de si.

E se Circe representa o azul,

com que outra cor identificarias

a Penélope?

Penélope é umha mulher

aparentemente serena, assim

que poderia associá-la a tons

cálidos como o verde, mas, ao

final da novela, tanto ela como

Circe seriam identificadas com

o lilás, a cor emblemática do

feminismo, pois as duas

mulheres, ainda que diferentes,

som, ao seu modo, insubmissas e

inconformistas.

Portanto, como insubmissa que

afirmas que é, em que corrente

feminista estaria inserida

Penélope?

Claramente no feminismo da

diferença, porque consegue

sustentar um reino que nom era

o seu e fai-no desde a doçura e a

cordialidade, sem o afám

imperialista que teria qualquer

rei do seu tempo. Na mesma

linha feminista situo a Circe.

A doçura, como a amizade, flui

nesse rio de cartas. Para ti a

amizade é como um rio?

Para mim a amizade é todo.

Constitui a forma mais pura do

amor, flui, mas também evolui

constantemente. Assim, muda a

própria relaçom e nós com ela. 

Entom, se a amizade é fluir,

porque nalguns casos o que

temos é água estagnada?

Polo medo. Estamos cheias e

cheios de medos e mui mal

educados afectivamente.

Tendemos à exclusividade. A

amizade é um diálogo

permanente entre iguais. O que

realmente nos vai fazer felizes

nom é “termos” amigas, mas

“sermos” amigas.

A essa exclusividade tende

Anticlea, que nom duvida em

monopolizar o afecto de

Telémaco e manter umha

guerra silenciada com Penélope

até o momento de morrer que é

quando, por fim, reconhece à

nora todas as suas virtudes.

Que teria que passar para

sairmos antes do que ela da

armadilha do patriarcado?

Para sair dessa armadilha,

primeiro temos que perceber

que o é, compreender que

quando duas mulheres

competem entre elas, o que

fazem realmente é com-

petirem contra si próprias,

assumindo a imagem que o

patriarcado cria delas.

E sobre a imagem que o

patriarcado cria de nós,

Atena é um bom exemplo de

amputaçom do feminino para

combater dita imagem. Tu o

disseste, “Atena é a deusa

criada para acabar com o

divinal feminino”. Entom,

como “dessatenar” tantas

mulheres instaladas no

padrom masculino?

É difícil. Primeiro há que

chegar ao feminismo, o que

muitas vezes é questom do

acaso, e depois ter a vontade

de reconhecermo-nos sem

auto-ódio. De nom se

produzir esse encontro com as

teorias libertadoras, a

“desatenizaçom” de que falas

é complicada. E isto nom nos

afecta só a nós, quer dizer, os

homens vam-se ver afectados

porque repensar o feminino

implica a mudança do

masculino.

Aí estaria, por exemplo,

Laertes?

Sim. Laertes é a minha perso-

nagem masculina favorita.

Ele representa o absurdo de

um sistema patriarcal que

remata afogando este

homem, em absoluto ambi-

cioso, como se esperaria de

qualquer rei. Efectiva-

mente, Laertes é unha

crítica ao construto cultural

imperante.

Tés palavras chave para

estes termos:

Sonoridade: Circe e Penélope
Feminismo: Diferença
Amor: Amizade
Azul: Futuro
Lealdade: Sinceridade

ROSA E. / Do que nunca se contou sobre Penélope, durante a

ausência de Ulisses, dá conta este livro, “Circe ou o pracer do
azul”, de Begonha Caamanho. Sabemos, por exemplo, que, para

além de sustentar um reino e destecer o tecido, Penélope

descobriu a poderosa mulher que ela era graças à

correspondência amistosa que mantivo com Circe, amante do

herói. Do mesmo jeito, os leitores e leitoras acharemos em

Begoña a delicadeza do azul na sua escrita, a generosidade que

surde nas linhas desta sua primeira novela que, finalmente, será

lilás, igual que a autora, pois ela também navega.

BEGONHA CAAMANHO, JORNALISTA E ESCRITORA

“A amizade é um diálogo
permanente entre iguais”

POSSUIDORES DA

RAZOM, POR PARTE DO

REINTEGRACIONISMO

NOM POUCAS VEZES

LIMITÁVAMOS A

NOSSA ACÇOM AO

ARGUMENTÁRIO E AO

DEBATE, UM DEBATE

COMPULSIVO ATÉ
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A GALIZA NATURAL

CINEMA PARA PENSAR

F. TRAFICANTE /Filme de co-pro-

duçom europeia entre a França,

Itália e Grécia que está dirigido

polo já clássico do cinema político,

o grego Costa-Gavras. Dos vários

filmes que pudem ver este ano

em Cineuropa, festival de

Compostela, pareceu-me um dos

mais interessantes. E gostei tanto

pola madureza fílmica com que o

realizador trata o tema da imigra-

çom como polo tom que quijo dar

à história. O filme trata de fugir

de um tremendismo ou de um

tom de tragédia sem concessons

que poderia estar justificado

quando falamos deste tipo de

situaçons, mas sem renunciar à

denúncia, de modo que a história

é transmitida com maior amabili-

dade, que nom frivolidade, e é de

agradecer. E mais no caso de um

autor cinematográfico que costu-

ma fazer dramas sem concessom

ao humor e que neste caso nos

apresenta um filme que nom por

usar a ironia, reduz a crítica às nos-

sas sociedades europeias ociden-

tais opulentas (quando menos se

as compararmos com a situaçom

de extrema pobreza da maior

parte dos países que rodeiam a

Uniom Europeia).

O protagonista, desde a sua ino-

cência, só é respeitado quando é

confundido com um cidadao da

Uniom ou quando é objecto de des-

ejo sexual tanto por parte de

homens como de mulheres pola sua

beleza, recebendo finalmente só

umha solidariedade sincera das

pessoas mais humildes, amparado

por operários que estám em luita

por terem perdido os seus trabalhos

ou os povos mais marginalizados,

como quando é ajudado a escapar

polos ciganos. Ao longo dos dife-

rentes lugares por onde vai passan-

do o imigrante, o director vai-nos

fazendo umha radiografia dos dis-

tintos ambientes sociais, desde o

de luxo das classes mais privilegia-

das até os estratos mais humildes.

O acossamento constante da polí-

cia fai que nos acabemos metendo

na pele do protagonista, que junto à

sistemática insolidariedade das

pessoas que vai encontrando (salvo

excepçons pontuais) fai umha lei-

tura mais bem pessimista da

Europa que estamos a construir.

Dous apontamentos mais som as

referências clássicas de todo tipo,

desde as cenas que imitam o

humor do cinema mudo, até as

referências clássicas ao protagonis-

ta como um Ulisses (Elias é o seu

nome) que vai à procura do fogar e

que nom fai mais que topar difi-

culdades que lhe impedem umha e

outra vez achar o descanso mereci-

do. Por nom falar da intencionali-

dade de metáfora ou conto para-

digmático que o autor lhe quijo

imprimir ao filme quando chega-

mos ao fim da história sem saber a

nacionalidade do protagonista,

poderia ser qualquer imigrante de

qualquer país que nos últimos anos

tratam de buscar entre nós umha

vida material digna como a que

temos a fortuna de desfrutar a

maior parte de nós.  

Edém ao Oeste

JOÃO AVELEDO / Até à segunda metade do

século XX, era rara a presença no nosso

país de ungulados selvagens. Veados

(Cervus elaphus), camurças (Rupicapra rupi-
capra) e cabras-bravas (Capra pyrenaica lusi-
tanica) foram completamentamente exter-

minados. Corços (Capreolus capreolus) e
javalis (Sus scrofa) desapareceram da maior

parte do território. Vítor Lopes Seoane, o

mais importante naturalista galego do

século XIX, já catalogava estas duas últi-

mas espécies como escassas em 1861!!!

Um habitat excessivamente antropogéni-

co e uma brutal pressão cinegética tinham

extinguido ou dizimado nos montes gale-

gos os “mamíferos de casco”.

E foi então que chegaram as cortes moder-

nas (que não havia que estrar!!!) e as cozinhas

de butano... e deixou-se de roçar o monte e

de apanhar a lenha e logo as aldeias foram

ficando sem gente, pois os novos emigravam

para as cidades na procura de trabalho... 

Esse território abandonado polos huma-

nos, esse monte cheio de mato protetor,

podia ser habitado novamente polos seus

antigos moradores e, assim, em poucos anos,

as populações de porco-bravo cresceram tão

rapidamente que se converteram em praga

que assolava os cultivos.

Existe a crença popular de que os javalis

foram “botados”... mas não foi assim, como

vemos, detrás da sua “invasão” estão as pro-

fundas mudanças socioeconómicas que

transformaram completamente a fisionomia

do nosso meio rural nas últimas décadas.

Assinalemos, também, que nem todas

estas espécies regressaram de forma espon-

tânea. Do veado, apenas presente na memó-

ria toponímica (Cervantes, Cervo, Cervás,

Vila Nova da Cerveira...), foram feitas repo-

voações a partir de sessenta em diferentes

pontos como a Serra dos Ancares ou os mon-

tes de Viveiro. A camurça também regressou

da mão do homem aos cumes dos Ancares.

Quanto às cabras-bravas, trazidas do Sistema

Central uma vez que a subespécie autóctone

(a lusitanica) já tinha sido extinta, correm hoje

de novo pola Serra do Jurês e os Montes do

Invernadeiro. A maior parte destas repovoa-

ções foram feitas com fins cinegéticos e,

assim, até se introduziram espécies medite-

rrânicas como o gamo (Cervus dama) ou o

muflão (Ovis musimon).
Todas estas espécies, como o javali, encon-

tram agora na Galiza interior um habitat

apropriado para se multiplicarem. Formam o

clube dos favorecidos polos “tempos moder-

nos”, o Javali Clube dos nossos montes.

Ai! as vagas de incêndios também fazem

parte do Clube do Javali...

O Clube Javali

www.galicola.org

ESPÉCIES COMO O JAVALI ENCONTRAM

AGORA NO INTERIOR UM HABITAT

APROPRIADO PARA SE MULTIPLICAREM
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Com mais fome que Aminatu, assim remata
o ano e a década a grande serpente multicor da LNB
XERMÁN VILUBA  / Em solidariedade

com a activista saaráui, Aminetu

Haidar, que leva mais de vinte dias

em greve de fome no aeroporto de

Lanzarote, a LNB fai próprio o berro

daquela mítica cançom dos

Diplomáticos de Monte Alto em

que cantavam: Nom temos medo, temos
fome!... Essa fome de liberdade e de

reconhecimento para o povo saaráui

e galego é reclamada pola LNB atra-

vés do activismo brutal e sem trégua

que realiza nas pistas de terra, lama

e cimento para deixar umha semen-

te de vitória. E para vitória, a alcan-

çada por Bixi, que se converteu em

toda umha façanha ao ganhar o seu

primeiro título no Aberto do Botelo da
Conferência Nordeste. Toda a tribo bil-

hardeira conhece este grande pala-

nador e, por isso, é perfeitamente

compreensível o minuto de aplausos

que recebeu de todo o público e de

todos os participantes presentes no

pavilhom de Barreiros. Mas nom foi

a única façanha conseguida, as três

palanadoras da Conferência Sul,

Ana, Paulinha e Lorena conseguírom

um varado cada umha em Salceda,

onde mostrárom as suas credenciais

para se fazerem com o tam desejado

título nacional feminino que estava

em poder da grande palanadora

Geni dos Outros. Mas por se isto

fosse de pouca intensidade, a

Conferência Noroeste, que durante

este tempo tivo que enfrentar obs-

táculos como o seqüestro de pista

por uns futebolistas que impedia o

seu arranque neste passado13-D no

frontom de Riazor, situava o Roi

como primeiro classificado, seguido

de David Fontán, os dous dos

Filhoas de Sangue, e no terceiro

posto do pódio impossível ficava um

já ameaçante Anxo dos Tarabelas.

Surpreende nom encontrar as estre-

las dos Xarutos, que esta temporada

parece que preferem a estratégia de

se agacharem para mais tarde saltar

do meio da táboa à caça da presa. E

como nom podia ser de outro modo,

a LNB vai rematar este ano unida

aos irmaos de Siareir@s Galeg@s em

Compostela. A luita continua nas

bancadas, nas ruas e nas pistas de

bilharda, é por isso que a LNB vai

participar de novo nos actos do pro-

grama realizado polos siareiros e sia-

reiras para o dia 26 de Dezembro

em que a autêntica selecçom galega

de futebol (e nom um combinado

de mercenários) se enfrentará a

umha selecçom internacional no

campo de Santa Isabel de

Compostela. Assim, nesse mesmo

dia, a LNB prende lume numha

nova jornada de combate no campo

de terra do parque de Belvís reali-

zando o II Aberto da Autêntica de
Bilharda. Ide preparando-vos e para

apanhar forças e enfrentar sem

turrons nem guloseimas coloniais o

explosivo Natal bilhardeiro que vai

ter como único e grande referente

a figura do Apalpador. Aguardamos

que tu sejas um desses activistas,

um dos centos de palanadores

armados que já vê o palám e a bil-

harda como unha extensom do seu

próprio ser, mas se ainda nom te

decides a dar o passo, aqui, no

Novas da Galiza, terás ampla

cobertura sobre o momento histó-

rico em que o Apalpador entre nas

pistas da LNB para entregar os

prémios aos campeons e campeoas

e oferecer castanhas e lambetadas

do país aos cativos e cativas que

depois de viverem esse momento

de intensidade suprema vam rejei-

tar para sempre a figura colonial do

Pai Natal e toda a sua parafernália

consumista. Neste espectacular

Natal Bilhardeiro em que o

Apalpador terá um protagonismo

absoluto, vamos ter como explosi-

vos reclamos o Aberto do Galo no

Nordeste, o Aberto da Galinha de

Mos na Conferência Sul e o Aberto

do Apalpador na Conferência

Centro. Muita atençom, porque na

Conferência Centro [área estorne-

la] é possível que pola primeira vez

na história tenhamos a presença da

figura do Apalpador, um passo de

dimensons estratosféricas que

pom a LNB na vanguarda absoluta

contra a feroz estrutura patriarcal

da sociedade galega. Se durante

este ano e esta década que remata

nom tiveches contacto directo com

o mundo da LNB, aguardamos ver-

te armado até os dentes de paláns

e bilhardas para continuarmos a

abrir fendas de liberdade e ilusom

nesta imensa rocha chamada

Galiza desde o primeiro raio do ano

2.010. Que nom cha contem mais, vive
já a intensidade brutal da revoluçom
LNB no teu próprio pelejo!

PARA APANHAR FORÇAS

E ENFRENTAR

SEM TURRONS NEM

LAMBETADAS COLONIAIS,

O EXPLOSIVO NATAL

BILHARDEIRO VAI TER

COMO ÚNICO E

GRANDE REFERENTE

A FIGURA DO

APALPADOR

A vitória de Bixi no Aberto do Botelo converteu-se em toda umha façanha
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“Em Esteiro o desporto de base é umha
actividade essencial para várias geraçons”
ANTOM SANTOS / Nos tempos de máxima competitividade e mercantilizaçom

do desporto, ainda há lugar importante para o convívio, o fomento da saúde e

a actividade física sem o aprémio do dinheiro. Entre muitos cenários possíveis

desta filosofia tam necessária, a vila de Esteiro, na ria de Muros, aparece des-

tacada. Nela desenvolvem-se vários campeonatos desportivos auto-organiza-

dos polo povo, em algumhas ocasions com mais de três décadas nas costas.

Falamos com Xosé Ramón Caamaño Romero, um moço de 24 anos colaborador

da associaçom “O Xeito.”

Conta-nos, para começar, que

significa o desporto de base em

Esteiro.

Pois umha actividade essencial e

insubstituível. Para que vos faga-

des umha ideia, é umha vila de

1.900 habitantes, aproximada-

mente, e nela funcionam de

maneira estável quatro discipli-

nas desportivas federadas: o

remo, o futebol, o futebol sala

feminino e o atletismo. No clube

Esteirana, por exemplo, este ano

há mais de 90 fichas

A que pode dever-se isto?

A várias cousas. Umha é que

somos umha vila que dá ao mar,

com muita zona de praia, e que

no Verao aumenta a sua popula-

çom, polo retorno de emigrantes

e pola chegada dos banhistas. Isto

fai que, entre a mocidade, mas

nom só, se ocupe a praia com

muitas actividades desportivas, é

umha necessidade que vem de

seu. E depois há tradiçons mui

velhas no desporto de base.

A que iniciativas te referes?

No atletismo, aqui existia umha

das carreiras pedestres mais vel-

has do país, anterior mesmo à

carreira de Santiago. Na década

de 70, um professor insistiu em

fomentar o atletismo, e assim

nasceu umha carreira de 9 km,

que durou até começos desta

década. E no futebol, umha tra-

diçom mui importante: o que

chamamos “Campeonato de

Bairros”. Som os cinco bairros de

Esteiro, mais duas paróquias da

contorna, cada umha com a sua

equipa. Competem desde

Junho, quando as festas do

Socorro, até o dia 15 de agosto,

nas festas do Carmo.

Como nasceu este projecto?

Pois por pura auto-organizaçom, nos

anos 70. Pondo um anúncio num bar,

depois, espontaneamente, cada bai-

rro organizou a sua equipa. Ajudou

muito a rivalidade sá entre cada bai-

rro, e o feito de que nos misturamos

todas as geraçons, mesmo jogam pais

e filhos na mesma equipa.

Que acontece a dia de hoje?

Este torneio continua, também

funciona a associaçom com que

colaboro, O Xeito, umha associa-

çom cultural que se dedica ao des-

porto. Tem dous anos de vida, e

desde as suas origens organizou

futebol, nas suas diferentes varie-

dades (sala no Inverno, praia no

Verao), basquetebol, voleibol, e

agora animamo-nos com o triatlom.

Organizou-se o primeiro evento no

passado Verao, animando a partici-

paçom de qualquer pessoa, porque

era mui accessível: eram 400

metros de nataçom, 7 km de bici-

cleta e 2 km e meio de corrida a pé.

E que resultados tendes, quanto à

participaçom?

Em futebol e basquetebol mui

bons. No triatlom estamos satisfei-

tos, porque era a primeira vez e

chegárom a meta 49 pessoas.

Como único aspecto a melhorar, a

participaçom feminina, porque no

triatlom só competiu umha mul-

her. No futebol praia, pouco a

pouco, constituem-se mais equi-

pas de moças.

Tendes apoio institucional?

Si, correspondem-nos subsídios

por associaçom cultural. Mas o

nosso apoio fundamental bem dos

bares, comércios e outros negó-

cios da zona, que se implicam

muito com a associaçom.

O CAMPEONATO

DE BAIRROS NASCEU

NA DÉCADA DE 70.

ESPONTANEAMENTE,

CADA BAIRRO

ORGANIZOU A SUA

EQUIPA. AJUDOU A

RIVALIDADE SÁ

ENTRE CADA BAIRRO,

E O FEITO DE QUE

NOS MISTURAMOS

TODASASGERAÇONS;

MESMO JOGAM

PAIS E FILHOS

NA MESMA EQUIPA

XOSÉ RAMÓN CAAMAÑO ROMERO, COLABORADOR DA ASSOCIAÇOM ‘O XEITO’
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“Nas cenas do dia-a-dia há muitas
cousas que som mui poéticas”

Dedicas-te principalmente à

pintura, mas também tés feito

tiras para imprensa, murais, ilus-

traçons para vários livros…

Nom, o das tiras da imprensa é

outro Leandro. Há muita gente

que mo di, e a ele também. Eu

conheci-o e foi muito engraçado,

porque já Leandro nom é um

nome que se ouça muito, e que

por cima também se dedique ao

desenho é umha coincidência

estranha. Mas nom. Tenho feito

tiras, a História da Galiza, mas há

tempo que nom faço coisas polo

estilo. É um trabalho muito labo-

rioso e nom é mui agradecido. 

Que che resulta mais cómodo,

trabalhar de maneira autónoma

ou em projectos alheios?

Normalmente o mais agradável

para mim é trabalhar pola minha

conta. Mas também há encomen-

das que som de agradecer, porque

nunca se me ocorreria fazer coisas

como murais, ilustraçons de

livros... quando te dam um texto

bonito motiva mais. Levo algum

tempo a fazer encomendas de

quadros. A gente conta-me um

pouco a sua vida ou a vida da pes-

soa a quem queira fazer o presen-

te e, em base a isso, vou construin-

do. Som obras personalizadas, e

também me resulta curioso, por-

que é semelhante a ilustrar, e é

gratificante, porque a gente que

recebe o presente vai descobrindo

detalhes próprios na obra.

No tocante aos murais, tés reali-

zado vários em diferentes cen-

tros sociais, em faculdades…

neles tocas temáticas mais polí-

ticas que nos lenços. Pensas que

é importante para o artista posi-

cionar-se ideologicamente?

Eu creio que o artista é como outra

pessoa qualquer, o que se passa é

que, às vezes, é escutado ou visto

por mais gente. Penso que o que

tem que ser é como é ele em realida-

de. Eu tenho as minhas ideias e

exponho-as quando me apetece.

Mas nom penso que seja diferente a

outra pessoa. A única diferença é

essa, que ás vezes vás ser escuitado

por mais gente. E se tés a capacida-

de de mandar umha mensagem por

aí está bem fazê-lo, mas quando ape-

tece, como qualquer outra pessoa.

Chama a atençom na tua obra

que ainda que se trate de peças

com carga ideológica sempre

empregas um jeito de fazer suave,

doce, sonhador, agradável...

Sim. Essa é uma característica

que procuro que sempre esteja

presente: que o que faço seja

agradável para a vista, optimis-

ta… Penso que é melhor, quan-

do menos em pintura, fazer um

mundo diferente. É como umha

utopia. Nas cenas dos meus qua-

dros sempre procuro deixar as

pessoas que estám presentes

numha situaçom agradável, e

que resulte a quem o veja tam-

bém agradável.

Há certos temas que estám

muito presentes na tua obra, por

exemplo, as mulheres. Tés mui-

tas obras com personagens exclu-

sivamente femininos, por quê?

Sim, é certo, pinto mais mulhe-

res, ainda que nom sei muito bem

por que. Igual inconscientemente

há algo de feminismo, mas o que

tento basicamente é criar

ambientes agradáveis, e se calhar

gosto mais do lado feminino que

do masculino. Também pinto

muitas cenas de natureza. 

Realizas muitas cenas da vida

quotidiana, privada ou pública…

Sim, é que muitas vezes nas cenas

do dia-a-dia há coisas que resul-

tam mui poéticas. Eu gosto dessa

mistura, de procurar o lado mais

poético em cenas que som reais.

Agora por exemplo estou a fazer

um quadro em que umha mulher

e um homem estám a tomar

banho numha banheira num cam-

peiro, numha dessas banheiras

que há para beberem as vacas. Vês

cousas e daí vam saindo cenas. 

É complicado viver da pintura?

Eu sinto-me privilegiado.

Porque há muita gente que tem

capacidade para pintar, para

tocar algum instrumento… Eu

nom sei como se faz para conse-

guir viver destas coisas. Penso

que é um pouco a sorte, que

gostes do que fazes… Porque

às vezes fazemos cousas de que

só gostamos os autores e se cal-

har para o público resultam

incompreensíveis. Eu, digamos

que sou mais ‘campechano’,

como El Rei. E suponho que

também dependerá dos preços.

Eu considero que estou bem

pago. Parece-me que os meus

som preços razoáveis, ninguém

se assustou ainda, penso que é

um preço justo. E eu prefiro

fazer assim e ir vendendo que

nom pôr uns preços que nom

poda pagar ninguém e ter todo

armazenado em casa. Também

me serve qualquer sitio para

expor, qualquer café que tenha

um mínimo de luz. Porque nas

galerias há cada galerista que

semelha ser o autor da obra:

ficam com um 40% do preço.

Nom tem muito sentido.

Parece-me um pouco despro-

porcionado. Sinto-me muito

privilegiado de poder dedicar-

me a isto, é umha sorte que

alguém se poda dedicar ao que

gosta de fazer e ver como a

gente também gosta… Se tra-

balhas num bar nom che vam

aplaudir por pôr um café a

alguém, mas nesse sentido este

é um trabalho mui gratificante.

SOLE REI/ Desde que no ano 1998 expujo umha mostra da sua

obra na Galeria Sargadelos de Ferrol este artista autodidacta que

ia para desenhista nom parou de trabalhar no mundo da pintura

e, na actualidade é um dos artistas gráficos mais conhecidos da

Galiza. O seu álbum sobre a figura do Apalpador está prestes a

sair do prelo. Mas ultimamente também lhe entrou o bicho do

teatro e a sua primeira obra, Comendo pimentos de Padrom com
Tarantino, já se pode ver polas salas do País.

A
ntes, quando as coleti-

vidades de emigrantes

davam mais do que se

pedia, ia-se na sua procura:

para editar obras literárias ou

históricas, para obras públicas

nas vilas: escolas, sanidade

nas paróquias; para fazer

andar as Caixas. Hoje apenas

nos lembramos da emigração,

reivindicação e problemática,

quando toca votar. 

Mágoa. Detrás de muitos

desses “votantes” há histórias

que formam parte da nossa

memória apagada. Gente, ins-

tituições, edifícios, arquivos e

patrimónios muito valiosos.

Há a mesma vida latente, os

mesmos defeitos e virtudes

que na Terra. A mesma longa

tradição de defensores da

nossa cultura e ainda algum

dos maiores teóricos de uma

Galiza galega e soberana. 

Que se clarifiquem os

dados do CERA e se arranje

limpamente o sistema de

votação em urna. Que se regu-

larize e conte com estas

comunidades de votantes.

Isso está bem.

Mas reclamemos outra

política. Não apenas uma

solução pontual que clarifi-

que o voto e censo do Reino

da Espanha, quanto uma ver-

dadeira política que traga a

luz a uma parte importante

de nós, da nossa história, do

generoso contributo à Terra

de origem e às terras que

deram acovilho e pão.

Se para reconhecermos

como parte e aproveitarmos

uma Galiza emigrante organi-

zada, para dar sentido nacional

mesmo a esses votos, é tarde

será porque já é tarde para a

Galiza granítica.

E para além de tudo quan-

do se fale do direito a voto

dos galegos no exterior, é

bom lembrarmos que nen-

hum podemos votar como

galegos. Em nenhuma parte.

Que em toda a parte se vota,

como cidadãos do estado que

emite passaporte.

Agora que há internet a

romper as distâncias em pre-

senças e trabalhos, no plebis-

cito diário da galeguidade

pela existência da Nossa

Terra, dessa Galiza ceive son-

hada, e de nós mesmos, é

também o mesmo: se decidi-

res, já resides. 

Se decidires,
resides

ERNESTO VÁZQUEZ SOUZA


