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a fraude das pensons 11

resurGir da sidra GaleGa 10

É insustível o sistema de pensons, ao
haver cada vez mais jubilados com respeito aos quotiçantes? Juan Torres, catedrático de Economia Aplicada, desminte o discurso dos expertos pagados
polas grandes entidades bancárias.

O consumo de sidra na Galiza remonta-se à Idade de Ferro. Após muitos
anos de reclusom e esquecimento dentro de uns quantos lagares e casas da
Galiza, esta bebida de maçás começa a
recuperar protagonismo no país.
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periódico galego de informaçom crítica

Precariedade laboral
liga por fio telefónico
exploraçom no telemarketinG
O setor do telemarketing é um
claro exemplo da precariedade
laboral que se está a implantar
com o estourido da crise. No
‘call center’ as trabalhadoras
permanecem hiperconetadas e
isoladas ao mesmo tempo, desterritorializadas da língua e do

país. Na cidade de Vigo milhares de pessoas estám empregadas no setor das vendas telemáticas, onde as empresas ensinam às suas asalariadas a competir com outras, mesmo com
dinámicas onde se premia a
quem mais vende. / pÁG. 16

vizinhança de cabral em pé
frente GiGante imobiliÁrio
O fundo de investimento británico Eurofund pretende
construir na paróquia viguesa de Cabral um complexo
comercial denominado 'Porto Cabral'. Esta operaçom
que conta com o beneplácito do Concelho de Vigo, regido polo 'socialista' Abel Caballero, recebeu um duro
revés após o rejeitamento dos comuneiros de Cabral,

quem votaram em contra de patuar com Eurofund um
preço para essas terras. O projeto de ‘Porto Cabral’
está a desvendar o funcionamento de redes caciquis
na cidade olívica, assim como o interesse de Caballero
em desenvolver este tipo de infraestruturas com fins
fundamentalmente eleitoralistas. / pÁG. 20-21

Teatro de espírito galego-português
centro dramático galego e cena lusófona realizam programa
troco x troco com atuaçons aquém e além minho / pÁG.13
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fundos de investimento desembarcam em viGo

pp: cinco anos malhando na sanidade

O médico só para
quem tenha dinheiro
A Iniciativa Galega pola Gratuidade da Sanidade sacava centos
de pessoas à rua para exigir que
nom se aplique o chamado copago de fármacos hospitalários. Foi
a última das retalhadas em sanidade aplicadas polo governo de

Feijoo e que se soma a umha lista
cada dia mais longa. Corte a corte, a sanidade pública vai morrendo para deixar via livre ao
setor privado. Mas, temos ideia
do grande que foi a retalhada
desde a chegada do PP? / pÁG. 15

suplemento central a revista
ler nos caminhos
Pedro Castro anima-nos a rachar com o triángulo trabalho - casa - vida nocturna e saír a conhecer os caminhos do país

interferências do além
A cultura galega guarda umha estreita relaçom com a morte,
nom sendo raro que os defuntos aparescam no mundo dos vivos
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o pelourinho do novas
Se tés algumha crítica a fazer, algum facto a denunciar, ou desejas transmitir-nos algumha inquietaçom ou mesmo algumha opiniom sobre qualquer artigo aparecido no NGZ, este é o teu
lugar. As cartas enviadas deverám ser originais e nom poderám exceder as 30 linhas digitadas
a computador. É imprescindível que os textos estejam assinados. Em caso contrário, NOVAS DA

indiGnaçom polo uso
interesseiro dos despejos
As famílias e pessoas que integramos Stop Despejos Compostela
queremos expressar a nossa indignaçom com a noticia publicada o
dia 29 de outubro sobre o despejo
de umha família com dous nenos
pequenos. Desde que começou esta estafa que chamam crise os dados som que se produzem umha
meia de 5-7 despejos ao dia na Galiza e isso som muitas famílias privadas de um dos direitos fundamentais como é a vivenda, direito
polo qual nós luitamos. (...)
A nossa experiência de luita
nestes dous anos mostra-nos que
esta é umha batalha que se pode
ganhar. As mais de 30 famílias
que formam ou formárom parte
desta luita chamada Stop Despejos Compostela evitárom o seu
despejo. Através da solidariedade
e o confronto à caste parasitária
da qual formam parte os banqueiros logramos soluçom que permitírom manter o direito destas famílias a umha vivenda digna. Por
isso lamentamos que muitas fa-

mílias, como a protagonista dessa
noticia, que por desconhecimento
ou ocultaçom dalguns meios de
comunicaçom e das instituiçons
públicas da existência desta luita
continuem a ficar na rua.
Mas o que esperta em nós um
terrível sentimento de sublevaçom é a existência de instituiçons
obscurantistas e sinistras como
Red Madre que som financiadas
com dinheiro público (Junta, UE,
etc.) e dinheiro procedente de
dous dos maiores estafadores hipotecários (La Caixa e NovaGalicia Banco) e que formam parte da
armaçom deste sistema que exerce a sua violência sobre o povo.
Aproveitam-se das pessoas em situaçons de extrema vulnerabilidade para fazer negócio da miséria e funcionar como altifalante
das ideias mais ráncias da direita
cavernária. (...)
Animamos as famílias que se
encontrem em situaçom de ameaça de despejo que se organizem e
que lhe plantem cara aos estafadores e nom se deixem seduzir
por encantadores de serpes e lobos com pele de cordeiro. (...)

GAliZA reserva-se o direito de publicar estas colaboraçons, como também de resumi-las ou extratá-las quando se considerar oportuno. Também poderám ser descartadas aquelas cartas
que ostentarem algum género de desrespeito pessoal ou promoverem condutas antisociais
intoleráveis. Endereço: pelourinho@novasgz.com

humor mincinho

em apoio da investiGaçom
dos crimes do franquismo
Desde a morte de Franco as vítimas desse regime fascista levam
suportando a humilhaçom pública constante de um sistema que
segue rendendo homenagem ao
franquismo (nomes de ruas, monumentos, cargos públicos que se
declaram a favor da ditadura,...)
em vez de condená-lo. (...)
Os crimes de lesa humanidade
nom prescrevem e ademais devem apoiar-se em três princípios:
justiça, verdade e reparaçom, que
nunca fôrom respectados. Por isso Argentina abriu um processo
para condenar os reponsáveis da
ditadura franquista e que as vítimas sejam reparadas. (...)
Manifestamos o nosso apoio a todos os processos que investiguem e
julguem os crimes do fascismo.
Condenamos o regime ditatorial e
exigimos que se abra também no
Estado espanhol um processo que
pivote sobre os princípios de justiça, verdade e reparaçom.

Stop Despejos Compostela

Ecoar Vigo

editorial

Nunca virá de fora

A

justiça estatal vem de dar
leitura a um veredito que
exime de toda responsabilidade o mesmo estado e a cada
um dos seus gestores implicados
na brutal agressom que o mar do
nosso país sofria agora há onze
anos. O culpável último, um sistema de produçom e consumo dependente do petróleo, nunca chegou a estar em causa. Ninguém
esperava. Também ninguém pode
aguardar a sério o mais mínimo
gesto reparador ou o reconheci-

mento de responsabilidades resultar da pantomima que remata.
Corsário nom come corsário.
II. O concelho de Vigo porfia em
apoiar e defender a construçom
em Linheirinhos de um 'macrocomplexo de ócio e comércio', como também fai a imprensa localista e acomplexada. Batem, e surpreende-se, com a resposta das
comuneiras e comuneiros da paróquia de Cabral. Estes refrendárom em assembleia que a riqueza
económica e social de um monte
editora
a.c. minho media
conselho de redaçom
iván g. riobó, aarón lópez rivas, rubén
melide, Xavier miquel, antia rodríguez garcía, raul rios, Xoán r. sampedro, olga romasanta, alonso vidal, paulo vilasenin
secçons
cronologia: iván cuevas / economia:
aarón lópez rivas / agro: paulo vilasenin
e Jéssica rei / mar: afonso dieste /
media: Xoán r. sampedro e gustavo luca /
além minho: eduardo s. maragoto /
povos: José antom ‘muros’ / dito e feito:

em mao-comum nom se paga com
as notas de um 'grupo inversor'
com cérebro na 'city' de Londres.
Nem dous dias demorou o alcalde
viguês, militante do transversal e
transnacional partido do crescimento ecómico, em anunciar umha juntança para garantir aos británicos terrenos para a sua posmoderna plantaçom de algodom.
III. Cortes em serviços sociais
vam confirmando mês após mês
aquilo do que algumhas vozes alertavam desde há décadas: a certa

trégua que o Estado do Bem-estar
puido significar na dialética da luita
de classes no nosso continente tem
rachado, e nom é a classe trabalhadora a que tem a iniciativa.
IV. ‘Nativa ou estrangeira, a mesma classe obreira’ é palavra de ordem que vai tomando carne já nom
só para os movimentos sociais.
Combater a partir de já os abusos
contra as pessoas migrantes nom
é só umha obriga moral, mas a única forma possível de garantir um
futuro com (iguais) direitos

olga romasanta / a denúncia: iván garcía
/ cultura: antia rodríguez / desportos: anjo rua nova, isaac lourido e Xermán viluba / consumir menos, viver melhor: Xan
duro / a criança natural: maria álvares
rei / agenda: irene cancelas / a revista:
rubén melide / a galiza natural: João
aveledo / gastronomia: luzia rgues., sino
seco / língua nacional: valentim r. fagim /
criaçom: patricia Janeiro / cinema:
Xurxo chirro

fotografia
arquivo ngz, sole rei, galiza independente
(gzi-foto), zélia garcia, Borja toja

desenho gráfico e maQuetaçom
hilda carvalho, Joám fernandes,
manuel pintor, helena irímia

humor gráfico
suso sanmartin, pestinho, Xosé lois hermo,
gonzalo, ruth caramés, pepe carreiro,
mincinho, Beto

administraçom
carlos Barros gonçales
logÍstica e puBlicidade
José viana e daniel r. cao
audiovisual: galiza contrainfo

V. A subsistência atopa no telemarketing umha opçom em alta
em terras que já passárom de viver do peixe a viver da indústria, e
agora transitam a passo forçado à
'economia da informaçom'.
Exploraçom entre ecráns e telefones, a vida 'social' no centro comercial e a comida, esquilmada
no sul, envolta em metros e metros de plásticos. E ainda haverá
quem nom perceba o porquê daqueles versos a dizer “nunca virá
de fora/ remédio ou esperança”.
correçom lingÜÍstica
Xiam naia, f. corredoira, vanessa vila verde,
mário herrero, Javier garcia, iván velho, José
dias cadaveira, albano coelho
colaBoram neste nÚmero
marga tojo, daniel salgado, Juan torres
lópez, r. serantes, sylvia moreiras,
a. Quintiá, tania garcía, maria rua,
sérgio caamanho, luzia álvares, carlos
calvo varela, Xurxo Borrazás, pedro castro,
Xermán garcía romai, Xosé daniel costas
currás
fecho de ediçom: 18/11/2013

D. LEGAL: C-1250-02 / As opinions expressas nos artigos nom representam necessariamente a posiçom do periódico. Os artigos som de livre reproduçom respeitando a ortografia e citando procedência.
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Este governo tem um
problema com as mulheres
é perverso
proclamar que o
feminismo despreza
a maternidade.
governar contra as
maes é governar
contra as mulheres

marga tojo

P

or mui heróico que resulte,
ninguém salva esta sociedade por incrementar a
sua populaçom. Tampouco lhe falha por nom fazê-lo. Precisa-se do
exercício de afastar a lupa sobredimensionada dos indivíduos para focá-la em aqueles que estám a
exercer a responsabilidade de governar. Na gestom pública da maternidade e da paternidade comprova-se a obstaculizaçom e o
abandono de responsabilidades.
E todo trufado pola mensagem de
alarma ante a escasseza demográfica na Galiza, o suposto apoio
às maes e o altifalante do direito
dos nom nascidos, que parecem
interessar muito de palavra a este
governo. Já umha vez que nascem, a cousa muda e avonda o
berro da deputada do PP Andrea
Fabra: “que se jodan”.
Porque? Que ajudas económicas e laborais tenhem as maes? E
os pais? Como sobrevivem as autónomas? E todas as que nom lhe
chegam os ingressos para serem
autónomas? Alguém contrataria
unha grávida? Que acontece se
umha mulher em desemprego
tem um filho? Por desgraça, as
respostas som negativas, e com
toda probabilidade, a esta última,
o sistema espetará-lhe umha rotunda pancada para mandá-la ad
infinitum à cuneta dos resíduos,

na lama do 28% de pobres de rigor, nos pés de um outro 15% que
nom chega a final de mês. Ante
isto, que fai o governo central?
Que fai a Junta? Promover, precarizar e culpabilizar. Posicionar-se
supostamente do lado da maternidade apoiando o endurecimento da lei do aborto, despreocupan-

do-se das consecuências para a
saúde pública, delegar na Red
Madre, umha plataforma espanhola apoiada no Foro de la Familia dedicada ao labor doutrinário.
Expor que concienciará “da importáncia da maternidade” e “fomentará a natalidade e a proteçom do direito à vida em forma-

çom". Mas que é exactamente para estes governos “fomentar a natalidade”? Um slogan? Um mantra? Um ato de fé? Realmente a
sua medida para proteger a maternidade consiste em penalizar o
aborto? Por incrível que pareça,
assim é.
Doutra banda, deturpa-se o discurso do feminismo para perseverar na desuniom. Nom é novo
que se nos enfrente a maes e nom
maes para dar a entender que estamos em luitas diferentes. Existe
um interesse em difundir que para o feminismo, as primeiras claudicam da batalha coletiva e, para
as demais, as segundas lhes “querem impor” a renúncia à essência
de ser mulher.
Por muita irreleváncia que contenha o livro Cásate y sé sumisa,
do que tanto se fala estes dias,
nom deixa de ser super vendas
em Itália, onde leva dezasseis ediçons. Publica-o no Estado espa-

nhol Nuevo Inicio com o patrocínio do arcebispado de Granada, e
di, entre outras cousas, que a mulher que evita a descendência
“agocha-se do momento de mergulhar-se valentemente na vida”.
Umha covarde, vaia. Também se
detém no clássico argumentário
do instinto maternal “a força poderosa que certo feminismo se
empenhou em negar; e ao que diga que nom existe nengum instinto natural, que se trata dum condicionamento cultural, bastarialhe passar-se por um infantário”.
Erguérom-se muros sobre o alicerce deste conceito como feito
irracional e irreprimível desde a
infáncia das nenas, mui bem
construído e institucionalizado.
Vale para uns e para outros. Para
os que delegam com perfídia sobre a mulher todo o papel de cuidadora (obriga de todo cidadám
e, sobretudo, dos seus governos)
ou para os que a atacam como
umha bomba de relojoaria à que
a biologia lhe marca a hora de inseminar-se para menoscabo da liberdade do homem.
É perverso proclamar que o feminismo despreza a maternidade.
No manido exemplo do feminismo clássico, O segundo sexo (Xerais, 2008), a postura de Simone
de Beauvoir sobre as cortapisas
ao crescimento da mulher adquire todo o sentido nom pola maternidade em si própria, senom por
como os poderes constroem e fomentam um modelo que impossibilita o desenvolvimento digno da
maioria dos humanos. Governar
contra as maes é governar contra
as mulheres, e vice-versa. Governar contra toda sociedade que
queira seguir a caminhar.

Adrienne Rich
daniel salgado

e

m 2008, a poeta norte-americana Adrienne Rich pediu às autoras da escolma
Uma paciência selvagem, editada
em Lisboa e que recolhia obra de
todos os seus livros, a retirada do
poema Os lapidadores de diamantes. “Trinta anos mais tarde, tenho
dificuldades com a metáfora que
preside este poema”, escrevia a
Maria Irene Ramalho e a Mónica
Varese, encarregadas da compilaçom para Livros Cotovia. “Por ignorância estava-me a servir da
longa tradiçom da dominaçom”,
explicava-se, “segundo a qual o
recurso precioso é entregado nas
maos do dominador como se de
um acontecimento natural se tra-

tasse”. A mulher que prescreveu
para os poetas nom esquecerem
nunca nem o poder nem o privilégio, nem o pao nem o sangue, concluía assim a sua autocrítica: “O
trabalho forçado e a exploraçom
dos trabalhadores africanos reais
em minas de diamantes reais
eram-me invisíveis e, por isso, ficaram invisíveis no poema. O poema nom assume responsabilidades pola sua metáfora”.
Adrienne Rich nasceu em 1929
em Baltimore e morreu o passado
ano, quase sem mais eco na Galiza
que o refletido por um programa
da rádio pública. Para ela, as responsabilidades começavam na
linguagem. Nom existe escrita
inocente, como nom existem campos que nom sejam de batalha. As
metáforas mancam. Nengumha

nom existe escrita
inocente, como nom
existem campos que
nom sejam de
batalha. as
metáforas mancam.
nengumha palavra
é amnésica
palavra é amnésica. Acumula cicatrizes. Feridas ainda abertas. As
marcas do seu valor de uso. “Acredito na arte como interrupçom
dos silêncios oficiais”, afirmava
há agora dezasseis anos, ao rejeitar a Medalha Nacional das Artes

outorgada polo regime de Clinton.
Naquele tempo, por enquanto, a
literatura galega dominante continuava a se mirar no mesmo espelho em que se mirou até anteontem: a lógica dos negócios como
mapa e compás, a normalizaçom
como falsa ideologia. A dramaturga Lorraine Hansberry –citada
por Rich na conferência Resistindo-se à amnésia (1983)- lembrava
as dúzias de livros sobre a Guerra
de Secessom que nem sequer
mencionavam a escravidom. De
jeito análogo, ler a literatura galega -e os seus debates críticos- dos
anos da fim da história supom, em
boa medida, abeirar-se ao oceano
dos silêncios oficiais.
Ao bordo do seu assassinato -segundo as últimas pesquisas, um
crime relacionado com o seu pro-

jeto de livro sobre as companhias
energéticas italianas-, Pasolini
alertava da catástrofe cultural à
que se achegava o mundo do trabalho e os que viviam polas suas
maos. Para ele, a burguesia nom
era umha classe, era umha enfermidade. A doença mesma que infeta unmha linguagem em que as
metáforas respondem ao sentido
comum do partido da ordem.
Quando o diamante brilha mas o
processo de opressom que o extrai
da mina desaparece no labirinto
ignífugo do poema. A enfermidade
mesma que diagnosticou Adrienne Rich ao eliminar Os lapidadores de diamantes da antologia portuguesa da sua obra e da que a literatura galega parece começar a
se curar. Por caso, em novelas como O bosque é grande e profundo.
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militante GaleGa dos Grapo fica em liberdade

condenam polícia local de luGo

A viguesa Olga Oliveira ficou em liberdade
no passado 14 de novembro, logo de 23
anos de cadeia pola sua militáncia nos
GRAPO. A liberaçom é consequência da
decissom do Tribunal Europeu de Direitos
Humanos que invalida a ‘Doutrina Parot’.

O observatório Esculca informa de que
um agente da Polícia Local de Lugo terá de pagar umha multa de 120 euros
por umha falta de imprudência. A Audiência Provincial considerou provado
o uso de força desmedida num arresto.

Pressom estudantil tomba intento
de represálias dum decano da USC
Greve no ensino contou com umha participaçom do 90%, seGundo convocantes
NGZ / No passado 24 de outubro
o estudantado galego dizia “nom
à LOMCE” através da greve no
ensino convocada para essa jornada, com umha participaçom
de 90% em campus como o de
Compostela, segundo a Liga Estudantil Galega, e com umhas
65.000 pessoas manifestando-se
em todo o país, segundo a CIGEnsino. Na manhá desse dia,
produzia-se um choque entre os
piquetes e o decano de Direito,
que convocara um ato de escolha de práticas para estudantes
com a intençom de que estes
nom secundassem a greve. Dias
mais tarde, o decano Luis Míguez Macho impedia à estudante
Tatiana Maseda escolher as suas
práticas e ameaçava-a com
abrir-lhe um expediente por participar nos piquetes.

Corte do direito a greve
Vários professores da Universidade de Santiago de Compostela
(USC) aproveitárom-se do desconhecimento das alunas a respeito ao direito à greve recolhido
nos próprios estatutos da instituiçom para convocar “provas
escritas” no mesmo dia da mobilizaçom ou ameaçar com anotar
a falta de assitência a aulas, segundo fontes da Liga. De entre

vocadas à escolha de práticas
era Tatiana Maseda, militante da
organizaçom estudantil Agir. No
canto de acudir à convocatória,
Tatiana decidiu participar dos piquetes para impedir o ato, que
efetivamente foi adiado para outra data. A surpresa para esta estudante chegou na segunda convocatória para a adjudicaçom do
practicum, quando o decano Míguez Macho a expulsou do ato
durante o seu turno de escolha e
a ameaçou com abrir-lhe um expediente por participar dos piquetes no dia da greve, apesar
de um decano nom ter competências para tomar tal medida.

Vitória estudantil

todas as práticas para cortar o
direito a greve, foi o decano de
Direito, Luis Míguez Macho, o
que provocou mais confronto
por parte do estudantado.
Míguez Macho convocou para
o mesmo dia que a greve a escolha do practicum de Direito, avisando com uns poucos dias de
antelaçom, a diferença do que vinha sendo comum em anos anteriores. Estas práticas carateri-

zam-se polo grande peso com
que contam no curriculum académico das estudantes desta carreira. Perante esta decisom, os
piquetes estudantis decidírom
acudir à faculdade de Direito para impedirem a celebraçom do
ato de eleiçom do practicum, que
de realizar-se deixaria sem práticas as estudantes que decidissem apoiar a greve.
Umha destas estudantes con-

Perante a repressom do decanato, convocou-se umha concentraçom em solidariedade
com Tatiana -apoiada por Agir,
Liga, Comités e as diferentes
assembleias- e a afetada iniciou
conversas com o Reitorado da
Universidade, que lhe deu a razom. Finalmente, Tatiana pudo
escolher o seu practicum ao
ver-se o decano forçado polo
Reitorado a admiti-la, ficando
agora à espera da possível
abertura de expediente proposta polo decano Míguez Macho
ante Sam Gerome.

compostela
mobiliza-se
contra a
corrupçom
NGZ / Várias organizaçons sociais e políticas da capital do país
estám a desenvolver umha campanha de mobilizaçom reclamando a dissoluçom dos integrantes do governo municipal de
Compostela, dez de cujos treze
integrantes contam com algumha causa judicial aberta. A primeira concentraçom de protesto
tivo lugar no dia em que se celebrava o pleno municipal correspondente ao mês de novembro.
Nestas datas fijo-se público um
comunicado exigindo o fim da
atual equipa de governo, em
maos do PP, e a celebraçom de
novos comícios. Assinárom este
manifesto Agir, Anova, Bloque,
Briga, Causa Galiza, CIG, Comités, Esquerda Unida, Fruga, Galiza Nova, Gentalha do Pichel, Isca!, Liga Estudantil e Nós-UP.
A compostelana Candidatura
do Povo comunicou que apoia as
mobilizaçons mas desmarca-se
da convocatória de novas eleiçons municipais ao nom acreditar “na transparência, equidade
e representatividade” deste tipo
de processos eleitorais. As 14 organizaçons citadas continuam
com a agenda de mobilizaçons,
voltando a convocar concentraçons simbólicas e de reparto de
informaçom todas as sextas feiras deste mês de novembro.

cronoloGia
10.10.2013 / Uns 2500 trabalhadores de Navantia mobilizamse nas ruas de Ferrol para exigirem carga de trabalho.
11.10.2013 / independentista
galego fica absolvido na Audiência Nacional espanhola
da acusaçom de "confeiçom
de explossivos".
12.10.2013 / Quarenta pessoas
protestam em Ogrove contra o
processo de regularizaçom de
buques.

13.10.2013 / iniciativa Galega
pola Memória organiza homenagens a quinze assassinados
polo franquismo em Montecubeiro (Castro Verde).
14.10.2013 / Militantes de Galiza
Nova ocupam a sede da Federaçom de Empresários da Galiza para protestarem pola precariedade do emprego juvenil.
15.10.2013 / integrantes de do
coletivo Ve-la luz começam
greve de fame para reclamar

proteçom real para as vítimas
da violência machista.

ra de Ponte Vedra com lemas
nazistas e fascistas.

16.10.2013 / liberada umha menor obrigada a se prostituir
num clube de Padrom.

19.10.2013 / Centos de pessoas
manifestam-se com a CiG em
Compostela sob o lema "Sem
emprego nom há futuro".

17.10.2013 / Vizinhança de Bértola (Vila Boa) entrega ao Valedor do Povo mais de 709 assinaturas para trasladar a subestaçom do AVE longe das casas.

20.10.2013 / Greve dos vendedores ambulantes contra ordenança municipal deixa Cambre
sem feira por primeira vez.

18.10.2013 / Na madrugada, é
pintado o Centro Social A Revi-

21.10.2013 / Tribunal de Estrasburgo tomba a conhecida co-

mo “doutrina Parot”, provocando a saída da basca inés del
Rio da cadeia de Teixeiro. A
medida poderia afetar a seis
presos galegos.
22.10.2013 / David Fernández
Calviño, deputado de AGE,
anuncia que renunciará ao escano trás conseguir umha vaga
de investigador em Dinamarca.
23.10.2013 / Associaçom 'Ouro
Nom' de Salave (Tápia) denuncia os vertidos da mineira As-
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milheiros de pessoas contra o expólio das pensons

autodissolve-se a orGanizaçom juvenil adiante
Após 10 anos de vida, a organizaçom juvenil Adiante -ligada à FPG- anunciou a sua autodissoluçom através dum
escueto comunicado. Dias depois, fijo-se público o processo de criaçom dumha nova organizaçom, ‘processo
MIR’, que resgata as siglas do primeiro sobrenome de
Adiante, “Mocidade Independentista Revolucionaria”.

Milheiros de pessoas dim-lhe nom ao “expólio” das pensons. Várias manifestaçons percorrerom o país contra a
reforma que está a ser preparada polo Governo e que reducirá o importe das prestaçons. Por umha banda, CUT,
CNT e CXT saírom a rua o 9 de novembro, mentres a CIG
convocou as suas mobilizaçons o dia 14 do mesmo mês.

Desestimam primeiras denúncias por
“enaltecimento” após sentença do TS
quatro novos cidadaos GaleGos foram imputados semanas antes do falho
NGZ / Nom é delito mostrar fotos
de presos acusados de “terrorismo”. Assim o determina o Tribunal Supremo (TS) espanhol, que
ratificou o auto da Audiência Nacional (AN) que eximia do delito
de “enaltecimento do terrorismo”
quatro cidadaos bascos por portarem retratos de militantes da ETA.
Na Galiza, segundo dados de Ceivar, há um total de 26 imputados
por este delito, dous deles com o
caso já arquivado em paralelo ao
falho do TS. Duas semanas antes,
quatro pessoas foram imputadas
por mostrar imagens de independentistas presos numha concentraçom na Corunha.
O TS alega para justificar a desimputaçom dos acusados bascos
que estes “nom utilizárom símbolos ou emblemas de apoio” à ETA,
numha sentença que senta jurisprudência e que, polo tanto, é aplicável a outros casos de natureza
semelhante em todo o Estado espanhol. Segundo o texto, mostrar
fotografias de presos nom é enquadrável no delito de “enaltecimento” porque “está no limite externo do punível”.

Efeitos na Galiza
Deste jeito, o falho deixa sem
efeitos jurídicos as 26 imputaçons que existem na Galiza por

“enaltecimento do terrorismo”.
Duas delas, contra os ourensanos
P.G.R. e J.M.A.D., fôrom já arquivadas polo Julgado de Instruçom
Núm. 2 da Audiência Nacional. O
juíz Ismael Moreno Chamarro
justifica o arquivamento na sentença do TS, citando que nom há
finalidades de louvor, enaltecimento ou justificaçom das actividades “terroristas”, “mas que
apenas aludem à expressom do
desejo e a demanda de que os
presos condenados por tais atividades sejam reagrupados, transladando-os a centros próximos
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Duas semanas antes da sentença
do TS, quatro novas pessoas foram imputadas precisamente por
“enaltecimento do terrorismo”
por portarem imagens de presos
independentistas numha concentraçom na Corunha. Os acusados,
que respondem às iniciais A.R.T.,
J.L.E.R., P.S.E.P. e A.E.E.C., fôrom
identificados por gravaçons to-

madas por agentes da brigada de
informaçom. A concentraçom tivo lugar no passado 31 de maio,
quando as pessoas retratadas nas
forografias ainda nem foram julgadas nem condenadas por delito
algum -extremo que carece de importância umha vez conhecido o
falho do Tribunal Supremo-.
Ceivar parabenizou-se por esta
sentença, que consideram “umha
pequena vitória jurídica que, sem
dúvida, é umha grande vitória
prática para quem trabalhamos
na solidariedade com os presos e
presas políticas”.

aos seus domicílios de origem”, o
que “com certeza entraria dentro
da lícita expressom duns meros
desejos e pretensons”.

Novas imputaçons

preso anarquista
represaliado
em teixeiro
por portar
lema “cárcere
igual a tortura”
NGZ / Segundo informa a publicaçom online abordaxerevista.blogspot.com, o anarquista Sergio Roel, preso por
motivos sociais em Teixeiro,
sofreu represálias por levar
umha camisola com o lema
“Cárcere = Tortura”. Assim,
foi-lhe confiscada a camisola
e retirou-se-lhe o direito a assistir à escola e às aulas de boxe. Para mais, fôrom-lhe impostos dous partes disciplinares e foi-lhe retirado o permisso para ter umha guitarra.
Este preso, informa a revista Abordaxe, vem de passar vários dias em greve de
fame como medida de protesto por serem-lhe denegadas as comunicaçons com o
seu pai durante dous meses,
ao ser este acusado sem prova nengumha de entregar
300 euros ao seu filho. Também lhe fôrom restringidas
ao preso as comunicaçons
com qualquer outra pessoa e
foi privado de passeios durante 30 dias. Roel abandonava a greve de fame neste
mês de novembro depois de
as suas reivindicaçons serem parcialmente atendidas.

cronoloGia
turgold “directamente e sem
controlo ao mar".

fonso Rueda e Samuel Juárez
polos cortes na Justiça.

sete mineiros mortos em la
Pola (Gordón, leom).

atropelado enquanto trabalhava
na Zona Franca de Barcelona.

24.10.2013 / Manifestaçons
contra a lOMQE juntam milheiros de estudantes e docentes
em Compostela, Vigo, lugo,
Ourense, Ferrol, Ponte Vedra,
Ponferrada, lalim, Burela, Ribeira, Vila Garcia, Monforte e
Cacabelos.

26.10.2013 / Pessoas afetadas
polas preferentes concentramse frente à residência do presidente da Junta para exigir-lhe
que cumpra os compromissos.

29.10.2013 / ‘Faro de Vigo’ desvenda que Manuel Fdez. de
Sousa, ex-presidente de Pescanova, demandou à empresa por
despedimento improcedente.

02.11.2013 / Praceiros de Ponte
d’Eume começam feche no
mercado municipal para evitarem um traslado que temem
seja definitivo.

27.10.2013 / Morre um rapaz de
17 anos numha batida de caça
em Ribas de Minho (lugo).

30.10.2013 / Junta adia o fim da
atividade da Elnosa na ria de
Ponte Vedra até finais de 2016.

28.10.2013 / Juan Carlos Pérez,
nascido nos Nogais, entre os

31.10.2013 / Rapaz de 22 anos
natural de Vila Garcia morre

03.11.2013 / Pablo Crespo, exsecretário de organizaçom do
PP galego, assegura em la
Sexta que ele mesmo repartiu
sobres-soldos a vários dirigentes do partido.

25.10.2013 / Concentraçom na
Corunha perante a abertura do
ano judicial no TSJG apupa Al-

04.11.2013 / Trabalhadores de TSolar abandonam a fábrica
após quatro meses de feche.
06.11.2013 / Sargadelos solicita
pré-concurso de credores.
07.11.2013 / Feijoo di que se a lOMCE consente os centros segregados por sexo, retomará as ajudas
porque "sempre" se fijo assim.
08.11.2013 / Concentraçons nos
hospitais exigem a retirada do
copagamento sanitário.
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denunciados membros de Galiza nova por boicotar um ato

junta subvenciona centros que seGreGam por sexo

As mocidades do BNG acudirom a umha conferência da
concelheira de Trabalho da Corunha, Beatriz Mato, para
despregar faixas durante o acto em denúncia do paro juvenil e a emigraçom da mocidade. Agentes da Guarda Civil identificarom e denunciarom a alguns dos militantes
de Galiza Nova por “alteraçom da ordem pública”.

A Junta da Galiza ignora a sentença com la que el Tribunal Superior de Justiza da Galiza ilegalizara o concerto
económico com cinco centros educativos que segregam
por sexo. A conselharia de Eduaçom fijo pública a orde
pola que renova os acordos com os centros de ensino concertados e nela inclue esses cinco colégios.

‘Apagom’ informativo às
comparecências parlamentares
dos presidentes provinciais
a tvG nom emitiu informaçons destas intervençons
NGZ / O blogue criado polo Comité de Empresa da TVG, eunonmanipulo.wordpress.com, denunciou
a falta de cobertura por parte deste meio público das comparecências parlamentares dos presidentes das quatro deputaçons provinciais perante a comissom de Economia para a apresentaçom dos
seus orçamentos. Deste jeito, as
pessoas que redigem este blogue
questionam-se se tal decisom teria como finalidade ocultar as duras críticas que este tipo de entes
administrativos recebêrom por
parte dos grupos da oposiçom.
O presidente da Deputaçom de
Ponte Vedra, Rafael Louzán, viu
como as porta-vozes das organizaçons políticas da oposiçom criticavam a falta de transparência das
contas da entidade, sendo perguntado, por exemplo, polos sobrecustos das obras dos estádios de
Passarom, do Museu de Ponte Vedra e das Pousadas do Salnês.
Também se salientou que num
ano a Deputaçom de Louzán gastara 36 milhons de euros na apertura de uns 70 campos de futebol
de erva artificial. Perguntado polos custos da saída da Vuelta Ciclista a Espanha desde umha bateia em Vila Nova de Arouça,
Louzán assegurou que essa instalaçom foi de “custo zero” para a
Deputaçom e que se tinha que
perguntar à empresa Unipublic,
contratada para a organizaçom

do evento. Louzán também afirmou sentir-se “contente” por ter
conseguido que a seleçom espanhola de futebol inaugurasse o
estádio de Passarom, evento para
o que assegurou ter-se esforçado
pessoalmente.
Também estivo cheia de polémica a intervençom que, diante
da mesma comissom, protagonizou o presidente da Deputaçom
de Ourense, José Manuel Baltar,
entidade que os partidos de oposiçom definírxom como “ninho
de caciques”. Francisco Jorquera,
do BNG, criticou que as deputaçons destinem boa parte do seu
orçamento a gasto corrente e fijo
mençom às contrataçons de pessoal em 2010: “542 pessoas, nom
está mal em tempos de crise”. A

representante de AGE, Chelo
Martínez, afirmou que a Deputaçom de Ourense “deve ser fiscalizada”.Durante a comparecência
de Diego Calvo, presidente da Deputaçom da Corunha, o integrante de AGE Antón Sánchez criticou que se estejam a empregar as
deputaçons para a privatizaçom
de recursos, e assinalou que para
fazer negócios com os serviços
públicos “nada melhor que através de instituiçons que nom som
de eleiçom direta nem tenhem
mecanismos de controlo cidadao”. Também durante a intervençom do presidente da deputaçom de Lugo, José Ramón Gómez
Besteiro, alguns grupos políticos
insistírom na dissoluiçom destes
entes provinciais.

Tentativas de infiltraçom
policial em Ourense e Vigo
acosso a independentistas
NGZ / O organismo anti-repressivo Ceivar vem de denunciar
no passado mês duas novas tentativas de infiltraçom policial no
independentismo galego.
A primeira tinha lugar em Ourense, quando duas pessoas
sem identificar abordárom um
militante independentista no
portal do prédio onde mora, insistindo em manter umha conversa com ele. “Vai ser bom para
ti”, repetiam estas pessoas, segundo o comunicado publicado
por Ceivar. Perante a negativa
do jovem a manter a devandita
conversa, estas pessoas nom
identificadas começárom a persegui-lo polas escadas até a
mesma porta da sua morada.
Ali, os supostos polícias detivérom-se mas ameaçárom com
voltar no dia seguinte.
O segundo caso de acosso
aconteceu em Vigo, onde dous
indivíduos abordárom umha jovem independentista quando
saía da sua casa às dez da manhá, caminho do curso de formaçom em que está matriculada. Estas pessoas, dous homens
duns 40 anos e castelhano-falantes, segundo comunicou Ceivar,
apresentárom-se como “membros do Ministério de Interior”,
apesar de nom ensinarem nengum tipo de identificaçom.
Os supostos polícias ameaçárom a jovem com que tinham
provas incriminatórias a respeito
dela, que sabiam “que participara numha sabotagem” e que se
nom colavorava iam-na deter. O

acosso continuou na rua, ameaçando-a também com a detençom de achegados seus, como
por exemplo o seus pais, ou com
um registo domiciliário. Sempre
segundo o comunicado de Ceivar, a pretensom dos presuntos
polícias era “meter-lhe o medo”
e obrigá-la a colaborar com o Ministério do Interior. Ao negar-se
a colaborar, propugérom-lhe ir a
um bar para continuar com a
conversa, ao que a jovem se negou. O episódio de acosso nom
rematou aqui, posto que os homens assegurárom que quando
saísse do curso ia ver umha carrinha e que a iam deter e levar a
Madrid por nom colaborar.
De Ceivar denunciárom que a
Polícia espanhola “pretende utilizar o medo como mecanismo
de pressom com este tipo de
coaçons que nom tenhem suporte legal” e fam um chamamento a fazer públicas este tipo
de “solicitudes”, já que “nada
obriga ninguém a converter-se
em confidente”.
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“
como se estende a mancha
(igual que o amor)
negar o azul é mais do que nomeá-lo
nom falarei do mar: já nom se pode
”

de ‘Poema de Amor’, de María do Cebreiro, en Alma de Beiramar. A AELG en contra da marea negra (2003)
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iniciativa GaleGa pola Gratuidade da saÚde pÚblica

protestos dos comerciantes do mercado de pontedeume

A Iniciativa Galega em Defensa da Gratuidade da Sanidade mobilizou centos de pessoas em Compostela baixo
o lema “O copagamento mata. Por umha sanidade galega e gratuita”. Este movimento estivo precedido por peches em Sam Caetano e os posicionamentos de alcaldes
nacionalistas contra o “repagamento” de fármacos.

Desimputam cargos da Adif com
responsabilidades na tragédia
o maquinista é considerado Único culpÁvel do acidente de anGróis
NGZ / A Audiência Provincial da
Corunha desimputa os 27 cargos
de Adif considerados polo juiz
Luis Aláez como responsáveis do
acidente do comboio de Angróis,
no que 79 pessoas perderam a vida na véspera do passado Dia da
Pátria. Assim, nengum dos cargos próximos a Ana Pastor ou José Blanco, nem nengum membro
do Governo espanhol em geral,
terám que dar contas da tragédia.
De maneira similar ao acontecido
no caso do Prestige, só o maquinista continua imputado.
Num primeiro momento, a Audiência Provincial desimputou os
cinco encarregados de segurança
do ente público ao entender “falta
de fundamento da imputaçom”,
para no dia seguinte desimputar
outros 22 cargos que o juiz Aláez
também considerara responsáveis do acidente no seu auto.
No que diz respeito aos encarregados de seguridade da empresa, a Audiência Provincial entende que “nom possuem a sobrehumana capacidade dedutiva,
praticamente adivinatória, omnisciente, de prevenir que por virtude das condiçons de qualquer
ponto da linha férrea se pudessem provocar casos de imprudência profissional”, eximindo-os assim de toda responsabilidade. No
momento da sua imputaçom, no
9 de setembro, o juiz Aláez argumentara que a estas cinco pessoas lhes correspondia adotar ou
demandar as medidas de segurança adequadas “em relaçom
aos riscos” da linha.
No dia seguinte da desimputa-

o presidente de adif, Gonzalo Ferre,
e o de renfe, Julio Gómez-Pomar,
na sua comparecềncia no congresso

çom dos cinco responsáveis de
segurança do ente público, a Audiência Provincial da Corunha
dava a conhecer a desimputaçom
dos outros 22 cargos de Adif imputados polo acidente. Assim, ficam sem dar explicaçons os cargos próximos à ministra de Fomento Ana Pastor ou ao ex-ministro José Blanco, titular dessa carteira no momento de abertura da
linha ferroviária em que tivo lugar o sinistro.
Os argumentos esgrimidos polo tribunal corunhês para deixar
sem efeitos as imputaçons do juiz
Aláez eram os mesmos que na desimputaçom dos cinco responsáveis de seguridade de Adif: as me-

didas de segurança eram as corretas e o único que falhou foi o erro humano do maquinista. A Audiência Provincial entende, pois,
que nom é constitutiva de delito
“a decisom de permitir a circulaçom do comboio no tramo em
que aconteceu o acidente com as
concretas medidas de sinalizaçom, de regulaçom e controlo das
velocidades, de sistemas de segurança e demais que regiam nesse
momento a sua marcha, polo que
nom há umha aparência de criminalidade que poda determinar
umha indiciária atribuiçom de
responsabilidades penais às pessoas com tais cometidos”, segundo exprime no auto.

Comerciantes de Pontedeume estám a mobilizar-se contra
a decissom do governo municipal de pechar o Mercado
em que desenvolviam a sua atividade e desloca-los a um
outro lugar que nom conta com as condiçons idóneas.
Trás 16 dias pechados no prédio do Mercado, as comerciantes continuarám com os protestos.

Junta garante a
permanência a Elnosa
na ria de Ponte Vedra
concedem autorizaçom ambiental
NGZ / A Junta da Galiza assinou
um acordo com a empresa CUF,
proprietária da fábrica de cloro
Elnosa na ria de Ponte Vedra, polo que é renovada a esta instalaçom a sua Autorizaçom Ambiental Integrada (AAI) por outros
três anos. A última AAI com que
contava a Elnosa iria rematar em
janeiro de 2014 e implicaria o
cessamento da sua atividade e o
abandono da sua localizaçom.
Com a nova AAI, esse feche fica
adiado para fins de 2016. Porém,
segundo este novo acordo, a empresa há ter nove meses mais para o desmantelamento das instalaçons. Deste jeito, a conselharia
de Meio Ambiente, que dirige
Agustín Hernández, desdiz-se
das palavras que pronunciou há
dous anos, quando assegurava
que a cloreira Elnosa teria que
deixar de jeito “improrrogável”
Louriçám em 2014. O recente
acordo entre a administraçom
autonómica e a empresa CUF recolhe também que esta nom solicitará umha ampliaçom da concesom que remata em 2018.
A notícia da prórroga concendida à cloreira, que faz parte do
complexo Ence-Elnosa em Louriçám, tivo umha imediata resposta de rejeitamento por parte
dos movimentos sociais de Ponte
Vedra. Assim, a Associaçom pola
Defesa da Ria (APDR) de Ponte
Vedra definiu o acordo como umha “burla à cidadania da comarca” e salienta que “a eletroquímica seguirá a verter mercúrio nas
águas da ria quando menos por

três anos mais”. Para este coletivo, trata-se de “um clamoroso caso de corrupçom ambiental” e
lembra que a Elnosa é umha fatoria “que foi condenada por delito ecológico junto a Ence, que
nom fijo nada por mudar umha
tecnologia hoje proibida na UE,
que conseguiu a sua AAI sem o
precetivo informe favorável do
Concelho de Ponte Vedra e que
segue a poluir a ria de forma grave”. A APDR de Ponte Vedra também afirma que estuda a apertura de açons judiciais contra o
conselheiro Agustín Hernández..
Coletivos opositores à presença de Ence-Elnosa em Louriçám
assinalam também que os pontos
do acordo em que se indicam o
desmantelamento da atual fatoria para o 2016 e o seu deslocamento é apenas “papel molhado”
e alertam da possível consolidaçom do assentamento da Elnosa
na ria de Ponte Vedra através da
recém aprovada Lei de Costas.
Segundo esta legislaçom estatal,
corresponde ao governo espanhol a decisom sobre a autorizaçom das atividades industriais
nas zonas de litoral, podendo
conceder prórrogas de 75 anos.
A Plataforma-2018, em que
participam 32 coletivos, chama a
mobilizar-se contra qualquer
prórroga à Ence e a Elnosa e convoca manifestaçom para o sábado 23 de novembro “como primeira reaçom frente a esta decisom da Junta, que consideramos
injusta e contrária aos interesses
da maioria social na comarca”.
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crónica GrÁfica
após conhecer a sentença da audiência Provincial da corunha, o berro de
'nunca Mais' voltou tomar as ruas
contra a impunidade / GalIZacontraInFo

a catástrofe no Monte Pindo continua: as cinzas dos incêndios chegam
às aguas do mar / aSSocIaÇoM Monte PInDo ParQUe natUral

Milheiros de pessoas sairom à rua o
passado 14 de novembro em defesa
das pensons convocadas pola cIG
/ GalIZacIG

Depois de cem dias de feche, a
protesta do pessoal de t-Solar, em
ourense, continua nas ruas
/ cUtGalIZa

a Plataforma em Defesa do comboio
realizou umha viagem reivindicativa
da corunha a Betanços, onde se
celebrou umha manifestaçom
/ PlataForMa eM DeFeSa Do coMBoIo

Galiza pola Soberania comemorou em
lugo o 95 aniversário da assembleia
nacionalista de 1918 / DIÁrIo lIBerDaDe
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mar

aGro

no Úmia-ulha apanhárom-se mais
de 1000 toneladas de maçá este ano

Maré vermelha,
futuro preto
o setor mexilhoeiro (11.500 empregos diretos)
acusa a Junta de “irresponsável” numha gestom
que os pom “em emergência económica”
A.DiESTE / O setor do mexilhom

na Galiza som 20.000 empregos, 11.500 deles diretos. As 19
granjas e criadouros de piscicultura instalados no nosso país
geram 600 empregos. “Mas as
ajudas económicas, o apoio institucional e as modificaçons legislativas vam em prol da piscicultura e nom da aquicultura
tradicional que som as bateias”,
salienta José Dios, um bateeiro
da Ilha de Arouça, vila onde o
60% da populaçom ocupada vive do mexilhom. Nestas semanas o setor está a fazer frente à
sua terceira maré vermelha do
ano, um episódio natural de
acumulaçom de micro-algas tóxicas que obriga a fechar as rias
à extraçom do mexilhom. Portanto este molusco nom se pode
comercializar.
“Assim levamos semanas, com
o mexilhom a se desprender das
cordas, sem poder vender a
clientes de Itália e Grécia, que
compram o mexilhom a outros
países...e com a campanha de
Natal às portas, que é a mais importante para nós. Se nom vendemos aí, apaga e vamo-nos”.
No setor há um grande descontentamento com a Conselharia de Mar: “Começou a maré
vermelha e o organismo encarregado de fazer as analíticas para determinar se se podia ou
nom comercializar mexilhom
dos diferentes polígonos, fechou
o fim de semana”. E, por riba, altos cargos da Junta afirmárom
no Parlamento que a maré vermelha “nom provoca perdas aos
produtores”. O que indigna a

descontentamento
do setor com a
conselharia de mar
“nos primeiros dias
houvo que devolver
365.000 quilos”

A sidra da Galiza quer
voltar ser a protagonista
informe realizado polo ciam recolhe 24 variedades de maçá de grande qualidade
P.V. / Após muitos anos de reclusom

produtores como Daniel Vilas:
“nos primeiros dias de episódio
tóxico houvo que devolver
365.000 quilos de mexilhom que
iam caminho dos mercados para o mar”. Mais, além disto,
“agora é momento de rendimento ótimo do mexilhom, ao nom
podermos vendê-lo está-se-nos
a desprender, perdê-mo-lo”.
Porém, nom é umha questom
de saúde alimentar o feche ou
nom dum polígono pola presença de maré vermelha? “É, mas a
gestom dos controles que realizam é nefasta, cremos que há
que volcarse mais porque para
nós estar ou nom abertos um
dia mais é mui importante. Os
prejudicados somos nós”.
Contudo, os bateeiros mantenhem a Junta no alvo por mais
questons: “Está sempre de lado
da grande patronal conserveira,
Anfaco, interessada em enlatar
aqui com marca de feito na Galiza o mexilhom chileno. A Junta nom fai nada com esse calote
e tampouco nom move ficha ante a entrada massiva de mexilhom importado. Um desastre”.

e esquecimento dentro de uns
quantos lagares e casas da Galiza,
a sidra volta cobrar certo protagonismo no nosso país, no mínimo o
protagonismo que lhe corresponde devido à qualidade da sua matéria prima, a maçá, da qual se tenhem identificado 24 variedades
de umha excelente qualidade nos
últimos anos em toda a Galiza.
Fruito desta recuperaçom, surgem
festas como a celebrada o passado
15 de outubro em Agolada.

Umha tradiçom milenária
O consumo da sidra na Galiza remonta-se à idade do ferro. Foi
umha tradiçom com fundo arraigo no nosso país e prova disso
conserva-se mesmo na toponímia. No concelho da Estrada
existe umha aldeia chamada
“Pumares” e o apelido “Maceiras” é comum nessas terras.
Mesmo no mosteiro de Sobrado
dos Monges está documentada a
produçom da bebida doce no ano
950 da nossa era. A sidra puido ser
umha bebida quotidiana no passado. Em comarcas do país, nas romarias puido haver aturujos e muinheiras sem gota de vinho.
A razom do esquecimento que

a diferência de
astúrias, o vinho
substituiu a sidra
festa da sidra de
agolada celebra a
sua segunda ediçom
tivo a sidra na Galiza tem a ver
com a boa implantaçom que tivo
a vide no nosso território. A vide
nom se deu bem em território asturiano, mas sim na Galiza. Polo
tanto os nossos vizinhos construírom desde antanho unha identidade cultural que gira entorno à
sidra, enquanto na nossa terra o
arraigo nom foi tam forte.

A seleçom de variedades
Desde há vários anos a Escola Politécnica de Lugo vem realizando
ensaios para identificar as melhores variedades e eco-tipos locais
para a elaboraçom de sidra. Segundo afirma a professora Belén
Díaz, umha das coordenadoras do
projeto de investigaçom que leva a
cabo a universidade galega “as si-

dras asturiana e basca, devem parte da sua qualidade à matéria prima que utilizam, a maçá galega”.
Na Galiza produzem-se anualmente umhas 85000 toneladas de
maçá, das que a metade usam-se
para a produçom de sidra.
Das 85000 toneladas que se
produzem, dous terços das mesmas correspondem-se com eco-tipos próprios da Galiza. Um dos
objetivos do estudo que está a levar a cabo a Escola Politécnica de
Lugo é o de seleccionar as melhores variedades de mui alta qualidade com o fim de utilizá-las na
elaboraçom de bebidas de grande
qualidade. A tarefa supom um
grande esforço, pois em total na
Galiza tenhem-se contabilizado
mais de 100 variedades de maçá.

O futuro
A sidra galega está chamada a
ocupar um posto relevante no futuro das bebidas elaboradas no
nosso país. Prova disto é a segunda ediçom da festa da sidra
de Agolada ou as pequenas sidrarias que medram ao longo
das comarcas galegas. Entre estas últimas destaca a marca Ribela que elabora sidra ecológica
no concelho da Estrada.

acontece
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para salvar o sistema cumpre fazer políticas que
fomentem o emprego e melhorar a distribuiçom da renda

SonDeBUeU

Pensons públicas:
ameaça real ou fraude inteletual?
é simplista afirmar que o sistema nom serÁ sustível só porque aumenta a nossa esperança de vida
Os constantes anúncios da insustabilidade a longo prazo do sistema de pensons públicas apresentam-se rodeados dum halo de imenso rigor que fai crer
à gente comum que, efetivamente, nom poderám desfrutá-las no futuro.

JUAN TORRES lóPEZ /

P

ara isso o discurso costuma centrar-se em estudos
financiados por entidades
financeiras onde se elaboram cenários a meio e longo para demonstrar que a evoluçom demográfica das nossas sociedades será incompatível com o financiamento dum sistema de pensons
como o que agora temos. E sem
soluçom de continuidade, a partir
de aí propom-se que comecem já
a cortar-se. O que, obviamente,
leva a que quem tiver dinheiro
saia correndo a subscrever fundos de aforro privados com os
que, ao tempo, se fai crer aos ingénuos que poderá ter garantido
o seu ingresso na jubilaçom.
Nom se diz, porém, que quem
vem fazendo esse tipo de estudos
nom acertárom nunca (e nunca
quer dizer isso, nunca, nenhumha
vez) nas suas previsons. Um caso
realmente inexplicável: os bancos
que se suponhem som tam cuidadosos com o dinheiro nom tenhem
problema em contratar umha e
outra vez os mesmos economistas
que na ocasiom anterior se equi-

vocaram totalmente na sua análise e previsom da realidade. O que
evidentemente mostra que o seu
interesse nom é que esta se descubra senom, ao contrário, falseá-la
para vender mais comodamente
os seus produtos financeiros.
Por aí começa umha das fraudes intelectuais mais vergonhosas dos últimos anos, destinada a
fazer crer à gente que o simples
facto de que, afortunadamente,
vivamos mais anos, é causa de
que nom se podem financiar o futuro das pensons públicas.
Aparentemente resulta mui básico e rigoroso afirmar que se estas últimas se financiam, como em
Espanha, mediante as cotizaçons
dos trabalhadores, se o número de
estes diminui muito e, ao mesmo
tempo aumenta o de jubilados, o
equilíbrio financeiro do sistema se
ressentirá sem remédio.
Mas o que às vezes é mui evidente nom reflecte sempre a realidade, como acontece neste caso.
Mesmo supondo que fosse obrigatório que as pensons se financiem só com as cotizaçons (e nom
com os Orçamentos Gerais do Estado, como acontece nalguns países do nosso entorno) resulta que
até o senso comum mais básico
nos indica que esse equilíbrio financeiro nom depende só da relaçom entre trabalhadores cotizantes e jubilados.
Além do volume total de empregados influi a quantia do salá-

a fraude consiste em
fazer crer que haverá
demasiados jubilados
Que baixe o número
de empregados sim
que é umha ameaça

rio e em geral a distribuiçom da
renda, a quantia da pensom, ou a
produtividade, por exemplo.
Por isso é simplista e fraudulento afirmar que o sistema nom
será sustível só porque haverá
mais jubilados em relaçom com
os cotizantes porque aumenta a
nossa esperança de vida. Pode
acontecer, e seguramente acontecerá pois assim vem sendo desde
há decénios, que aumente a produtividade e que menos trabalhadores gerem muito mais produto.
E pode acontecer que o número
tam elevado de parados que hoje
há na nossa economia diminua e
que, como em anos anteriores, o
sistema volva a registar superavit.
É desejável ademais que rache a
inércia tam desigualitária que
vem dando-se e que umha distribuiçom da renda mais equitativa
proporcione muitos mais recursos ao sistema.
Um exemplo simples mostra o

que assinalo. Suponhamos um
país com 100 euros de ingressos
cujo 60% vai aos trabalhadores e o
40% aos proprietários de capital;
que o custe das pensons é 17 e que
para financiá-las os trabalhadores
dedicam o 30% do seu salário.
Com essa distribuiçom da renda resultará que o sistema terá
superavit dum euro, posto que o
30% dos 60 euros que recebem os
trabalhadores é 18 (fronte a 17
que custam as pensons). Porém,
se todo permanece igual (o número de trabalhadores e o de jubilados) mas o ingresso se distribui
ao 50/50, resultará que o sistema
de pensons terá um deficit de 2,
posto que o 30% de 50 é 15.
É fácil deduzir entom que o sistema de pensons tem ameaças e
bem grandes: que diminua o número de empregados e, por encima de todo, que baixe o salário e
que a distribuiçom da renda se faga cada vez mais desfavorável para os trabalhadores.
A fraude consiste em fazer crer
que as ameaças som outras, que
as pensons som mui generosas e
que haverá demasiados jubilados,
para propor entom medidas para
“resolver” a insustabilidade do
sistema que o que fam em realidade é fazê-lo desaparecer para
favorecer a subscriçom de fundos
de aforro privados.
Porém, se fazer umha análise
realista chegaria-se à conclusom
de que o que de verdade há que

fazer para salvar o sistema (que é
o que quer quase o 80% da populaçom) nom é cortar pensons ou
alongar a vida laboral e diminuir
o carácter solidário do sistema
para promover que a gente recorra aos seguros privados (sobre
cuja desastrosa evoluçom e rentabilidade, de certo, nunca dim
nada os sábios que se dedicam a
pontificar sobre o suposto fracasso das pensons públicas) senom
todo o contrário: fazer políticas
que fomentem o emprego e, sobre todo, melhorar a distribuiçom
da renda que é o verdadeiro quid
da questom.
Se deixamos que os ingressos
salariais continuem a se deteriorar como até agora nom só faremos que vaiam cada vez menos
recursos ao sistema de pensons
públicas senom que, ademais,
debilitará-se a demanda e o mercado interno, diminuirá a actividade e o emprego e agravará-se
ainda mais a crise do sistema. Todo o contrário do que aconteceria
se colocarmos a igualdade e o
bem-estar social como objectivo
central das políticas económicas
e nom ao enriquecimento continuado dos mesmos de sempre,
como até agora.
Juan Torres López é Catedrático
de Economía Aplicada da Universidad
de Sevilla e co-autor com Vicenç Navarro do livro 'Lo que tienes que saber
para que no te roben la pensión'.
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a terra treme

“dissidentes som os que se apartam da
comum doutrina, cuba é um país dissidente”

“a opiniom do 99 por cento da populaçom
cubana nom existe para os meios internacionais”
entrevista a iroel sÁnchez, jornalista cubano autor de ‘sospechas y disidencias’
Todos puidemos ler
em ‘El País’ os textos da ‘blogueira’ cubana Yoani Sánchez;
mas muitos ainda nom conhecíamos a iroel Sánchez, que
nada tem a ver com a primeira
salvo o apelido, até que fijo
umha parada na Galiza para
apresentar o seu livro 'Sospechas y disidencias'. Jornalista
e autor do blogue ‘la pupila insomne’, que leva já três anos
caminhando, iroel colheitou
grande êxito com os seus artigos sobre a outra Cuba, aquela
que ocultam os grandes meios
de comunicaçom ocidentais.
Agora vemo-los recolhidos no
seu livro. Combina comigo em
Compostela, antes de partir
cara a láncara a visitar a casa
do pai de Fidel e Raúl. Contame que na Galiza percebe um
sentimento de identidade mui
forte e que os nossos países
partilham histórias, memórias,
aspetos culturais... e um grande carinho. Nom compartem,
porém, o clima. “Aqui nom para de chover!”.

A preocupaçom que existe pola
desinformaçom que criam estes “dissidentes” pode levar a
que a própria esquerda cubana
perda capacidade autocrítica
sobre a revoluçom?
Eu gosto muito dumha imagem
dum intelectual cubano já falecido, Cintio Vitier, que dizia que
em Cuba tinha de haver um Parlamento coma umha trincheira.
É umha imagem mui gráfica que
resume o que tu dis. Temos de
estar frente a um discurso assovalhador, mentireiro, trampulheiro... é à vez dar espaço a todas as opinions de todos os que
participamos em Cuba num projeto tam amplo como é a revoluçom. Essa trincheira será mais
eficaz quanto mais rico e participativo for o debate, quanto mais
aberta e crítica seja no seu interior. Ainda fica caminho por percorrer, mas está-se a lograr.

RAUl RiOS /

Como pode um blogue atingir
tanta repercusom?
O blogue fai umha leitura crítica
da informaçom que se difunde sobre Cuba e há muita gente inconforme com esse tipo de informaçom, gente de Cuba e de fora, esse é o público. Mas também tem a
ver com a forma, nom só com o
conteúdo. Empregar a ironia, o
sarcasmo... misturar isso com um
sentido literário do jornalismo.
Quem som os dissidentes?
Segundo a definiçom de dissidir,
que nom “dissentir”, som quem se
apartam da comum doutrina. Qual
é a comum doutrina do nosso tempo? O mercado, a colocaçom no
centro do dinheiro e das cousas e
nom dos seres humanos. Os dissidentes som os que se apartam dessa comum doutrina. Cuba seria
um país dissidente. E os que criticamos a leitura que muitos meios
de comunicaçom fam sobre Cuba
acho que também o somos.
E os que a imprensa chama
“dissidentes cubanos”?
Antes bem, som “coincidentes”.

“as tic som necessárias
para rabunhar o
discurso dominante”
Coincidentes com essa comum
doutrina. Há umha indústria que
se apropriou das palavras, das definiçons e dos conceitos, que pujo
a essas pessoas o carimbo de dissidentes, usando um termo que
foi mui útil na guerra contra o socialismo real em Europa. Mas Cuba escapasse-lhes desse esquema
porque enquanto aquilo desapareceu Cuba mantivo-se viva.
Por que lhes dam voz nos grandes meios mundiais?
Desde o início da revoluçom cubana Estados Unidos propujo-se
construir umha oposiçom em Cuba a base de dinheiro. Primeiro
foi umha oposiçom muito violenta, que usava o terrorismo -que a
Cuba lhe custou mais de 3.400 vidas-, mas depois o terrorismo começou a estar mal visto no mundo e o chamado “anti-castrismo”
foi evoluindo cara ao modelo que
tivo algum sucesso na Europa do
leste, o da bandeira dos direitos
humanos. Os EUA dedicam agora
o dinheiro que antes dedicavam
ao terrorismo a fabricar estes personagens que, por acaso, continuam a ter laços com o terrorismo e retratando-se com terroristas quando viajam a Miami.
Pascual Serrano dizia no limiar
do teu livro que a visom que tem
o resto do mundo sobre a imprensa em Cuba é a dum panorama dividido entre “umha imprensa governamental monolítica [...] e uns heróicos blogueiros
díscolos e perseguidos”. É umha
visom que tem calhado mesmo
na própria esquerda internacional ante o desconhecimento.
Qual é a situaçom do jornalismo
em Cuba?
Acaba de haver um congresso de
jornalistas muito crítico com os
meios de comunicaçom cubanos
e reclamou-se que o jornalismo
em Cuba esteja à altura da sociedade que temos, que esteja mais

perto da realidade. Necessita renovar-se tanto na sua linguagem
como no uso das tecnologias da
informaçom e a comunicaçom
(TIC). Mas esses jornalistas nom
partilham a visom que os médios
internacionais dam sobre o jornalismo em Cuba. Para esses meios
há duas cousas, como dizia Pascual: num extremo, o governo, no
outro, a oposiçom que trabalha
para os EUA. O que há no meio, a
opiniom do 99 por cento da populaçom cubana, um espetro amplíssimo e riquíssimo, nom existe.
Nom se fala de que umha medida
concreta do governo cubano responde ao reclamo de oito millons
de cubanos e cubanas que opinárom, criticárom e debatírom. É
muito simples para a gente assumir que “é o governo o que decidiu unilateralmente” porque na
chamada democracia as cousas
operam assim. Ninguém participa e a ninguém lhe consultam, a
gente entera-se polos jornais de
que amanhá o seu salário vale
muito menos e de que um direito
que tinha já nom o tem.
Essa é a visom que se dá fora de
Cuba; mas em Cuba, toda essa
massa que está no meio tem forma de criar opiniom?

Em Cuba criamos o que poderíamos chamar “parlamentarizaçom
da sociedade”. Quer dizer que
nom só opinam os políticos, senom que opinam as pessoas nas
suas comunidades, nos seus sindicatos, nas suas organizaçons de
estudantes... Um processo que
também necessita ampliar-se e
renovar-se. Se olhas a página dos
leitores do jornal Granma verás
críticas mui duras a aspetos da
realidade cubana. Isso também
está começando a aparecer em
programas de TV. Nom é o ponto
de vista só de quem dirige umha
instituiçom, senom das pessoas
que recebem a gestom dessa instituiçom e que muitas vezes sofrem as suas deficiências. A comunicaçom é umha via de controlo popular sobre a gestom das instituiçons.
Também Pascual Serrano falava
de que o teu livro mostrava a necessidade de “mais audácia” no
jornalismo cubano. Refere-se à
necessidade de exercer essa vigilância?
Acho que se referia sobre todo a
atrevermo-nos a enfrentar o discurso único sobre Cuba, ser também audaz nesse sentido, algo
que falha no jornalismo cubano.

O teu livro vem do teu blogue.
As TIC, afirmas, permitirom
que muita gente poida emitir a
sua opiniom; mas por si soas
nom som nem boas nem más,
podem ter vantagens, mas também deficiências se nom existe
umha reflexom e umha responsabilidade no seu uso.
As TIC som umha ferramenta,
no caso particular de internet
também umha extensom do
mundo físico. Assim, incluem o
que existe no mundo físico: as
suas hegemonias, as suas perversons... Há que empregar essas ferramentas conhecendo as
suas limitaçons e as suas vantagens. Mas há que utilizá-las, há
mais de dous mil milhons de pessoas que se relacionam com elas.
Temos um discurso alternativo e
nom podemos ignorar o papel
destas tecnologias se realmente
queremos lograr que a nossa
mensagem chegue. Sempre foi
um reto para a esquerda tanto o
uso das tecnologias como da linguagem para comunicar a sua
mensagem. Já fôrom varridos os
jornais de trabalhadores, de sindicatos ou de forças políticas; é
preciso artelhar espaços de comunicaçom para rabunhar, que
nom diria crebar, mas sim rabunhar o discurso dominante.
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além minho

companhias de teatro português
visitárom a galiza nos últimos meses

Seiva trupe: “a pior cousa
que fijo o 25 de abril foi
o centralismo obsessivo”
Em Compostela, o teatro nom se
limitou à representaçom das
obras. Encenadores, guionistas e
atores passárom quer pola Escola
Oficial de Idiomas quer pola Faculdade de Filologia para conversarem com o alunado. A Seiva
Trupe foi umha das companhias
mais aplaudidas na capital. O diretor, Júlio Cardoso, ainda tem
fresco na sua cabeça o Festival
Galaico-Português de Carinho, de
finais dos anos 70, porque desde
entom talvez nom tenha havido
muitos episódios de relacionamento tam intenso das cenas galegas e portuguesas, polo menos
assim, explícito, como afirmando-se. Com ele, com Manuel Guede e com os artistas António Reis
e Jorge Loureiro, conversárom os
alunos, sobre a cultura teatral
portuguesa em geral e sobre Adivinhe quem vem para rezar em
particular, umha peça escrita polo
jornalista brasileiro Dib Carneiro.
Como explicariam a obra a
quem ainda nom a viu?
A.R: É umha peça em que intervenhem dous atores que tem
muita força dramática; é umha
comédia dramática. Trata sobre
a dificuldade que os homens tenhem para se expressarem. No
fundo, som homens a falar de
mulheres, nomeadamente um
pai e o seu filho. Costuma dizerse “o homem fala pouco, é a sua

Jorge loureiro, Manuel Guede, Júlio cardoso e antónio reis

natureza”, mas deveria falar: às
vezes erramos porque nom dizemos as cousas.
Que imagem tenhem os portugueses da Galiza e qual é o ponto
da situaçom em relaçom ao intercámbio cultural com Portugal?
J.C: Nós adoramos a Galiza... a
paisagem, as pessoas, a comida,
som as mesmas. No Norte defendemos um hinterland de seis milhons e meio de pessoas desde a
Galiza até mais ou menos Aveiro.
A pior cousa que o 25 de abril fijo
foi o centralismo obsessivo.
Quanto à cultura, os nossos governantes nom param de dizer
que é preciso estreitar as relaçons culturais, mas iniciativas
como esta do Troco x Troco nom
som em geral correspondidas do
outro lado do Minho.

Qual a situaçom do teatro
com os cortes orçamentários?
A.R: O orçamento do Estado
para a cultura tivo um recorde
de 0,76 em 2001, na altura em
que o Porto foi capital europeia
da cultura. Hoje o orçamento
geral para a cultura caiu, sobretodo com este governo, para
0,11. Se tiverem a perspetiva do
que é a cultura em toda a sua
diversidade, desde a recuperaçom de museus até um pequeno rancho folclórico, vejam a
dificuldade que Portugal tem
para sustentá-la. E o teatro é
umha partícula ínfima no meio
disso todo. Nom há mercado de
trabalho para absorver as pessoas que se formam no teatro.
Apesar disso há muitas pessoas
a encherem as 23 escolas de
teatro que há em Portugal.

povos

o teatro recupera o
espírito galego-português
aquém e além Minho
Este outono foi a estaçom do
teatro português na Galiza. Ao
abrigo do programa Troco x Troco, do Centro Dramático Galego (CDG) e da Cena lusófona,
várias companhias de teatro
português visitárom a Galiza
nos últimos meses. Em troca,
várias obras galegas fôrom levadas a palcos de Portugal entre o presente mês e o de outubro. No total, oito companhias
envolvidas, entre profissionais
e amadoras de várias cidades
de aquém e além Minho. Na Galiza, ainda poderemos desfrutar
de encenaçons lusas entre os
meses de fevereiro e maio.
R. SERANTES / Quatro companhias galegas, umha ourensana
(Sarabela Teatro) e três corunhesas (Teatro Atlántico, Teatro do
Morcego e Teatro do Noroeste em
coproduçom com o CDG), representaram em território português
nas últimas semanas. As obras
que levárom a Braga, Coimbra,
Porto e Évora fôrom, respetivamente, Os cantares das musas (de
Ánxeles Cuña), A Charca Inútil
(de David Desola), A función do
tequila (de Manuel Guede) e Touporroutou da lua e do sol (de Roberto Vidal Bolanho). Elas já figérom todo o seu trabalho. Na Galiza, no entanto, faltam por vir o
Centro Dramático de Évora e o
grupo de teatro coimbrao Escola
da Noite, com obras que serám representadas no primeiro semes-

na galiza haverá
encenaçons lusas na
próxima primavera
tre de 2014. Entre as obras que já
estivérom na Galiza, destacou Gil
Vicente na Horta, encenada pola
que talvez seja a mais conhecida
companhia lusa, a do Teatro Nacional Dona Maria de Lisboa. Na
obra, várias cenas de diferentes
textos do dramaturgo quinhentista português som ensambladas
dentro doutra peça do mesmo: O
Velho da Horta. A Companhia de
Teatro de Braga trouxo a Ourense
e Compostela Sabe Deus pintar o
Diabo e a Ferrol e Tui Concerto “á
la carte”, esta última um monólogo mudo sobre a solidom e o silêncio. Mas a companhia que conquistou as plateias foi sem dúvida
a Seiva Trupe, do Porto, com a peça Adivinhe quem vem para rezar.
Trata-se de umha conversa entre
quatro homens unidos a umha
mulher de diferente forma, que
desvendam as suas próprias sexualidades ou afetividades. Com
espetáculos cheios e um público
entregue talvez seja mais fácil enfrentar a difícil situaçom pola qual
atravessam na sua cidade desde
que o anterior presidente da Cámara os desalojou do seu espaço
de ensaio e representaçom: o Teatro de Campo Alegre.

primeira parte dum artigo que continua
no próximo número do novas da galiza

Bangla a terra partida que mostra luz e liberdade
JOSÉ A. ‘MUROS’ / A terra bengali é
umha entidade onde a populaçom
se une à paisagem ao redor do delta
do Ganges. Terra aberta que tivo
que suportar milhares de invasons
e influências que resistiu e assimilou: outros territórios do Hindostam, distintos impérios muçulmanos, povos de Indo-China, portugueses, franceses, ingleses. Todos
deixárom pegada nesta terra misturadora que foi clave e fundamental nos distintos ressurgimentos e
propostas de reforma e libertaçom
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de todo o subcontinente indostano.
Abertos e pluralistas, este povo
de 270 milhons de habitantes em
só uns 300.000 km (umha densidade das mais altas do mundo) rejeitárom os fundamentalismos de tipo
religioso, resistírom durante quarenta anos os intentos de divisom
do território por parte duns britânicos que procurárom contentar os
setores que queriam umha divisom
religiosa. Conseguírom-no em 1947,
em que a parte oriental é entregada
a Pakistam polos britânicos. Ainda

a pesar disto a solidariedade entre
os bengalis estivo por acima de
qualquer intolerância religiosa. As
terríveis massas de refugiados vistos entre a Índia e Pakistam nestas
datas apenas se vírom num território que conserva um forte pluralismo religioso (25% de populaçom
muçulmana na Bengla Ocidental, o
16% de hinduístas em Bangladês,
respeito permanente as minorias).
Esta disposiçom provocou umha
fera reaçom por parte das elites do
brutal governo paquistani da épo-

ca; enquanto os bengalis orientais
començárom a reivindicar a oficializaçom do bengali no seu território; o estado respondeu com umha
brutal repressom, assassinatos e
cárceres, proibiçom dos partidos
vinculados a populaçom de fala
bengali maioritários na populaçom
total dum estado em que os soldados e a oficialidade eram massivamente oriundos do território do
atual Pakistam (punjalis, pastunes,
beluchis...) que estava a mais de
1.600km por território índio do Pa-

kistam Ocidental dominado como
umha colónia interna.
A situaçom nom podia durar
muito. Houvo umha guerra de
guerrilhas atroz apoiada desde a
Bangla Ocidental polos compatriotas separados. Bangladês conseguiu a sua independência de Pakistam no ano 1971; a Uniom Índia
apoiou os independentistas bengalis em parte por solidariedade com
os bengalis índios e também um
Partido Comunista governante em
Bangla Ocidental, necessário para
governar; o motivo mais profundo
e mesquinho era debilitar um Pakistam inimigo.
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a rede Babás trabalha principalmente
com idades de entre 0 e 2 anos

entrevista a bibi fernÁndez, inteGrante da rede de cuidadoras GaleGofalantes babÁs

“Procuramos facilitar as cousas para
educarmos as crianças em galego”
OlGA ROMASANTA / A Semente es-

“o centro de ensino
é crucial para a
formaçom da pessoa”

treia curso, e fai-no lançando
um novo projeto que para atender às necessidades dos e das
mais pequeninhas da casa.
Num momento em que as garantias dum ensino em galego
som cada vez mais exíguas,
nasce a Babás, umha rede de
cuidadoras pensada especialmente para crianças entre 0 e 2
anos. Bibi Fernández, umha
das suas integrantes, fala-nos
polo miúdo dumha iniciativa
pioneira na Galiza.
A rede de cuidadoras Babás está
a dar os seus primeiros passos. O
que nos podes contar deste projeto recém-saído do forno?
Babás nasceu neste curso com um
objetivo claro: pôr em contacto famílias com pessoas que cuidam
bebés falando-lhe exclusivamente
em galego. Tratava-se de criar
umha rede que facilitasse a procura de um cuidador ou cuidadora
maes e pais com crianças pequeninhas; umha pessoa de confiança, que compartilhe os seus princípios educativos e fale aos meninhos e meninhas em galego. Claro
que existem pessoas que cuidam
crianças em galego, mas faltava
um projeto que reunisse a várias
para a comodidade de quem procura um serviço deste tipo.
O projeto está compreendido
dentro da escola de ensino em galego a Semente de Compostela, e,
ainda que nom seja o objetivo principal, a rede também pode repercutir-se nela de maneira positiva,
dando a conhecer o espaço e gerando um vínculo com a entidade.
Quem sodes Babás?
Na atualidade, Babás está composto por três cuidadoras: Ana
Garcia, Noa Pérez e mais eu, com
experiência no trabalho com
crianças e no caso de duas de nós,
também maes. Aliás, somos pessoas do entorno da Semente, já
que colaboramos com esse projeto dum ou doutro jeito.
A rede nasce com um nexo claramente lingüístico, nom é?
Para nós, como maes e como
educadoras, é um aspeto vital

menos de um ano precisam de sítio
para gatear, e isso nom é algo que
podas fazer numha cafetaria.

que as nossas crianças se podam
criar em galego. Estamos trabalhando com idades em que se
aprende a falar! Há casos em que
as famílias só precisam de nós
para umha ocasiom pontual em
que tenhem algum recado que fazer, mas há outras em que precisam de conciliar a vida laboral
com o cuidado dos filhos e filhas
e solicitam muitas horas de serviço. A pessoa que cuida dessas
crianças bota muitíssimo tempo
com elas, e o idioma que lhe fale
marca-as muito neste sentido.
Para além do galego, compartilhades as cuidadoras de Babás
outros princípios educativos?
Defendemos um cuidado baseado
no afeto, que seja respeitoso com
as etapas de crescimento e aprendizagem dos nenos e nenas, e com
as diferenças entre cada um deles.
Compartilhamos todos os princípios de ensino da Semente.
Babás está pensado para o cuidado de bebés exclusivamente ou
podem solicitar o vosso serviço
para atender a crianças mais
grandinhas?
Bom, é certo que esse é o ámbito
a que concedemos mais importáncia, já que é também onde
vemos que existe umha carência
maior. Além disso, a forma legal
da Semente impede que ingres-

“trabalhamos com
etapas em que se
aprende a falar”
sem nela nenas e nenos menores dos dous anos. Porém, nom
estabelecemos nengum limite,
já que entendemos que pode haver pais e maes que precisem
dalguém que atenda aos seus filhos e filhas nas horas que nom
cobre o horário escolar ou nalgumha ocasiom pontual, polo
que nom vimos bem nom atender essas situaçons.
Como é gerida esta rede?
Gere-se através da Semente: na
sua web há um separador ocupado só por Babás, em que figura os
nossos perfis e números de contacto. A partir daí, a negociaçom
do que se solicita fai-se entre os
particulares e a trabalhadora.
Conhecedes outras iniciativas
semelhantes à vossa?
A verdade é que nom; nom conhecemos nengumha rede de cuidadoras deste tipo nem na Galiza
nem fora. Pode-se dizer que a iniciativa nasce sem nengum referente neste sentido, partindo exclusivamente dumha necessidade

que percebíamos como maes e como pessoas implicadas num projeto de ensino.
Que carências percebedes na
atençom que se dá socialmente a
essa faixa etária de 0 a 2 anos?
Som idades complicadas, com umhas necessidades mui específicas e
que requerem umha atençom mui
grande. Ainda que existam cada
vez mais iniciativas pensadas para
bebés, programaçom cultural infantil, como por exemplo os contacontos, os monicreques, ou as
obras de teatro, adoitam estar focadas para crianças de mais três
anos. Que fás com os bebés? O inverno aqui é mui longo e faltam espaços de encontro para as crianças
e as suas famílias, onde se tenham
em conta as suas necessidades.
Por exemplo, os nenos e nenas de

Do ponto de vista de maes e cuidadoras, como avaliades o estado
da língua no ensino?
O sentir geral da Semente é que
se trata de algo mui difícil de assegurar hoje em dia. Há projetos isolados como este que o garantem,
mas no ensino convencional a situaçom é cada vez menos favorável. O problema é que estas iniciativas nom estám abertas para todo
o mundo, entre outras qüestons
porque o próprio espaço é limitado. Cumpre ter em conta que o
meninho ou meninha que menos
tempo passa num centro de ensino passa aí cinco horas. É um espaço crucial para a formaçom da
pessoa e, evidentemente, a língua
nom é umha exceçom neste sentido. As maes e os pais temos sempre a inquietude de nom saber se
poderemos garantir umha educaçom em galego para as nossas
crianças, já que este aspeto é umha decisom pessoal do professor
ou professora. Entre os 3 e os 6
anos isto fica nas suas maos: a
Junta nom garante nada. Para
nom me meter já com o tema da
LOMCE, que piora ainda mais a
situaçom. Desse desamparo em
que se encontram os pais e maes
nasce precisamente a Semente e
todos os projetos afins a ela.

As Sementinhas,
espaços de encontro
Além da rede de cuidadoras de
Babás, na Semente acaba de
nascer outro novo projeto para
favorecer o desenvolvimento
dos meninhos e meninhas de
entre 0 e 2 anos; desenvolvimento num ambiente de respeito e amor pola língua e cultura

galegas. Nestes encontros semanais, que começárom há
pouco mais dum mês, juntamse famílias com inquietudes semelhantes e crianças destas
idades para compartilhar experiências, brincar, e empreender
diversas atividades.
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desde a chegada de feijoo à Junta o orçamento
de sanidade diminuiu um 20 por cento

Decisons políticas que matam pessoas
radioGrafia da saÚde pÚblica durante cinco anos de partido popular em sam caetano
Que cada vez se
destinam menos recursos à
sanidade pública parece sabê-lo todo o mundo. Quase
todas as semanas, os méios
de comunicaçom social noticiam novas “medidas” ou cortes que vam minguando a
qualidade do serviço, mas
destinadas a “salvar” a saúde
pública da bancarrota. No entanto, além das informaçons
da imprensa, as usuárias notam os cortes fundamentalmente quando recorrem ao
centro de saúde. Há menos
médicos e todo vai mais lento, cumpre pagar por medicamentos que antes estavam
cobertas pola segurança social ou, simplesmente, as enfermas já nom tenhem direito
a ser atendidas polo facto de
nascer fora do Estado espanhol. Mas muitas vezes as informaçons diárias que passam a toda pressa polos
ecrans nom deixam ver a
magnitude real da retalhada.
O que aconteceu com a saúde desde que começou a crise e, em particular, desde a
chegada de Feijoo à Junta?

medida que afeta especialmente a
Galiza pola sua populaçom envelhecida e dispersa no rural.

RAUl RiOS /

O melhor jeito de se ter umha
ideia global do machaço ao sistema público de saúde é olhar os orçamentos da Conselharia da Sanidade dos últimos anos. No caso
da Saúde, o orçamento aprovado
(o que sai do Parlamento) coincide praticamente com o orçamento executado (o dinheiro que afinal se gasta), pois vai quase na
sua totalidade para manter o Serviço Galego de Saúde (Sergas).
No projeto de orçamentos
apresentado pola Junta para
2014, que ainda deve ser ratificado polo Parlamento -onde o PP
tem maioria absoluta-, figura umha verba para a Sanidade de algo
mais de 3.174 milhons de euros.
Umha cifra que semelha alta, mas
que fica pequena se comparada
com os 3.546 milhons de euros
com que contava a saúde pública
quando chegou Feijoo ao poder.
A diferença é de mais de 372 milhons de euros menos, ou, o que é
o mesmo, umha reduçom de mais
de dez por cento.
Estes dados tirados os orçamentos nom refletem corretamente a realidade, se nom te-

Saúde e negócio

nhem em conta a inflaçom, isto é,
a perda de valor ou de poder adquisitivo do dinheiro, medida
através do Índice de Preços de
Consumo (IPC). Assim, tendo em
conta a variaçom do IPC desde
2009 até hoje, que foi de 10,6 por
cento (dados disponíveis até setembro de 2013), resulta que a tesourada real desde que o Pardito
Popular chegou a Sam Caetano
foi de 20 por cento do orçamento
a respeito de 2009.
Esta retalhada orçamentária
traduz-se, na vida das pessoas,
numha bateria de cortes de direitos que impedem ou, quando menos, dificultam enormemente o
acesso à saúde pública.

A volta à curandeira?
É possível atender às pessoas enfermas sem médicos? O Sergas
conta hoje com 750 profissionais
menos do que em 2009. Se na
etapa final do bipartido havia
25.925 trabalhadoras contratadas, 2013 começava com só
25.175. A reduçom é mais acusada naquele pessoal nom sanitário
que se ocupa doutros serviços necessários à saúde pública como a
gerência. Neste caso, durante o
governo de Feijoo deixou de haver quase mil trabalhadoras deste tipo -9.154 em 2009 contra
8.197 em 2013-, o que representa
umha reduçom de dez por cento.
Esta diminuiçom do número de
profissionais da saúde pública reflete-se no descenso do gasto em
pessoal do Sergas, que significa
quase metade do gasto total na
Sanidade. Se o gasto em 2009 era
de uns 1.555 milhons de euros,

os requisitos para os
imigrantes impedem
o seu acesso à saúde
com as jubilaçons
ficárom 750 vagas
de médicos sem cubrir
este ano foi de só 1.314 milhons
(descontando a inflaçom): umha
supressom de 241 milhons de euros em salários. Isto é, 18 por
cento menos. Esta queda reflete
também os cortes salariais a que
fôrom submetidos os funcionários, como a eliminaçom da chamada “paga extra”.

Racismo sanitário
Em setembro entrava em vigor o
Real Decreto 576/2013 -modificando o também controverso
Real Decreto 1192/2012- que deixava as pessoas imigrantes, entre
outros coletivos, sem acesso à
saúde pública em todo o Estado
espanhol. As condiçons impostas
às pessoas estrangeiras -9.000 na
Galiza- para obterem o serviço
som levar um ano empadroadas,
nom estar cotizando e pagar um
seguro de entre 60 e 175 euros
por mês. Condiçons que, na prática, impedem o acesso das migrantes à saúde.
Nom é o único coletivo que ficou fora durante os últimos anos.
Segundo a Lei 26/2012, as pessoas
maiores de 26 anos que nom coti-

zem perdem também o cartom sanitário; a nom ser que se declarem
pessoas sem recursos ou se inscrevam no cartom dos pais e
maes, o que nom deixa de ser um
mendo temporário do governo.

Os repagamentos
Os movimentos sociais em prol
da saúde pública nom tardárom
em tumbar a nova palavra inventada polo PP, os “copagos”, para
batizar esta medida de “repagamento”, isto é, pagar duas vezes
polo mesmo. Os repagamentos
fôrom chegando cada vez a mais
eidos, nom só da saúde, mas também dos serviços públicos em geral. Consistem, simplesmente, em
pagar polo serviço umha vez através dos impostos e umha segunda
vez de forma direta no momento
em que o cidadao recebe o serviço -eis o motivo do sufixo-.
Os repagamentos constituem
umha das principais formas empregues pola direita para limitar o
acesso à saúde pública ao comum
da cidadania. A lista foi fazendose cada vez mais longa durante os
últimos anos. Entre os repagamentos mais famosos está o dos
medicamentos para jubiladas -vigente desde o verao de 2012-, que
obriga as pessoas idosas a pagarem 10 por cento do medicamento;
ou o repagamento nas farmácias
dos hospitais, que obriga a financiar do peto dos pacientes -com
patologias graves ou crónicastambém 10 por cento do fármaco.
Chegou também o repagamento
das ambuláncias polo que há que
pagar 5 euros polas viagens consideradas “nom urgentes”, umha

A maioria das vezes que a Junta
anuncia novos cortes na saúde,
justifica-os com o “aforro necessário” para manter a “viabilidade
do sistema”. Num caso tam evidente como o do repagamento farmacêutico, o próprio Feijoo reconheceu que o aforro é “escassíssimo”, mas matizou que o objetivo
nom era recadatório mas que se
queria “homogeneizar” a prestaçom. Em qualquer caso, a receita
por “taxas e preços” do Sergas,
onde se contabilizam entre outras
cousas estes repagamentos, só
prevê umha recadaçom de 70 millons de euros neste ano, contra os
48 de 2009. Todas estas quantias
podem parecer mui grandes aos
olhos da leitora, mas convém recordar que o orçamento total da
Sanidade em 2013 é de 3.209 milhons, polo que esta rubrica só representa 2 por cento do total.
Nom acontece o mesmo com o
salário dos funcionários, que continua sendo quase metade do orçamento e cujo corte seria, sim,
um “aforro” considerável; isso
sim, à custa de deixar a saúde
sem médicos.
Que pretende a Junta precarizando o serviço com a eliminaçom de postos de trabalho e dificultando o seu acesso através de
repagamentos? Provocar um efeito dissuasório sobre os pacientes:
quem nom puider pagar polo serviço, que nom recorra aos hospitais; quem puider pagar, melhor
que recorra à saúde privada.
E é que a saúde pública ocupa
um importante segmento de mercado que seria mui lucrativo para
as empresas da saúde e dos seguros. Segundo a OCDE, as despesas totais em matéria de saúde do
Estado espanhol em 2009 eram
9,1 por cento do PIB –isto é, simplificando, do total da economia
espanhola. Fazendo a conta para
Galiza, só a saúde pública representava, em 2012, mais de 6 por
cento do PIB nacional. “Nom há
gestom pública ou privada, senom
eficiente ou ineficiente”, dizia Feijoo falando da saúde numha entrevista do El País em 2009. Parece
que, sobretodo em tempos de crise, a saúde é um bom negócio.
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a exame
setor do telemarketinG, caldo de cultivo para a exploraçom laboral

“Olá, bom dia, ligo-lhe...
desde a precariedade”
A crise estourou e no mundo do
trabalho precário soubérom
bem como aproveitar-se da
nossa depressom. Umha mostra salientável é o telemarketing
e todos os mecanismos de exploraçom e recrutamento dumha classe baixa e média socializada com expectativas bem distintas às atuais. O ‘call center’
como sinónimo da nossa sociedade, hiperconetadas e ilhadas
ao mesmo tempo, desterritorializadas da nossa língua e do
nosso país. Repetir um argumentário para vender e cumprir
objetivos. Aturar essa sensaçom de felicidade e derrota cada jornada de trabalho até que
nom aguantas mais e colhes
umha baixa, até que te queimas.
SYlViA MOREiRAS / Se se procura tra-

balho em Vigo, todos os dias há
ofertas para venda telefónica, teleoperadora, banca telefónica...
Oferece-se “estabilidade laboral
sujeita ao rendimento, salário fixo
e comissons, e a oportunidade de
formar parte dumha grande empresa multinacional”. Querem pessoas com fluidez verbal, capacidade de persuassom, extrovertidas e
que sejam flexíveis em horários.
Este é o relato da precariedade
que se instalou na vida de milhares de trabalhadoras invisíveis na
cidade olívica, como as mais de
1.800 que trabalham nos call centers da multinacional alemá
Bosch, ao redor de 500 na multinacional espanhola Unisono, e um
número mais reduzido de pessoal
em empresas como a Xilon Solutions (cerca de 40 e em funçom da
época) ou a Blucom (cerca de 50).

procuram fluidez
verbal, capacidade
de persuassom e
flexibilidade horária
Trabalho frágil com campanhas
de duraçom variável, que se executam para empresas, instituiçons
ou clientes do mais diverso.
Na maior parte das ofertas
numha ETT, todo começa, assinando um documento de confidencialidade e responsabilidade
por aquilo que vais abordar na formaçom, a que assistes durante
três dias nom retribuídos, no caso
da Bosch, e em que se realiza um
processo de seleçom dentro da
aprendizagem.
Ao mesmo tempo que vais assinar todos os dias contratos telefónicos em nome dumha empresa,
estás obrigada a nom difundir para quem trabalhas nem o que fás.
És umha mediadora clandestina,
no nome doutra empresa subcontratada. A companhia que contrata estes serviços manda de quando em vez os seus supervisores,
que despedem gente e realizam
mudanças ao seu antolho.
Desde logo ensinam-che a competir com outras, mesmo para ser
escolhida, com dinámicas grupais
em que ganha quem vender melhor. “A formaçom nom te prepara”, di María, trabalhadora desde
há 2 anos em televenda, porque “o
que aprendes é escuitando as
companheiras e com o passo do
tempo” . Umha maioria de mulheres, polo perfil associado ao rol de

há prémios e castigos
para quem fai melhor
ou pior o seu trabalho
“nom importa o que
lhe passa ao cliente,
só rematar a conversa”
género (comunicativas, amáveis,
persuasivas) e pola precariedade
mais acusada entre este sexo, conformam um quadro de pessoal variado e mui heterogéneo.
Valores como a disciplina, subordinaçom, atençom e energia
som diretrizes claras, e quem
transmite estas normas som as
coordenadoras/es, que se encarregam de pressionar para incrementar os resultados. Escolhem
às mais fiéis da empresa para estes postos de responsabilidade, e
desempenham um papel fundamental os favoritismos e as avaliaçons subjetivas de quem man-

da. Todas as semanas publicamse nos tabuleiros rankings e listas,
e mesmo dinámicas com prémios
e castigos para quem fai melhor
ou pior o seu trabalho. Desde orelhas de burro para quem menos
vende ou viagens pagas a umha
capital europeia para quem mais
venda durante três meses.
“Hai que mentir, acossar a gente
para vender, fixam objetivos irreais. Estamos fazendo ilegalidades em todos os processos, quantificaçons e gravaçons falsas em cada chamada. Às vezes, sinto-me
com umha pistola na cabeça. Tés
que vivê-lo para ter estas sensaçoms, e chegam-che cinco minutos
para querer marchar. Devem ter o
récord de baixas, pola síndrome da
teleoperadora. Eu notei-me à beira
da loucura, despersonalizada, porque querem que sejas puro mecanismo, como se estivesses na cadeia de montagem. Nom te importa já o que lhe passa ao cliente que
tés ao telefone, só rematar a conversa”, relata Marta, filóloga e teleoperadora há três anos.
“Agóbio é a palavra que define
este curre, é difícil de levar. O mais

negativo é a monotonia, a pressom, e o simples feito de ter que
chamar a gente com quem nom
queres falar. Também a competitividade, o controlo dos tempos e de
todo quanto fás. Nom te dás conta
do canso que é até que chegas à
casa e nom queres falar com ninguém. Quando vendes quatro pedem-che que vendas cinco, e assim
todos os dias afogam a um mais.
Cada dia estás mais farto, andas
procurando outra cousa, e somos
muitos os que o vivemos assim. E
a empresa joga com isso, com o
medo e os limites do aceitável”, desabafa Toni, engenheiro e teleoperador desde hai seis meses.
A organizaçom por projetos cria
fronteiras entre o pessoal do mesmo call center, e assim num prédio
de vários andares numha mesma
semana pode haver dous desfalecimentos por ataques de ansiedade
e um suicídio depois de voltar por
umha baixa por depressom, como
aconteceu no centro Vigo2 no mês
de outubro, na avenida de Madrid,
na Bosch, e “falamos muito do que
se passara pero ao mesmo tempo é
como se nom tivesse importáncia
porque nom som do meu projeto”,
expom Beatriz, de baixa atualmente por causa do stress.
A premissa de afirmar a identidade do trabalhador, sindical e
clássica, desfai-se num call center quando a maioria da gente
quer que seja “algo temporário”
e rejeita o que fai diante da pantalha do computador, falando
através dos seus auriculares, no
seu diminuto cubículo, “falando
com muita gente, pero sem dizer
nada a ninguém”.
“Ensinam-che a conformar-te
com o que tés, porque hoje parece que ter um trabalho é um
grande feito e entom parece que
já está desabilitada a protesta
desde aí”, relata Toni, trabalhador de ETT, quem conclui lamentando que “nos meus anteriores
trabalhos conhecia os meus direitos, e neste nem sei nem quem
som as delegadas sindicais”.
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As ‘pistolas de Resistência Galega’
ou a imprensa ao serviço dos
tempos propagandísticos da polícia
Vários meios, espanhóis e editados
na Galiza, reproduziam na primeira
semana de novembro 'informaçons
policiais' que som, quando menos,
suspeitas. Para começar, por terem
como única fonte o Ministério espanhol do interior, parte envolvida no
conflito. Depois, pola construçom
inconsistente -abundante de 'dados'
nuns casos, especulativo nalgum
outro- do relato da adquisiçom do
armamento que os média lançam.

Umha outra parte fundamental do relato
é a das ameaças possíveis que essas armas trazem consigo à Galiza. Desde
“roubar e financiar-se”, que diz o corunhês El Ideal Gallego, até “algum sequestro express na vivenda dalgum médio
empresário galego”, como se atreve a
aventar o ABC. O periódico espanholista
ainda recolhe que “fontes da Guarda Civil desvendam que há uns meses houvo
um alerta pola possibilidade de ocorrer
um ‘atentado seletivo’ contra umha pessoa da área da capital”. E o El Correo
Gallego pergunta-se num editorial se será que pensam “os membros de Resistência Galega começar a manchar as
maos de sangue”. Como se tal nom bastasse, vários dos m lembram, como agi-

“M

edra a sensaçom de impunidade ante o
crime sem castigo”. O título de La Voz
de Galicia na primeira do dia 17 completa quatro dias de críticas do diário contra a sentença
do Prestige. Cruzaria o papel o rio para as posiçons de “Nunca Mais”?
m páginas interiores, Barreiro Rivas qualifica a sentença de “rigurosa, justa, pedagógica, independente e perfeita”. Barreiro, que escreve sempre em espanhol, bota mao da ciência
taurina mais do que da jurídica para honrar o
falho: “Hay que sacarse el sombrero”.

a

discrepáncia de Barreiro com os títulos de
primeira do diário é notável. O ex-vicepresidente do governo de Fernández Albor, recebe
do jornal tratamento tipográfico de Esfinge Délfica. Em termos militares, Barreiro seria o sargento do batalhom de colaboradores.

a
interior é a única fonte
apesar de ser parte
envolvida no conflito
o próprio samuel Juárez
desmentiu filtraçons de
“agentes antiterroristas”
tando os cadáveres, as quatro vítimas
mortais com que concluiu umha anterior
fase de violência política, a do Exército
Guerrilheiro do Povo Galego Ceive, há já
cerca das duas décadas.

Política (informativa) do medo
lotaria de açons

Crime sem castigo

e

A. QUiNTiá / Os títulos nom deixam lugar à

dúvida crítica: “Resistencia Galega compra pistolas” dizia o El País em 4 de novembro. Segundo as informaçons ‘provenientes da luita antiterrorista’, os militantes independentistas fugidos que o
Estado considera parte da dita organizaçom teriam transportado para a Galiza
“seis pistolas Five-Seven, da firma belga
FN Herstaal, de calibre 5,7 x 28 mm,
compradas nos baixos-fundos da cidade
do Porto”. Assim diz El Correo Gallego,
que já umha linha depois, contra tanta
profusom de dados e rotundidade na
afirmaçom primeira, esclarece que
“quando menos isso suspeitam os Serviços de Informaçom”.
Ainda para mais, o próprio El Correo
Gallego publica no dia seguinte umhas
declaraçons do delegado do governo espanhol na Galiza, Samuel Juárez, em
que o máximo responsável territorial polos aparelhos estatais diz nom ter “nengumha constáncia” da suposta compra
de armamento. Mas, para nom parecer
prudente de mais, de imediato junta-se
ao carro da especulaçom e das políticas
do medo: “também nom podo dizer que
essa organizaçom nom esteja a mudar as
suas operaçons porque nom o sei”.

notas de rodapé

A lamentável fórmula empregue, tam
simples como atirar a pedra e esconder a
mao, é repetida umha vez e outra nos
mass media, quer seja este o caso, quer
seja aquele outro dum assassinato de umha menor, ou umha violaçom. A inexistência de facto da presunçom de inocência é mais umha face dum pseudo-jornalismo que nom cumpre nem as mais elementares normas profissionais. E mais
ainda, dum sistema policial e judiciário
que nem só nom persegue o crime, mas
joga e goza com as mais que evidentes e
cada dia mais freqüentes exibiçons de espetáculo morboso presentes em quase a
totalidade da imprensa sistémica.
A política informativa a respeito das
constantes sabotagens e açom direta
contra os interesses do projeto nacional

espanhol e do capital na Galiza foi longo tempo o silêncio e a ocultaçom, mas
está a mudar nos últimos dous anos.
Converter o inimigo - procurando a cada vez mais e novos inimigos - em
monstro, desumanizá-lo, e manter a sociedade atemorizada é um modo de governo tam antigo como a vida em comunidade. No Reino da Espanha, parte
constituinte do pacto entre elites assinado em 1978. É assim que as declaraçons dumha fonte policial tenhem categoria de verdade para a imprensa, e é
por isso que pretendem de toda a audiência o mesmo critério submisso a
respeito das afirmaçons cujas identificaçom é vaga ou inexistente.
Daí que seja inimaginável umha redaçom como a que recolhe a RTP (Rádio e
Televisão de Portugal) no seu portal de
notícias. Com certeza a distáncia ajuda,
e nem sempre será tam pouco parcial a
informaçom dos canais públicos portugueses, mas sirva aqui como exemplo final dum outro modo de redigir, sem
atuar como porta-voz do aparelho jurídico-policial. Diz a RTP: “Os serviços secretos espanhóis garantem que a organização nacionalista "Resistência Galega"
adquiriu várias pistolas em Portugal e invocam esta compra para justificar a visão
que apresentam do grupo como violento
e terrorista. Mas persistem dúvidas sobre
a interpretação policial”.
Com distáncia, logo, em relaçom a uns
uniformes, responsáveis pola prática totalidade da violência política neste País,
e mui interessados corporativamente em
serem a exceçom e a omnipresença policial as práticas de governo para a Galiza.

diário comprovamos a precisom com a
que a cadeia jerárquica do centenário rotativo transmite as luzes do seu ideário à redaçom. Mas a disgresom barreiriana tem companhia. À beira do colaborador-Esfinge, arrimado hoje aos preceitos do seu velho adversário
Rajoy, fala o juiz e ex-alcalde de Vigo polo
PSOE, Pérez Mariño, também em prol da sentença. Pérez Mariño coida que o pronunciamento do tribunal “vem pôr sensatez e sentido
comúm no acontecido”.

o

jogo do malmequer de La Voz de Galicia
com a sentença do Prestige tem réplica em
outros diários, mas os editores adoitam explicar
que a diferença de opinions é parte da sua velha
tradiçom liberal. Contudo, o castigado universo
leitor do jornal em que predica Barreiro com
púlpito preferente, nom esquece a semana de
escárnio e maldizer lançada pola mesma cabeceira contra os poderes públicos pola hecatombe do petroleiro, o 19 de novembro de 2002.

Q

ual seria o motivo do escoramento de opiniom do diário, desde reclamar o fusilamento sumário de Fernández de Mesa, jardineiro em excedência do Porto do Ferrol, e de
López Sors, diretor da Marinha Mercante, a
pedir a Nunca Mais que apagasse fogueiras e
altifalantes.

e

ntre a primeira posiçom editorial e a segunda, a grea leitora puido localizar umha
bonança de parte das centenárias páginas para o governo autonómico de Manuel Fraga, o
mesmo que dias antes fora retratado como
Don Tancredo ou A Caçata Feliz do Valido
Longe do Paço Ardido.

“M

acroprocesso e micro-condena”, protesta o diário na portada e as leitoras e
leitores valem-se da experiência de há onze
anos para perguntar por quanto tempo e a que
prezo (a que prezo estám os anúncios, claro).
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o país valencià é o território onde se produziu maior número
de fatos de violência política com aparelhos explosivos

A perseguiçom ao movimento
de libertaçom nacional (i)
os direitos constitucionais perdem-se quando se empreGam para luitar contra a ordem constitucional
O juízo a quatro independentistas no 24 e 251 de junho no que era, e continua a ser, aquele Tribunal de Ordem Pública do franquismo (agora Audiência
Nacional2), é um processo que será lembrado polo Movimento de libertaçom Nacional Galego nom só porque por vez primeira a petiçom da fiscalia
TANiA GARCíA / Este juízo abre umha fenda histórica no debate do independentismo num momento de
gestaçom de novas alianças entre
as organizaçons soberanistas no
marco dumha pretendida reconciliaçom da esquerda organizada e
a esquerda social, com a crise do
modelo de autonomias como pano
de fundo. Na primeira parte deste
artigo, será analisada a criaçom
dumha suposta organizaçom terrorista como necessidade do Estado espanhol e as motivaçons políticas que isto encerra para, na segunda parte do artigo, centrar-se
na apropriaçom e emprego do termo e do conceito de “terrorismo”
e na utilizaçom que o Estado fai
da violência, para depois explorar
as necessárias respostas sociais
contra a repressom.

A necessidade do Estado
espanhol ou Resistência Galega
Explosons em sedes bancárias,
escritórios do INEM, escritórios
de especulaçom urbanística, imobiliárias ou chalés de construçom
colonial, patronais, vivendas de
fascistas, sedes do PP e PSOE ou
dos sindicatos pactistas CCOO e
UGT, as obras do AVE: estas som
as supostas vítimas do chamado
terrorismo na Galiza.
Poderíamos afirmar sem resultarmos polêmicas que no nosso
país sempre houvo violência política, desde as primeiras experiências de auto-organizaçom popular
e nacional. A repressom política
é, pois, consequência lógica do
Estado Imperialista Espanhol (em
adiante EIE) que se vê integrado
nas principais estruturas imperialistas como som a UE ou a NATO,
subsidiárias ao tempo do imperialismo estadunidense, com o que
competem pola hegemonia, polo
domínio político e estratégico e,
com certeza, no espólio das classes trabalhadoras. Na Galiza o
Movimento de Libertaçom Nacional aprenderia a conviver com
umha repressom de baixa intensi-

ascendia a 64 anos de prisom na conjuntura de tentar demonstrar a existência dumha suposta organizaçom terrorista, mas também porque representa
a culminaçom dum longo processo de criminalizaçom do Estado espanhol
ao movimento arredista do nosso povo.

o cese de eta cria a
necessidade dum
novo inimigo público

as provas policiais
mostram-se fracas
para deter militantes
dade baseada em identificaçons,
seguimentos, recompilaçom de
informaçom ou exibiçons pontuais de força, em resumo, baseada na perseguiçom do exercício
da liberdade de expressom e da liberdade de associaçom.
Pola contra, o território em que
durante o último lustro se produziu um maior número de fatos de
violência política com emprego de
aparelhos explosivos nom foi a
Galiza nem Euskal Herria, senom
o País Valencià3. José Ángel Brandariz, de Esculca, argumenta que
um dos motivos -se calhar o mais
evidente- polo qual nom se lhe
prestaria a mesma atençom nem
mediática nem judicial do que no
resto do Estado é a diferença no
binómio vítimas–autoras: “enquanto no sul as vítimas som organizaçons e ativistas nom hegemónicas, assim como pessoas migrantes, no norte as vítimas suponhem um questionamento das relaçons de poder”. Apesar de que
ambos contextos poderiam responder à descriçom de terrorismo
que o EIE assume e publicita, observamos que acontece aqui um
processo seletivo.
Os processos repressivos na
Galiza aparecem como descontínuos no tempo e no espaço. As
operaçons de alta carga mediática
na matéria produzem-se exclusivamente em 2005-2006 (Operaçons Cacharrom e Castinheiras) e
em 2011-2012 (período em que se
incide com intensidade no conceito “organizaçom-estrutura armada”). Entre estas etapas houvo independentistas reprimidas. Mas,
no que diz respeito à performance
policial, intervençom da Audiência Nacional ou mediatizaçom, o

ano 2011 marcará um antes e um
depois polos interesses que aqui
parecem entrar em jogo. Ainda
que em ambos os períodos a investigaçom policial diz ter provas
científicas, o certo é que estas,
longe de ser científicas, mostramse fracas para deter militantes que
desenvolvem a sua atividade de
jeito público, e mostram-se fracas
para o que fôrom as operaçons
policiais de magnitude e repercussons mediáticas relevantes na já
instaurada política do medo.
É acertada a análise do observatório Esculca da diferenciaçom de
dous ciclos repressivos - processos
seletivos: o período 2005-2006 no
nosso país corresponde-se com a
conjuntura basca em que ETA diminuíra a intensidade das suas
açons e era conhecida já a intençom da organizaçom do cessamento definitivo em 20 de outubro
de 2011. Este acontecimento que
aparece como histórico é o gérmolo da necessidade urgente do EIE
de criar um novo inimigo público4,
capaz de perpetuar a excecionalidade em matéria judicial. Para esta
tarefa contribuem organismos como a Interpol, que assegura que
Resistência Galega é o único grupo
armado da Europa ocidental.
A diferença de estados como
Reino Unido, que viu na ameaça
islamista umha via nova para a

política do medo após o IRA, o Estado espanhol nom encontrou um
inimigo foráneo suficientemente
forte, e seguia a precisar da existência dumha violência política
que justificasse a repressom caracterizada pola Lei de Partidos5,
pola Lei Antiterrorista ou pola
Doutrina Parot6. Estas leis som as
encarregadas de dificultar a oposiçom à hegemonia política e aparecerám sempre e sem dúvida, já
nom nos casos em que os privilégios da burguesia sejam de facto
ameaçados, mas quando se dê um
contexto político, social e económico onde exista tam sequer a
possibilidade de que tais privilégios podam ser questionados. A
Galiza é aquela Euskal Herria,
mas nom porque se esteja a consolidar um fenómeno de violência
política semelhante, “mas porque
se está a ressituar aqui a maquinária da excecionalidade antiterrorista da que se serve o EIE7” para desviar o debate de fundo que a
rua exige, que nom é outro que o
desejo de ser um povo soberano
no amplo senso do termo.

Umha questom de infidelidade
O franquismo sustentava umha
noçom constitucional do delito
político em virtude da qual criminalizava tudo aquilo que se situasse fora do regime. O liberalismo

mantém umha conceiçom radicalmente divergente, polo que cabia
aguardar que a noçom do delito
político mudasse de signo: assim,
em defesa da liberdade individual,
permite-se a mudança desde dentro da legalidade mesma, mas os
direitos constitucionais perdemse automaticamente quando se
utilizam para luitar contra o próprio ordenamento constitucional.
Em 1975 Hemult Schmidt dixo das
membros da RAF que iam ser julgadas: “em tanto que criminais violentos, situam-se eles mesmos fora
das regras estabelecidas polo nosso
Estado democrático constitucional
(…). O mesmo podemos dizer a
quem pensa ainda que os terroristas podem apresentar pretensons
políticas e que o seu erro é unicamente terem escolhido meios errados. Devemos pôr fim a esse tipo de
simpatia dissimulada. Quem nesse
tipo de casos pom olhos tenros,
converte-se em cúmplice”.
Estas mesmas premissas antiliberais som as caraterísticas do
EIE, e promovêrom-se durante a
Transiçom tanto dentro do regime
como no seio mesmo da oposiçom,
constituindo um fator de continuidade do sistema repressivo, de jeito que se antes era delito a atividade política contrária aos Principios
del Movimiento Nacional, agora éo aquela que se opom à Constituiçom de 1978, com a particularidade de que a própria Constituiçom
se converte em instrumento penal
repressor da atividade política, isto
é: la unidad indivisible de España.
A Constituiçom nom é concebida
entom como um amparo de direitos, mas como um limite a estes,
formalizando a mudança de fachada política da burguesia espanhola
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que passa a dispor dum aparelho
estatal fascista a dotar-se dum
marco jurídico e político de democracia burguesa onde os instrumentos repressivos se aprefeiçoam. A repressom política degenera logo numha caça às bruxas,
em juízos de intençons em que se
examina a fidelidade política da cidadá e nom os atos que se realizem8. O juízo de junho foi um juízo
de fidelidade e retira o véu para
observar o cenário em que nos
movemos, no que nos temos movido sempre. É preciso para o EIE
elaborar medidas exemplarizantes, é preciso porque “o sistema de
repressom do Governo é tam
grande que conseguiu fazer crer
ao povo que é impossível libertarse por meio da organizaçom armada dos trabalhadores; conseguiu
fazer crer que é um Estado invencível e que a violência nom pode
nada contra ele. E conseguiu fazer
crer ao povo, dar-lhe a ilusom de
que a única forma de libertar-se é
desde dentro do sistema, pactuando com ele... (...) Assim que, deste
jeito, o franquismo, fazendo ver
que isto é um sonho, tentou eliminar a combatividade, assimilar a
luita do povo... É por isso que há
que pegar-lhes duro, tratar de demonstrar que som derrotáveis9”.

1. Que acabaria por se estender também
aos dias 26 e 27 de junho.
2. A Audiência Nacional foi criada polo
Real Decreto Lei de 4 de janeiro de 1977,
o mesmo dia em que era suprimido o
Tribunal de Ordem Pública da ditadura.
A sua existência é contrária à Constituiçom espanhola de 1978 porque contradiz o preceito do artigo 24.2 sobre o direito a ter o juízo no lugar de comissom
dos factos delitivos.
3. Estado de direito de baixa intensidade, máquinas administrativas com vida
própria. Esculca. Observatório para a
defesa dos direitos e liberdades.
4. Ibid, 2.
5. A Lei de Partidos, vigorante desde
2002, tem a utilidade de deixar fora da
lei toda aquela organizaçom que amparar o terrorismo, e reduz as estreitas
margens de denúncia que tem o proletariado nas instituiçons democrático –
burguesas do EIE.
6. A Doutrina Parot é o nome com que é
conhecida a jurisprudência estabelecida
a partir da sentença do Tribunal Supremo de 28 de fevereiro de 2006 pola qual
a reduçom das penas por benefícios penintenciários é aplicada sobre cada
unha delas individualmente e nom sobre o máximo legal permitido de permanência em prisom, tendo como resultado que na prática seja possível a 'cadeia
perpétua'. Esta doutrina foi recentemente tombada polo Tribunal Europeu de
Direitos Humanos.
7. Ibid, 2.
8. Olarieta, J. (1990). Transición y represión política. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época). Núm. 70.
9. Argala em Forest, E. (1974). Operación
ogro. Eva Forest (Testemunho). Pág.49.
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Migraçons, mercados
e violência estrutural
“a política de ‘extranjería’ é umha espécie de reforma laboral encuberta”
Se pensamos nas diferentes agressons que pode sofrer a populaçom migrante possivelmente pensemos em situaçons como a dos 'manteiros' ou a trata de mulheres. Estas situaçons
som as mais fáceis de identificar mas som apenas a ponta do

iceberg. Em outubro passado, o Foro Galego de imigraçom realizou umhas jornadas de denúncia em diferentes cidades galegas, entre 21 e 25 de outubro, sob o lema 'Semana de luita contra as Fronteiras', com colóquios e açons de rua.

MARiA RUA / Os fluxos migratórios

som umha realidade que responde a causas estruturais. O mesmo
sistema capitalista que reprime as
pessoas migrantes com a legislaçom relativa às pessoas estrangeiras, precisa também destes fluxos
para cobrir todas as suas necessidades. sobre todo com a crise já
que os próprios estados som incapazes de arranjar as conseqüências que venhem surgindo dos sucessivos cortes nos serviços sociais e na saúde pública.
Como afirma Mari Fidalgo,
membro do Foro Galego da Imigraçom, “esta situaçom de violência estrutural começa no lugar de
origem” onde as máfias se encarregam de recrutar pessoas com
poucos recursos. A violência começa no desarraigo que estas pessoas sofrem ao ver-se obrigadas,
por causas económicas, a abandonar a família e a comunidade. Algumhas destas pessoas vinhêrom
para fazer os trabalhos que lhes
foram prometidos, mas outras
muitas fôrom abandonadas logo à
sua chegada ou entom obrigadas
polas máfias a fazer trabalhos
nom acordados antes. E no percurso da viagem, sofre-se a própria dependência ao chefe ou proxeneta, que exercerá em boa parte
dos casos violência tanto física como psíquica contra estas pessoas
que fazem parte da sua rede.
No caso das redes de 'tráfico de
mulheres' com destino à prostituiçom, a violência, o maltrato e
os vexames som constantes já
desde o lugar de origem. Enganadas para migrarem, durante a
dura viagem sofrem violaçons e
acabam por buscar segurança no
que se conhece como “marido de
caminho, que será o seu proxeneta, protetor e utente de serviços sexuais”. E aceitarám a situaçom porque sabem que nom existe amparo por parte das instituiçons. A Galiza é o país onde há
mais locais de alterne comparativamente com o Estado espanhol.

para precarizar as condiçons de
trabalho e antecipar a demoliçom
social que depois se estendeu ao
conjunto da populaçom”.

Cortes de dereitos,
violência estrutural

a polícia arremeteu
contra vendedores
ambulantes em lugo
Estamos a falar de muitas pessoas sem papéis que, no entanto,
nom podem recorrer à polícia
nem à instituiçom algumha, porque seriam castigadas com a repatriaçom. O mesmo Estado que
as vulnera com a sua legislaçom
contra os estrangeiros, beneficia
dumha mao de obra barata que fai
proliferar a economia submergida. Com efeito, tal como afirmou
nas Jornadas Eduardo Romero,
coautor do livro ¿Qué hacemos
con las fronteras? e membro do
coletivo asturiano Cambalache, “o
primeiro racista é o Estado”.

Feminizaçom das migraçons
Nos últimos anos, com a imposiçom dos cortes sociais, segundo
aponta Mari Fidalgo, está a ocorrer um novo fenómeno: “a feminizaçom dos fluxos migratórios”. Segundo a ativista, “o número de mulheres migrantes
tem vindo a aumentar notoriamente nos últimos 8 anos, já que
se incrementou a sua procura
em âmbitos como o dos cuidados ou o doméstico, em consequência da inoperatividade do
Estado face às ditas necessidades de dependência”. Por outra
parte, isto contribui a perpetuar
o rol de género estabelecido no

ámbito doméstico e distorce a
qüestom de classe, sendo novamente as mulheres com as condiçons mais precárias que realizam estas tarefas. Ademais, estamos a falar dum ámbito em
que a regulaçom laboral é escassa e difusa. O Decreto do Lar de
2011 nom é equiparável ao de
outros sectores, já que nom garante os direito das trabalhadoras. Um exemplo bastará: as
pessoas contratadas para trabalhos domésticos, nom tenhem
direito ao desemprego, e isto
sempre na melhor das situaçons,
que tenham papéis.
Além da violência estrutural
que sofrem estas trabalhadoras,
é bastante comum nestes âmbitos encontrar-se com crimes de
violência sexual ou casos de maltrato psicológico. Poucos som denunciados, pois, desprovidas de
recursos, basta umha chamada
telefónica para perderem os papéis e serem deportadas.
Em Compostela, em particular,
existem casos contrastados e denunciados polo próprio Foro, que
constatou agressons físicas, sexuais ou psíquicas no trabalho
doméstico. E por isso exige que
os autores destas agressons nom
podam aceder como empregadores ao Serviço Galego de Emprego e a outras plataformas análogas. Tal como afirmou Eduardo
Romero numha entrevista ao Praza Pública, “a política de extranjería é no fundo umha espécie de
reforma laboral encoberta, que
teve lugar em começos do século

Ainda, outro dos grandes problemas que está a sofrer a comunidade migrante provém do Decreto da sanidade de 2012, que altera o modelo do sistema de saúde
pública, tanto na estrutura como
na conceçom. Passamos dum
modelo assistencial garantista e
universal, baseado no direito fundamental à saúde por ser parte
da comunidade, para um modelo
de asseguramento.
Para se beneficiar dos serviços
de saúde, precisa-se dum contrato de trabalho e cotizar à segurança social, passando obrigatoriamente pelo mercado laboral.
Esta é a situaçom em que se encontram muitos e muitas emigrantes sem papéis. Na Galiza, o
PP fijo, por razons eleitorais, um
remendo à medida, buscando
umha situaçom intermédia. Mas,
na verdade, para beneficiar deste serviço, exigem-se requisitos,
entre os quais levar mais de 6
meses empadroado numha cámara municipal galega.
Depois deste ano, para o Foro
Galego da Imigración o programa funciona de modo deficitário. Falta informaçom tanto para
migrantes como para profissionais e muitos emigrantes estám
a receber faturas por empregar
os serviços de urgências. Só 10%
da populaçom potencialmente
abrangida polo programa está a
beneficiar dele.
Depois de várias reunions do
Foro com o Sergas, percebeu-se
que determinadas doenças, que
som umha ameaça direta para a
sociedade, como o VIH serám tratadas; mas ao contrario, um dos
ámbitos que mais afeta a comunidade migrante, a saúde mental, fica completamente desatendido.
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fundos de investimentos británicos querem construir
um complexo comercial na contorna da cidade olívica

ex-Gerente de urbanismo de viGo assessora promotores de porto cabral

Comuneiros de Cabral posicionam-se
contra projeto de complexo comercial
O projeto de construçom dum parque comercial na paróquia viguesa de Cabral
está a desvendar o funcionamento das redes caciquis na cidade olívica e os interesses eleitorais e especulativos que decorrem em paralelo ao desenvolvimento
urbanístico. Para o Concelho de Vigo, regido por Abel Caballero (PSOE), a opera-

çom proposta polo fundo británico de investimentos Eurofund para a edificaçom
do complexo 'Porto Cabral' é chave para lançar o PGOM e apresentar nas próximas campanhas eleitorais o que pretende ser o seu 'projeto-estrela': a cidade
desportiva de Valadares, que a imprensa viguesa já chama 'a Cidade do Celta'.

A. lOPES / A rejeiçom dos comu-

neiros da paróquia de Cabral à
negociarem com o fundo britânico de investimento Eurofund a
venda de monte vizinhal em maocomum pom em causa o futuro da
primeira das operaçons especulativas amparadas polo Plano Geral
de Ordenamento Municipal
(PGOM) de Vigo. O Eurofund pretende obter 1.508.609 m2 na zona
de Linheirinhos, qualificados polo PGOM como urbanizáveis e de
carácter terciário e residencial,
para promover a construçom
dum complexo comercial, de lazer e urbanístico, que designa por
'Porto Cabral'. Mais de 300.000 m2
destes terrenos som propriedade
da Comunidade de Montes de Cabral, ocupados polo Parque Florestal de Coto-grande, entre outras infraestruturas.
E, no entanto, o desenvolvimento desta zona deve corresponder à
iniciativa pública, como explica a
própria ficha do PGOM dedicada
ao terreno de Linheirinhos. Por isso, é ao concelho de Vigo que corresponde adquirir este terreno
através de expropiaçom, para depois elaborar um Plano Parcial e
realizar umha poxa. Seria aí que,
segundo a legislaçom urbanística,
poderia entrar o Eurofund.
Por outra lado, as pessoas que
defendem a propriedade comunal
dos montes lembram que a Lei de
Montes Vizinhais em Mao Comum estabelece que estes montes
som “bens indivisíveis, inalienáveis, imprescritíveis e inembargáveis” e apenas considera três casos em que estes podem ser alienado: o primeiro, através dumha
cessom temporária para exploraçons ou instalaçons que redundem em benefício da Comunidade; o segundo, umha cessom indefinida às Administraçons Públicas destinada a equipamentos em
prol da Comunidade; e o terceiro,
umha expropiaçom “por causa de
utilidade pública ou interesse social prevalentes aos dos próprios
montes vizinhais”. Umha série de

pgom de vigo foi
aprovado em pleno
auge imobiliário
collado villalba, em
madrid, rejeitou um
projeto do eurofund
piaçom pactuada”, expressom para o qual nom existe definiçom jurídica nengumha e que nom deixa
de ser simples eufemismo de
“acordo de venda”. O acordo entre
o Eurofund e a Junta Reitora da
Comunidade Montes nom tinha
de sentido, segundo indicárom algumhas vozes opositoras. Se o
único que podia comprar os terrenos legalmente era o Concelho de
Vigo através dumha expropiaçom
e cumprindo com as tabelas de taxaçom, que significava esse dinheiro que ofertava Eurofund?
Umha estratégia para que os comuneiros de Cabral renunciassem
ao seu monte, mas que nom conseguiu ir avante.

reunions entre
concelho de vigo e o
eurofund começaram
no mês de fevereiro
definiçons nas quais é difícil enquadrar tanto o projeto de Porto
Cabral como a própria qualificaçom de terrenos realizada polo
Concelho de Vigo.

Também a Cidade dos Desportos

“Expropiaçom pactuada”
No mês de fevereiro deste 2013
começaram as reunions entre o
Eurofund e o Concelho de Vigo,
em que também acabará participando Luis Rodríguez, presidente
da Comunidade de Montes de Cabral e ex sindicalista com forte ligaçom ao PSOE. Destas conversas sai um acordo entre o fundo e
Rodríguez que este nom revela.
Aparece entom a engenhosa expressom “expropiaçom pactuada”, que Rodríguez empregará para tentar cumprir a sua missom -a
de impedir que a assembleia da
Comunidade de Cabral fizesse o
seu trabalho de defesa do monte.
O conflito estourou na paró-

quia, onde se frustrou o primeiro
intento de votaçom ao carecer a
vizinhança da informaçom adequada. Nessa assembleia de abril
chegárom a intervir a polícia, sendo detidas 3 pessoas. As reivindicaçons do grupo de comuneiros
opositor conseguírom que se fi-

zesse umha assembleia informativa e ainda outra extraordinária
onde o voto seria secreto. Porém,
a informaçom continuava sem
chegar aos comuneiros, só a oferta do Eurofund para pagar 40 euros por cada metro quadrado. Rodríguez seguia a falar de “expro-

Quatro anos passárom desde que
foi aprovado o PGOM de Vigo, em
cuja elaboraçom participárom os
três partidos com representaçom
no concelho (PP, PSOE e BNG).
Um período de tempo crucial, pois
algumhas das atuaçons, como a
de Linheirinhos, deveriam desenvolver-se neste primeiro quadriénio. Um dos aspetos que fai peculiar o PGOM olívico é que foi aprovado em pleno auge imobiliário,
polo que trás do estourido da 'bolha' as suas previsons de crescimento encontram-se obsoletas.
Outro aspeto, importante para entender o interesse do Concelho na
construçom de Porto Cabral, é
que cada atuaçom comporta cargas adicionais, polo que as operadoras que consigan com algumha
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advogada do fundo
británico trabalha
com eurovegas
das fichas de atuaçom terám
também que encarregar-se dumha parte doutras atuaçons previstas no PGOM. Consultando a citada ficha de Linheirinhos, vê-se
que a promotora dessa atuaçom
terá que, entre outras, fazer-se
cargo também 573.559 m 2 da
projetada Cidade dos Desportos.
E esta é a infraestrutura-estrela
do PGOM, um projeto que aprofundará na destruiçom da contorna rural da cidade para erguer a
já qualificada propagandisticamente como 'Cidade do Celta'.
Todo um empurrom eleitoral para Abel Caballero. Para mais, entre as cargas adicionais também
se encontram intervençons em
sistemas de bombeio ou soterramento de linhas de alta tensom,
com o que este tipo de operaçons
passam também a ser lucrativas
para concessionárias habituais,
como Aqualia ou FCC, ou empresas como Fenosa.

A equipa do Eurofund
Quando os meios convencionais
falam do Eurofund, definem este
fundo de investimento como o
promotor do centro Puerto Venecia de Saragoça, ou o de Paterna,
no País Valenciano, mas esquecem o que ocurreu em Collado
Villalba, na comunidade de Madrid, onde se botou atrás o seu
projeto depois dumha adjudicaçom em concurso a umha sociedade comercial, criada mês e
meio antes polo Eurofund, que
fora a única apresentada. Dá a
casualidade de que em Saragoça,
Collado Villalba e Vigo estes projetos de complexos comerciais
som apresentados quando o
PSOE ocupa o poder municipal.
O funcionamento do Eurofund
quando desembarca num lugar
segue um esquema definido.
Umha vez apresenta o seu projeto e recebe boas palavras dos
responsáveis municipais, funda
umha sociedade com administrador único, habitualmente o
gerente do Eurofund no Estado
espanhol Ian Sanford. Umha vez
criada a nova companhia, a equipa é ampliada contratando pessoas influentes no urbanismo local. É de salientar que umha das
avogadas que trabalha com Eurofund a nível estatal é Maria Belén Garrigues Calderón, quem
também assessora a filiais espanholas da Las Vegas Sands, a
promotora da Eurovegas.
No caso viguês, a pessoa escolhida foi Javier Rivas, arquiteto
que foi gerente de Urbanismo
com Lois Pérez Castrillo, do
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BNG, e Corina Porro, do PP, anos
em que tomou forma o atual
PGOM. Fontes consultadas polo
NOVAS indicam que Javier Rivas
foi umha peça-chave para a queda do Ventura Pérez Mariño
(PSOE), cuja alcaldia durou apenas uns meses até a chegada de
Porro, pois este nom conseguiu
fazer fronte aos interesses, mesmo dentro do seu partido, que
queriam que Rivas continuasse à
frente da Gerência de Urbanismo.
Por outra banda, o Eurofund
adoita aliar-se para os seus projetos
com outros fundos como Intu Properties ou British Lands, ligados a
lóbis imobiliários europeus e mesmo à nobreza inglesa. E em todos
os casos anuncia que se vam criar
os mesmos milhares de empregos.
Nas passadas semanas umha faixa
azul pendurava dumha das fachadas de Cabral: “Eles prometem a
lua, nos defendemos a terra”.

espaço de monte que se veria afetado
pola construçom de Porto cabral

Junta Reitora baixo suspeita
B.G. / A atual Junta Reitora da Comunidade de

Montes Vicinais em Mao Comum de Cabral
conta com um presidente fortemente ligado
ao PSOE local, Luis Rodriguez. O capítulo das
negociaçons com Eurofund foi umha pinga
que derramou o copo e desatou um movimento opositor que está a pôr acima da mesa diversas atividades suspeitas por parte da Junta
Reitora comandada por Rodríguez. É de salientar que atualmente a Comunidade de
Montes Vizinhais em Mao Comum de Cabral
é umha das entidades deste carater com mais
fundos no nosso país ao ter recebido em 2011
uns 7.260.000 euros de AENA como indenizaçom pola expropriaçom de terrenos durante o franquismo para o aeroporto de Peinador.
Nos últimos meses fijo-se público também
que a Comunidade de Montes, às costas da
sua assembleia, realizou operaçons de permutas de terrenos que consistirom num gasto
de mais de 300.000 euros para as arcas da Comunidade. Todo isto realizado através de um
processo cheio de irregularidades. Segundo
começou a denunciar um grupo de comuneiros, em 2006 a assembleia, sem que a Junta
Reitora achega-se a informaçom precisa,
aprovava a permuta de um terreno de uns
3.140 metros quadrados a carom do cemitério
de Puxeiros por duas parcelas, de 2.900 e
1.400 metros quadrados, acarom do Ifevi, propriedade da empresa Grucave SL, a qual as
adquirira poucos meses antes através de um

presidente da comunidade
de montes de cabral está
vinculado ao psoe
dos seus homens, Antonio Caride. A Junta de
Galiza nom autorizou tal permuta, ao nom estar registadas as terras que a Comunidade declarava suas como monte em mao comum, enquanto as parcelas de Grucave sim estavas registadas como monte em mao comum. Ainda
assim, em 2008 Caride, em nome de Grucave,
apresentará umha solicitude para a construçom de umha nave na parcela de Puxeiros.
No entanto a Comunidade de Montes que
rege Luis Rodríguez tenta fazer-se com os terrenos de Puxeiros, polo que gastará 108.182
euros no ano 2008 para mercar umha das parcelas que conformavam tal terreno e que pertencia a um vizinho. Em 2011, a Comunidade
há de desembolsar 198.000 euros mais IVE para levar-se a adjudicaçom de umha outra das
parcelas, a qual era propriedade do Concelho
de Vigo, operaçom que se realizou através de
um procedimento negociado sem publicidade
e ao que foram convidados Grucave, a Comunidade de Montes e um particular, ex titular de
umha nave de refrigerantes adjacente ao terreno e que levava anos falecido. A única oferta

foi a realizada pola Comunidade de Montes.
Em 2012 realiza-se a permuta dos terrenos em
Puxeiros e os da Grucave ante notário, quando
esta operaçom nom está autorizada pola Junta
e quando a qualificaçom do terreno de Puxeiros como monte em mao comum, é dizer que
seria propriedade da Comunidade, está ainda
pendente da resoluçom de um contenciosoadministrativo. Segundo informam os comuneiros, Grucave começa a construir a nave
(obras nas que participa a construtora Ediserpo, umha habitual nas construçons públicas
na província de Pontevedra) ao contar com a
licença municipal. A parcela será vendida por
Grucave às empresas Vigocasa SL e Sumicarol
SL, nas que participam membros da família
do Antonio Caride. Posteriormente, a parcela
seria revendida por Vigocasa a Grucave por
um importe de 562.650 euros.

Compra de terrenos
Segundo os informes de contas de 2011 e 2012
anos a Comunidade de Montes teria gastado
neste espaço de tempo mais de um milhom de
euros em compras de terrenos. Mas segundo
informam alguns comuneiros no registo de
montes vizinhais em mao comum da Junta de
Galiza nom se atopam novas qualificaçons de
monte em mao comum que se correspondam
com essas adquisiçons de terrenos, polo que
suspeitam que essas terras podam ser empregadas pola Junta Reitora para a sua venda.
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“com os países lusófonos temos um espaço comum,
principalmente na língua mas também em visons da vida”

conversa com fran pérez, narf

“os artistas nom devem ver-se como pessoas
‘para ser contempladas’, alheias à comunidade”
RUBÉN MEliDE / Fran Pérez, Narf (Compostela, 1968) é um artista sem paragem.
Fundador da sala Nasa, foi nos seus começos integrante de formaçons como
a Psicofónica de Conxo, os Kinindiola ou Nicho Varullo. Em solitário, é autor

de discos como Directo en Compostela, Totem ou Aló irmao, e agora vem de
tirar Nas Tardes Escuras, em que versiona Rosalia de Castro a ritmo de rock.
Com ele falamos dos seus projetos presentes e passados

Documentando-nos a respeito
dos teus começos na música,
descobrimos os Kinindiola, e
também soubemos da existência
de Nicho Varullo. Que nos contas a respeito daquelas primeiras experiências?
Esses som os mundos em que comecei no mundo da música, por
volta de final de oitenta e começos
de noventa. Eram momentos em
que o panorama era bastante diferente de como é agora. O que figemos daquela foi auto-produzirnos. Montámos umha discográfica chamada Spectra, que editou o
trabalho de Nicho Varullo e com a
qual também gravámos os Kinindiola. Daquela época podem-se
escuitar cançons em plataformas
que existem por aí na rede. Nom
som trabalhos que supugessem
um grande sucesso da nossa discográfica, mas o que é revelador é
o facto de serem momentos em
que as dificuldades faziam com
que tivesses que te ocupar de todo,
auto-produzindo-te e auto-editando os teus discos.
Partindo de Aló irmao e da tua
interaçom com Manecas Costa,
demo-nos conta de que tes um
forte contato com o mundo lusófono. Que che achega esta
relaçom?
Para mim é umha relaçom natural. Depois daqueles primeiros
projetos de que falávamos, na
etapa seguinte, andei na equipa
fundadora da antiga Sala Nasa.
Lembro que já na altura organizáramos algum encontro com artistas portugueses de teatro e
música. A partir daí começou
umha relaçom. A minha primeira viagem a Moçambique foi no
ano 95, já há tempo disso. Entom, tudo fluiu dumha maneira
muito espontánea e natural. Já
desde primeira hora existe umha
convivência natural, primeiro
com os portugueses e depois já
com gente de Moçambique, Guiné Bissau, Cabo Verde e outros
lugares. Temos um espaço comum, principalmente na questom da língua, mas também em

que nom há que olhar para os artistas como pessoas alheias à comunidade, como se estivessem fora só para serem contemplados.
Um músico faz parte da comunidade como qualquer pessoa; como
um professor um padeiro ou um
currante de qualquer tipo. Nós temos um pouco a funçom de fazer
parte da sociedade e exprimir o
seu sentir. Cada um procura a sua
maneira e o seu caminho. Mas para mim a chave é nom ver-se como
umha cousa alheia à sociedade.

muitas visons da vida comum.
Ainda que também viagei a outros lugares, para mim esse sempre foi um caminho natural.
Parece que, no teu caso, as viagens e a música se retroalimentam: enquanto a música te leva
polo mundo, o mundo achega novos ingredientes à tua música...
É assim. Eu entendo o processo
de composiçom e de elaboraçom da música como a mesma
cousa que a vida. É certo que o
estilo musical que eu pratico às
vezes varia muito de forma,
porque nom tem muito a ver o
Aló irmao com o Totem ou com
o que estou a tirar agora, Nas
tardes escuras, que tem umha
sonoridade mais rock. Entom

tem a ver com os momentos vitais, com as viagens e com como isso me vai ensinando...
Já mais perto da casa, tes dito de
Compostela que é umha “cidade
incompleta” e um “faro errante”. Alimentas-te da sua magia
para criares?
Completamente. Aquilo que eu
chamo “a calma no meio do vendaval” tem a ver com isso. É o lugar que eu considero a minha casa, e que che achega muito à hora
de andar polo mundo. Para mim é
como se fosse um pouco o frasco
das essências. Está claro que se
trata de essências de pedra, essências fortes que imprimem um caráter. Provavelmente por isso eu
tenho tanta liberdade estilística.

Digamos que sinto firme a minha
identidade. Entom nom tenho problema em que as minhas influências musicais venham de qualquer
lugar, porque por longínquas ou
externas que forem eu nunca vou
deixar de ter identidade. O que eu
fago é daqui porque eu som daqui,
e esse é o sustento do meu ser. E
isso permite-me olhar para o mundo com apertura e com um certo
orgulho de ser daqui.
Parece que existe o lugar comum de que o país desaproveita
a sua potencialidade artística...
Nom sei... é algo que se diz sempre
em toda a parte. Ninguém é profeta na sua terra, entom é umha cousa que se aplica para qualquer lugar do mundo. O que eu penso é

Temos entendido que, para além
de músico, também és ator.
Bom... eu trabalhei algo como ator.
Como che comentei antes, estivem
na equipa fundadora da Nasa. Assim, trabalhei com Chévere, mas
mais como músico: compondo a
música para obras teatrais e essas
cousas. O que acontece é que claro, afinal acabas atuando também.
Tivem algumha experiência. A última foi participar numha montagem do CDG com Luis Tosar e um
extraordinário elenco de atores
galegos. Mas sempre que estivem
trabalhando nisso foi mais bem
em contato com temas musicais,
como ator-cantante ou ator-músico. Nom me considero a mim mesmo como um ator, mas como um
músico com algumhas experiências nesse campo. O que sim figem
muito nestes últimos 20 anos fôrom músicas para teatro.
Podes-nos falar um bocadinho
dos projetos que tés na mente
para o futuro imediato?
O mais salientável agora mesmo
é o disco que acabo de tirar: Nas
tardes escuras. Trata-se dum trabalho de poesias de Rosalia de
Castro, mas com umha visom
rock. Venho de configurar um
trio com dous mui bons músicos:
L.A.R. Legido e Alberte Rodriguez ´Ho Chi Minh´, com os
quais estou a apresentar este novo disco. Projetos na mente sempre há, mas agora mesmo estou
com isto, porque sacar um disco
à luz nom é o fim de nada, mas o
começo dumha etapa nova.
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O 'Dia do Piom' chegou por este
Sam Martinho à novena ediçom
a rede brinquedia orGaniza a jornada em centros de todo o pais
REDAÇOM / No passado 11 de novembro centros de ensino e coletivos culturais voltárom coordenar esforços para fazer valer de
volta o dito aquel de 'Polo Sam
Martinho, pions ao caminho”.
Brinquedia, Rede Galega do Jogo
Tradicional, é principal impulsora
das atividades, que vem desde jogos até certames de decoraçom
destes brinquedos. A vila chairega de Muimenta foi eligida para a
celebraçom dum ato central, que
incluiu música e um obradoiro de
fabricaçom de pions, umha exposiçom destes e mais umha outra
de cartazes sobre a história do jogo, elaborada pola associaçom catalana 'Amics de la Baldufa'. Um-

has 7000 crianças de todo o pais
participaram desta jornada de encontro com a buxaina nos distintos atos, que incluírom a leitura
dum manifesto no que se reivin-

dica “tender umha ponte entre o
passado e o presente, entre os
avós e os netos, entre a tradiçom
e a modernidade, entre o piom e
o 'esmarfom'”.

Reclamam titulariedade pública
das coleçons de arte das Caixas
REDAÇOM / A federaçom de associaçons Galiza Cultura impulsiona desde o passado 21 de outubro um manifesto “Pola titularidade pública e o desfrute universal do patrimonio artístico das antigas Caixas de Aforro Galegas”.
Em forma de recolhida de sinaturas, procuram evitar “o espólio,
desnacionalizaçom e saída da Galiza” da coleçom conformada desde meados do século XIX, amea-

çada pola privatizaçom em Novagalicia Banco.
Os impulsores consideram que a
recente declaraçom das coleçons
como Bem de Interesse Cultural é
“positiva mas nom suficiente”, e
chamam a garantir a “legítima
propriedade” da sociedade galega
sobre as obras e a sua permanência na Galiza.
No mesmo sentido, o Bloco Nacionalista Galego defendeu em

plano do parlamento autonómico
umha iniciativa para comprometer a Junta da Galiza na defensa
das coleçons e a unificaçom de
ambas, já que no momento da
bancarizaçom a administraçom
autonómica permitiu que a coleçom de Caixa Galicia passasse a
figurar como um ativo financeiro
do banco. Partido Popular votou
contra a iniciativa, enquanto o
PSdeG se abstivo.

Miguelanxo Prado
recebe Prémio do
Cómic da Espanha
REDAÇOM / Miguelanxo Prado
vém de ver a sua novela gráfica
Ardalén novamente reconhecida,
em este caso polo Ministério de
Cultura espanhol. O Premio Nacional do Cómic é o terceiro grande galardom que o debuxante corunhês recebe pola sua obra mais
completa e ambiciosa até a época,
logo de ser reconhecida melhor
obra estatal no prestigioso 'Saló
del Còmic' de Barcelona em abril
e o Prémio da Crítica que outorga
a revista Dolmen no passado se-

tembro. Publicado há já um ano,
Ardalén é, por palavras do próprio Prado, “a mais maduradamente galega” das suas obras,
“onde todo está mais naturalizado”.
O trabalho, que demorou umha
década desde que foi começado
até o seu remate e publicaçom,
mistura feitos reais e fantasia
numha história que, com a montanha oriental do pais como cenário, gira arredor da emigraçom
para falar da memória.

autodeterminaçom

atlas histÓrico

o conto do apalpador

direito de
autodeterminaçom,
um potencial democrático
texto de henrique del Bosque
zapata, prologado por uxío-Breogán diéguez cequiel
editam: causa galiza e a fenda
8 euros (com os gastos de envio)
Breve e acessível manual sobre o
direito de autodeterminaçom e a
sua aplicaçom na galiza
versom em norma agal e rag

atlas histÓrico da galiza
e do seu contorno geográfico e cultural
texto de José manuel Barbosa
design gráfico e ilustraçom de José
manuel gonçales ribeira
50 euros (gastos de envio incluídos)
edita: edições da galiza
amplo percurso pola história da galiza através dos diferentes mapas de
cada etapa a toda a cor

textos de lua sende e
alexandre miguens
ilustraçons de leandro lamas
15 € (gastos de envio incluídos)
editam: edições da galiza e
a fenda editorial
cuidada ediçom para crianças
que aborda a figura do mítico
personagem natalício
34 páginas, 12 ilustraçons,
tampas duras

solicita-os em: encomendas@novasgz.com ou no telefone. 692 060 607
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começou a liGa GaleGa de futebol Gaélico
26 de outubro deu início a Liga Galega
de Futebol Gaélico, competiçom reconhecida pola GAA. Os resultados forom
Mecos FG de Ogrobe 18 – 23 Estrela
Vermelha de Compostela; e Irmandinhos da Estrada 29 - 7 Pontevedra FG.
Descansou Os Fillos de Breogan.

triatlo arcade santiaGo Ganha liGa estatal
As e os triatletas converterom-se na melhor equipa do Estado ao vencer em Almeria a liga de clubes. Na formaçom militam muit@s d@s melhores triatletas da
Galiza e Portugal, como Antón Ruanova,
Duarte Marques, Rocio Condeço e Sara
Tenrinho. É a segunda vez que o logram.

Principiou a liga Gallaecia de ‘gaélico’
A.RUA NOVA / A liga Gallaecia apresenta-se como a primeira liga mista de futebol
gaélico no mundo. Defendem o desporto de base e querem rachar com os roles
sexistas. Da própria liga sinalam que “respeitamos aqueles e aquelas que optam
por jogos segregados em funçom do género, mas o objectivo da liga Gallaecia

A primeira jornada
Os jogos da Liga Gallaecia desenvolvem-se com um intervalo de
tempo de aproximadamente um
mês, em localidades galegas em
festa. Na inauguraçom da Liga
participarom quatro equipas: Suêvia de Compostela, Afiadoras de
Ourense, Cascarilha da Corunha
e Torques de Lugo. Os resultados
dos primeiros encontros, celebrados em Lugo, com o galho do sam
Froilam, forom: Suêvia 14-8 //
Cascarilha 1-0 e Torques 4-4 //
Afiadoras 3-2 .
Os seguintes jogos teram lugar
o sábado 23 de Novembro em Maceda de Trives, coincidindo com a
celebraçom dos Magustos e o Festival da Rebusca. Às quatro equipas que começarom a Liga, acrescentou-se máis umha: Ambílokwoi FG, que é a formaçom de futebol gaélico de mulheres e homens da cidade de Vigo. O seu
nome procede do céltico “Ambi”,
que significa beira e “Loku”, que
se traduz como lagoa ou ria. Na
segunda jornada veremos os se-

vai além do puramente competitivo; pretendemos fomentar um desporto popular,
em que todas as pessoas, independentemente da sua condiçom, pratiquem
umha vida saudável e socialicem, contribuindo para construir nexos, tanto a nível
individual, como do entorno máis próximo, e mesmo com perspectiva de País.”
e jogadores e jogadoras compartilhem a experiência vivida, as jogadas, as anedotas e mesmo a vitória
da equipa contra a que se jogou
num ambiente de fraternidade.

guintes enfrontamentos: SuêviaAmbílokwoi e Cascarilha-Afiadoras. Os Torques descansarám.
A Liga Gallaecia estabelece como objetivo jogar por diferentes
vilas e cidades do País, e nom unicamente nas localidades de origem das equipas, o que contribui
para conhecer melhor a Galiza e
a relacionar-se com mais pessoas, dentro da sua ideia de construir e nom dividir.

os terceiros tempos
som um espaço de
convívio após o jogo
Os terceiros tempos
Se há algo que diferência o futebol
irlandês doutros desportos, som os
terceiros tempos, que também se
celebram no ráguebi. Som um es-

paço de convívio, amenizado com
bebida e petiscos, entre as equipas e
@s siareir@s após cada jogo. A
equipa anfitrioa é a que se encarrega da organizaçom dos terceiros
tempos. O último terceiro tempo tivo lugar em Lugo, organizado polos
Torques de Lugoslávia e a Associaçom Cultura do País. O vindouro será organizado polas ourensás Afiadoras e A Rebusca em Maceda de
Trives. Trata-se de que @s siareir@s

As claques do futebol gaélico
A celebraçom da primeira jornada
da Liga serviu de apresentaçom do
primeiro grupo de siareiros organizados dumha equipa de futebol
gaélico do País: os Nadela Partisans, dos Torques, que o passado
5 de outubro derom boas mostras
de desportividade e recebimento a
todas as siareiras e jogadoras que
se achegarom a Lugo a celebrar a
inauguraçom da Liga Gallaecia. O
23 de outubro continuará em Maceda de Trives, e possivelmente vejamos máis claques animando as
jogadoras e jogadores da Liga. E
antes da segunda jornada haverá
tempo para um amigável em Arteijo, em que se enfrentarám Cascarilha e Torques. A Liga Gallaecia
arrincou com força e promete ser
um referente do desporto popular
nos fins-de-semana da Galiza.

Este natal lotaria da Galiza: numha mao o palám
e na outra o boleto da “cesta do Apalpador”
O VARAl - lNB / Com a competiçom em andamento em todos os
frentes regulares da LNB, as bilhardas erguem a olhada e no horizonte divisam já a imponente
imagem do Apalpador. A figura
referencial do Natal Galego já
estivo presente no Castanhazo
Rock umha vez acabado o Aberto de Bilharda desputado a carom dos pendelhos onde se celebraram os cantos de taberna, e
fijo-o dum jeito surpreendente
para muitos, já que foi sobre o
cenário em Chantada no contexto deste festival de essência bravú onde os coletivos Carnelao ,
LNB e IndixenismoGZ apresentarom ao mundo os espectacula-

res boletos de “ A Cesta do Apapador”, a primeira ediçom dumha autêntica Lotaria da Galiza

que se atreve a enfrontar o imperialismo da lotaria espanhola
de Natal e fai-no com o referente

da Grossa, a lotaria nacional catalana cujo sorteio será o 31 de
Dezembro e cujos quatro últi-

mos dígitos sinalarám o boleto
ganhador de “A Cesta do Apalpador”, formada por um espetacular conjunto de produtos autóctones galegos. Fuge-se assím
do caracter monetararista num
prémio que o que procura é
alentar a difusom e o consumo
das marcas que produzem e distribuem na Galiza, impulsando
assím a criaçom de emprego e a
fixaçom de populaçom no rural
galego. Podes conseguir os teus
boletos ou achegar qualquer
produto produzido por ti nas
pistas da LNB ou procurando no
facebook: "LotariadaGaliza"Desafia a sorte , bilharda e lotaria da Galiza Sempre!!
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o Waterpolo santiaGo Ganha a supertaça GaleGa

o celta de viGo apoia o GaleGo

A temporada 2013 de waterpolo pujo-se em marcha com
a celebraçom, na cidade de Ponte Vedra da Supertaça
Galega de Waterpolo, em que se enfrentavam o campeom
da Liga, o Galaico Pontevedra e o CW Santiago. Os compostelanos, após perder a Liga 2012-13, puderom tomar
a revanche e vencêrom 10-13, alçando o primeiro título
da campanha.

Jogadores e equipa técnica do clube celeste gravarom
um video de apoio ao idioma do País dentro da campanha “Gosto do galego”. A iniciativa supom um gesto
mui possitivo para visibilizar o nosso idioma num ámbito tam espanholizado como é o futebol, mas das redes
sociais insta-se o clube e os próprios jogadores a que
demostrem o seu amor polo galego empregando-o.

O ráguebi pede passo na Galiza
A.R.N. / O ráguebi é um dos desportos ingleses por excelência. Desde a celebraçom do primeiro jogo em 1871, entre inglaterra e Escócia, converteu-se num
desporto mui popular nas ilhas británicas e nas antigas colónias inglesas. Desde começos do século XX, fruto da influência inglesa, espalham-se novas modalidades desportivas polas naçons europeias. Na Galiza , o futebol británico
será a modalidade mais arraigada, e eclipsará o resto de desportos. Para o ostracismo do ráguebi contribuírom as críticas moralizantes da igreja católica e

outros sectores sociais tradicionalistas, que julgavam este desporto como mui
violento e propenso ao contacto físico, o que poderia derivar em “paixons hedonísticas”. Na Galiza, o primeiro encontro de ráguebi com certa consideraçom
social e oficial jogou-se em 1910, exclusivamente entre marinheiros ingleses no
bairro vigués de Bouças. Nos anos 20, o professor Fernando Calvet Prats tentou
impulsar o associacionismo universitário desportivo, e mais concretamente o
ráguebi entre o estudantado, logo de practicá-lo em Oxford.

Mas o ráguebi terá de aguardar
na Galiza até os anos 80 do século
XX para começar a ganhar certa
releváncia social. No 76 um grupo de estudantes funda o Clube
de Ráguebi Arquitectura Técnica
da Corunha (CRAT), com a ideia
de participar na Liga Universitária de Ráguebi. Em 1983 funda-se
a Federaçom Galega de Ráguebi,
e no 1988 formaliza-se o nascimento do Vigo Ráguebi Clube,
graças também ao entusiamo
dum grupinho de estudantes.
CRAT e Vigo som hoje as duas
melhores equipas galegas,competindo na Divisom de Honra Estatal, em mulheres o CRAT Corunha, que finalizou 3ª na Liga, e
o Vigo Rugby em homens.
Berzo joga na Liga Galega
O ráguebi é um dos desportos minoritários na Galiza, mas cada
temporada consegue mais federad@s. Actualmente move quase
um milheiro de galeg@s, mas cada ano soma mais desportistas e
de mais curta idade, porque muitas das equipas galegas estám a
criar escolas desportivas. Actualmente a Liga Galega masculina
tem 2 categorias, onde compitem
15 equipas. Na Liga Galega I jogam Vigo Rugby, Zalaeta Arteixo,
Os Ingleses de Vila Garcia, Mareantes de Ponte Vedra, CR Lalin,
Campus Ourense e Pontevedra
RC. Compitem na Liga Galega 2:
CR Ferrol, Muralla RC, CRAT Corunha, Santiago RC, Fendetestas
As Pontes, Vigo Rugby e também
duas equipas da comarca galega
do Berzo: Jabatos RC e Berzo,
umha excelente nova para a superaçom das fronteiras autonómicas e afiançar laços com a Galiza irredenta. A Liga feminina
ganha em participantes e nesta
temporada está composta por sete equipas, duas mais que o ano
anterior; som o CRAT Corunha,
Zalaeta Arteixo, Vigo Rugby,
Campus Ourense, CR Lalin, Muralha RC e CR Os Ingleses.

a seleçom do tojo
participa desde 1999
em jogos e torneios
internacionais
ganha força a ideia
de organizar um ‘três
naçons’ com galiza,
euskadi e catalunya

Um desporto de princípios
O ráguebi é um desporto vítima
de muitos preconceitos, por ser
riscado de violento; na verdade é
um desporto fascinante, admirado pola sua honestidade e respeito às rivais. A sua essência é o jogo coletivo. Afinal, muit@s fazem
o trabalho para que se consiga
atingir o objetivo de anotar tantos; mas quem realmente atinge
o objetivo é o grupo. Aliás, fomenta a sociabilidade no denominado “terceiro tempo”, umha cordial reuniom, geralmente acompanhada de cervejas,entre as jogadoras e jogadores locais e visitantes, após o encontro, em que
também participam @s árbitros,
treinadores e treinadoras e parte
do público, para falar do jogo.
Contra o localismo
A diferença doutros desportos no
que estam mui presentes as atitudes localistas, que nos empeque-

duas equipas do
Berzo jogam na liga
galega, superando a
fronteira autonómica
necem como povo, no ráguebi galego existe um fondo sentimento
de irmandade entre os clubes galegos. Jogadores e jogadoras e directiva do Vigo RC viajam a Corunha para animar o CRAT, e as
da cidade Herculina correspondem indo a Vigo. Existe rivalidade, mas por cima dela prevalece a
uniom e defesa dos intereses comuns do ráguebi galego.
Seleçom Galega de ráguebi
A criaçom da seleçom galega de
ráguebi foi fundamental para a
espalhar o desporto e o sentimento nacional, mas também
para rachar com o localismo.

Que muitas jogadoras de diferentes equipas do país compartilhem a camisola nacional serviu para afortalar a uniom no ráguebi galego.
A seleçom galega de ráguebi,
tem como símbolo a chorima, a
flor do tojo. Debutou internacionalmente em 1999 frente a Portugal. A XV do Tojo tem participado no Campionato estatal de
selecçons territoriais, conseguindo ótimos resultados, o que
lhe permitiu jogar em torneios
europeios, como na Taça Europeia dos Povos.
Actualmente a Federaçom Galega de ráguebi está a comemorar o seu XXX aniversário. Dentro da sua programaçom, organizou no passado mes de maio,
um Galiza-Euskadi em Lugo, onde se reclamou o direito a competir oficialmente e se viviu a
apresentaçom da plataforma
Pro Oficialidade Galega.

As mulheres galegas do ráguebi
O ráguebi feminino galego está
em continua progressom, ganhando peso e nome a nivel europeio. Elena Roca, Vanessa Rial,
Elsa Porto, Paula Medín, Rocío
García, Berta García, Mónica
Castelo e Marta Calviño, jogadoras do CRAT Corunha tenhem
jogado torneios internacionais
de ráguebi XV ou Seven, modalidade de ráguebi com 7 jogadoras por equipa que será olímpica
em Rio de Janeiro 2016. Este
facto fala da enorme qualidade
das moças galegas e o bom trabalho de base que está a fazer o
ráguebi na Galiza.
O futuro do ráguebi galego
Esta temporada 2013-14 contará
como principal novidade a criaçom do Trofeio de Campions, que
a Federaçom Galega de Ráguebi
entregará a aquela equipa que logre ganhar por três vezes a Liga
Galega, o que constitue um novo
aliciente às equipas do país.
Também está a ganhar força a
ideia de organizar um torneio
três Naçons, com Galiza, Euskadi e Catalunha. Se o Galeuzca se
materializa estariamos diante
dumha excelente nova para dignificar a seleçom galega e dar-lhe
continuidade ao projecto desportivo, que ao tempo, o torneio seria um grande cenário para a reivindicaçom nacional.
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Gastronomia

o outono do víctor
lUZiA álVARES / Muito prestava
a volta ao tempo frio: as botinhas altas, o cachecol de cores,
o nariz vermelho e o mundo ' em
ocre'. Apanhar nas maçás e foçar entre ouriços até dar com os
seus tesouros eram algúns dos
muitos privilégios que tinha medrar no rural e ainda hoje nom
acho que exista um prazer
maior do que pisar nas folhas
secas dos soutos e carvalheiras.
É que ninguém se atreve a negar
que o outono é a estaçom da
abundância, umha natureza
'apalpadora' cede seus bens para
que assim 'bem mantidinhas, fiquemos o ano tudo' ; só há que
ver aquela pintura do Arcimboldo inzada de peras, cogordos e
colondras com casaca de pipote.
O primeiro de Novembro marca o fim dum ciclo natural, o fim
da produçom agricola. Experimentamos o vinho novo e num
ritual de proteçom pegamos na
cinza que deixam os magustos e
esparexemo-la pola cara e as
mans. É agora, com a barriga
cheia, o vinho bebido e validas
até polo menos o solstício de inverno, onde também choutamos
cacharelas, quando se sucedem
outras tradiçons de tipo gastronómico. O simples instinto de supervivência faz com que enganchemos a maquinária da respiraçom assistida às colheitas desta

entrelinhas
CARlOS CAlVO VARElA / X.R.
Mariño Ferro e X.M. González
Reboredo, dous dos investigadores mais prolíficos da antropologia galega, oferecem no Dicionario de etnografía e antropoloxía
de Galiza uma magnífica compilação do que a dia de hoje se sabe
da materia, que nom é outra que
o nosso ser coletivo. Simbolismo,
instituições, rituais, tecnologia,
alimentação, música… A maioria
dos dados manejados concentram-se na Galiza de entre finais
do s. XIX e meados do XX, quando a modernização e o ‘desarrollismo’ acelera o processo de erosão da nossa cultura tradicional
que, em muitos casos, ainda resiste vigorosa hoje. A edição, como é costume de Nigra Trea, é

estaçom. Temos por diante duros
meses onde a terra hiberna. Temos de botar mam da cultura para passar o tempo frio e manter
os alimentos num coma induzido
até que os precisemos. Gritare-

mos: 'está vivo, vivo...'.
Umha opçom fácil para goçar
da fruta até o acordar da primavera é a sua conservaçom em
açúcar. Para a confitura em geral
devemos empregar umha pro-

porçom de 1kgr de fruta sem osso por ¾ de açúcar, deixamos
macerar por volta de 12 horas,
cozemos e guardamos em botes
esterilizando a banho maria.
Qualquer estufado de caça,

ou mesmo um cozido tradicional irá combinar estupendamente com castanhas, e como
nom todas temos umha lareira
onde afumá-las, coma daquela
se fazia, umha técnica interessante é a congelaçom. Tiramos
a casca escura e escaldamo-las
em água fervendo uns minutos
para arrancar a pele interior. É
importante tentar tirar esta pele
justo ao apartá-las da água
quente, pois o que pode ser umha tarefa singela acaba por se
converter numha desesperante
situaçom quando arrefecem.
Depois só fica a criogenia.
Habitual é topar nos estantes
dos velhos ' chineros' das casas
familiares tarros de cristal com
guindas, morangos e morogos
enchoupadas em augardente.
Proponho um passeio por fragas e pinheirais nestas datas para recolher cantarelos. Tenhem
um intenso arrecendo a pêssego
e dam um excelente licor: um
chisco de canela, casca de limóm e calda ligeira.
Agora somos nós as que decidimos: perguntar, escuitar e
experimentar, guardar e conservar, aproveitar os bens do
tempo. Sermos Victor Frankenstein em defuntos e comer
castanhas com chouriço, chulas de calacú, caveiras de melom, há algo mais sádico?

‘dicionario de etnoGrafía e antropoloxía de Galiza’
mui cuidadosa e bem ilustrada, o
que a faz mui atrativa para todos
os públicos. Para gente mais interessada na antropologia, a profusa bibliografia com as obras de
referencia em cada tema, faz do
Dicionário uma ferramenta de
muita ajuda para encetar novas
investigações.
A relação das vozes, como os
própios autores reconhecem na
introdução, é uma divisão que inevitavelmente contém dosses de
subjetividade. Quase se pode dizer que cada pessoa teria o seu
criterio. Com tudo, achamos em
falta alguns elementos da nossa
cultura que, quiçá, por não serem
incluidos na etnografía clássica
da escola do Seminário de Estudos Galegos –Risco, Cuevilhas,

Bouça-Brei, Fraguas, Taboada
Chivite, ‘Xocas’…-, permanecem
ainda hoje como “não canóni-

cos”. É o caso do Apalpador ou as
caveiras de Defuntos. Em geral,
se bem sim se consideram novas
“tradições inventadas” – no sentido de Hobsbawm e Ranger- como
as festas gastronómicas e outras
celebrações laicas, obviam-se outras impulsadas pola comunidade
nacional. Atualmente, p. ex., não
se pode dizer que o jogo da bilharda “hoje está praticamente
desaparecido”. Nada, por outra
parte, que não se pode arranjar
em futuras edições.
O maior mérito do Dicionário é
que faz mui cómoda e acessível a
compreensão do mundo simbólico da Galiza tradicional –mais
complexo e problemático do que
a da “cultura material”-, tarefa à
que os dous antropólogos levam

décadas realizando uma achega
fundamental. E é especialmente
importante porquanto até os conhecimentos mais básicos deste
campo resultam ainda demasiado
amiúde alheios às investigações
de outras áreas das nossas ciencias sociais; abrindo as portas a
todo tipo de hipótesis assentadas
num “comparativismo frazeriano” mui eficaz polas suas ressonâncias míticas, mas metodológicamente mais próprio do s. XIX.
Erro devido, as mais das vezes,
por não ouvir os próprios protagonistas da cultura tradicional.
X.R.Mariño Ferro e X.M.González
Reboredo, Dicionario de etnografía e
antropoloxía de Galiza. Vigo, Nigra
Trea, 2010.
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que fazer
PONTE VEDRA

16.11.2013 / MERCADO DO
CARACOl / 11:00 na rua do
Home Santo. COMPOSTElA

Com membros do coletivo ContraMINAcción.

Organiza A.V. A Xuntanza. Feira de objetos usados.

16.11.2013 / MAGUSTO / 18:00
/ CONCERTO DE MiNi E MERO / 22:00 no C.S. Aguilhoar
(Rua Forno, 7).
GíNZO DE líMiA

29.11.2013 / CONCENTRAÇONS POlA liBERDADE
DOS PRESOS iNDEPENDENTiSTAS / 20:30. BURElA, FERROl, PONTE VEDRA, COMPOSTElA, CORUNHA, lUGO,
OURENSE e ViGO

Com chouriços e castanhas de
graça.

Convocatórias certas em
http://www.ceivar.org/.

16.11.2013 / CAMPiONATO DE
MATRAQUilHOS / 21:30 no
C.S. A Revira (Rua Gonzalo
Gallas, 4). PONTE VEDRA

30.11.2013 / ViSiTA AO PARQUE ARQUEOlóGiCO E RUPESTRE DE CAMPO lAMEiRO / 11:00 / GRUPO DE ESTUDOS / 19:00 no C.S. A Revira (Rua Gonzalo Gallas, 4).
PONTE VEDRA

A inscriçom custa 4 euros por
parelha e há prémio para as
ganhadoras.

16.11.2013 / MAGUSTO / 22:00
no C.S. Gomes Gaioso (Rua
Marconi, 9 - Monte Alto).
CORUNHA
Haverá música, chouriços e
castanhas de balde.

17.11.2013 / PAlESTRA E SAíDA MiCOlóGiCA / 10:00 no
local do Ateneu Engranaxe
(Rua Rio Sil, 52). lUGO

em novembro

celebram festivais musicais de outono em
maceda, redondela e salzeda de caselas
passado o verám som poucas as
associaçons que se atrevem a continuarem organizando festivais
musicais. o outono conta com
umha programaçom mais reduzida, mas concentra três festivais a
finais de novembro.
o dia 23 celebra-se em maceda
o festival a rebusca de outono.
conta com programaçom desde

as três da tarde, ainda que o prato
principal som os concertos. atuam
liviao de marrao, labregos do
tempo dos sputniks, maskarpone,
güintervan e tiruleque.
no mesmo dia (sábado, 23 de
novembro) a paróquia de ventosela, em redondela, acolhe o vento
rock. programam as atuaçons de
liska, trapos sucios, sete cuncas,

Organiza o Ateneu Engranaxe.

verdegaia
‘vai de
roteiros!’

19.11.2013 / PROJEÇOM DE O
AMiGO AMERiCANO, DE WiM
WENDERS / 19:30 no Ateneu
Ferrolano (Rua Madalena,
202-204). FERROl
No ciclo de cinema alemám.

20.11.2013 / PROJEÇOM DE
DEl MERO CORAZóN E
CHUlAS FRONTERAS, DE
lES BlANK / 21:30 no C.S. O
Pichel (Rua Santa Clara, 21).
COMPOSTElA
Organiza o Cineclube de Compostela. VOSE.

22.11.2013 / CONCERTO DE
XAN CAMPOS / 20:30 no Auditório Municipal (Rua Autores da Rianjeira, s/n - Parque
Galiza). RiANJO
No ciclo Rede de Música Soltas. Entrada 5 euros.

22 e 23.11.2013 / FORO EUROPEU ‘CARA UMHA SOCiEDADE DA RECiClAGEM. iNiCiATiVAS E EXPERiÊNCiAS’ /
10:00 no Sexto edifício do
Museu Provincial (Rua Padre
Amoedo Carvalho, esquina
Sierra). PONTE VEDRA
Oorganiza ADEGA. Mais informaçom na sua página web:
http://adega.info/.

22 e 23.11.2013 / MONOGRáFiCO ‘liVE CiNEMA’ / No ‘Espazo de colisións artísticas
Extramuros’ (Rua Monforte,
8). CORUNHA
Obradoiro sobre o cinema em
direto impartido por Roi Fernández (SrPause Cinescapismo, ganhador de Cans 2013).
Mais informaçom na página
web: http://www.espazoextra-

noite fechada e aizu.
no fim-de-semana seguinte, o
sábado 30, celebra-se o teixugho
rock no centro cultural o coto de
sam estevo de Budinho, em salzeda de caselas. desde as nove
da noite há umha ceia popular.
depois atuam Blast off, arado
metallico, chaleco reflectante e
síndrome del norte.

proGrama anual
aos mÁrtires da luita antiforal

homenagem em sobredo
o dia 24 de novembro está prevista a homenagem que cada
ano recebem os mártires de sobredo, mortos em 1922 e símbolo da luita antiforal. a cita é às
10:30 na carvalheira de sobredo
(na paróquia de guilharei, em
tui) para achegar-se a continuamuros.org/.

23.11.2013 / JANTAR POPUlAR PARA PROJETOS CUlTURAiS DA COVA / 14:00 no
C.S. A Cova dos Ratos (Rua
Romil, 3). ViGO
23.11.2013 / MAGUSTO ASSOCiATiVO / 19:30 na Rua Serra
dos Ancares. lUGO
Organizam os centros sociais e
outros coletivos da cidade, e
colaboram os bares da zona.
Haverá foliada e castanhas de
graça.

23.11.2013 / NOiTES DE TRiViAl / 22:00 no C.S. Gomes
Gaioso (Rua Marconi, 9 Monte Alto). CORUNHA
Todos os sábados.

çom ao monumento. intervém o
historiador uxío-Breogán diéguez, antes da ofrenda floral “no
monumento símbolo do movimento vizinal”. encerra o ato o
grupo de gaitas folieiros. organiza o instituto de estudos agrarios mártires de sobredo.

24.19.2013 / iX CiClO DE COROS GAlEGOS HiSTóRiCOS
CáNTiGAS DA TERRA / 19:00
no Centro Cultural ágora
(Rua ágora, s/n). CORUNHA
Atuaçom do Real Coro Toxos e
Froles, J. Manuel Yáñez e Victoria Álvarez (piano e voz) e
Cántigas da Terra.

26.11.2013 / PROJEÇOM DE O
TAMBOR DE lATA, DE VOlKER SCHlÖNDORFF / 19:30
no Ateneu Ferrolano (Rua
Madalena, 202-204). FERROl
No ciclo de cinema alemám.

27.11.2013 / PROJEÇOM DE
SON?? E DAViD, MOFFETT, E
ORNETTE: THE ORNETTE
COlEMAN TRiO, DE DiCK
FONTAiNE; E CONCERTO DE

a organizaçom ambientalista
verdegaia apresentou o programa anual ‘vai de roteiros!’, dentro do qual tenhem previstas
cinco caminhadas até junho do
ano que vém. a próxima saída
será em dezembro e decorrerá
polas veigas de pontelinhares.
a data está por confirmar; poderá-se consultar na página
web de verdegaia (http://verdegaia.org/) ou ligando para o 670
784 919 (diego r. vieites, coordenador do programa).

MANU PAYNO TRíO / 21:30
no C.S. O Pichel (Rua Santa
Clara, 21). COMPOSTElA
Organiza o Cineclube de Compostela. VOSE.

27.11.2013 / CONCERTO DE
APRESENTAÇOM DO DiSCO
‘GAliNHA DE TROiA’, DE
SOM DO GAlPOM / 21:10 na
Sala Capitol (Rua Concepción Arenal, 5).
COMPOSTElA
Colaboram na atuaçom a banda Anfibia, Quico Cadaval, Dj
Mestre Pi, Najla Shami e Sergio Zearreta López.

28.11.2013 / PAlESTRA 'GAliZA CONTRA A MiNARiA SElVAGEM' / 20:30 no C.S. A Revira (Rua Gonzalo Gallas, 4).

O tema a estudar é umha 'Introduçom histórica à revoluçom soviética de 1917'.

30.11.2013 / OBRADOiRO DE
COZiNHA VEGANA / 14:00 no
C.S. A Cova dos Ratos (Rua
Romil, 3). ViGO
30.11.2013 / CONCERTO DE
MóNiCA DE NUT E ViRXiliO
DA SilVA / 20:30 no Auditório
Municipal ilduara (AMiC).
CElA NOVA
No ciclo Rede de Música Soltas. Entrada 5 euros.

03.12.2013 / ClUBE DE lEiTURA / 19:30 no Ateneu Ferrolano (Rua Madalena, 202204). FERROl
Todas as primeiras terças-feiras de cada mês.

05.12.2013 / ESTREA DO FilME FENDORElHA, DE AUGUSTO FONTáM / 20:00 no
Teatro Principal (Rua de Paio
Gómez Charinho, 6). PONTE
VEDRA
12.12.2013 / PROJEÇOM DE
A FAZAÑA DA liBERDADE,
DE SENÉM OUTEiRO / Hora
por confirmar no C.S. O Pichel (Rua Santa Clara, 21).
COMPOSTElA
Mais informaçom na página
web http://gentalha.org/.

14.12.2013 / PROJEÇOM DE
A FAZAÑA DA liBERDADE,
DE SENÉM OUTEiRO / Hora e
lugar por confirmar. CÚNTiS
Organiza A.C. O FervedoiroMais informaçom no seu blogue http://ofervedoiro.blogaliza.org/.

14.12.2013 / CONCERTO DE
MACHiNA / À noite na Fundaçom Artábria (Travessa de
Batalhons, 7 - Esteiro).
FERROl
ENViA CONVOCATóRiAS ao
correio agenda@novasgz.com
antes do dia 12 de cada mês.
Anuncia os teus atos
no NOVAS DA GAliZA.

Novas da Gali

a

apartado 39 (15701) compostela

tel. 692 060 607 info@novasgz.com

Xurxo Borrazás

o tÚnel, visto de fora

e

conversa com quatro ativistas do c.s. fuscalho, da Guarda

“A gente achega-se às atividades
e vê que nom somos monstros”
RUBÉN MEliDE / De entre as localidades de tamanho médio

do país, a vila baixo-minhota da Guarda pode presumir
de estar à cabeça no respeitante a ativismo político e cultural. A ponta de lança e a consequência mais palpável
deste dinamismo é o Centro Social O Fuscalho, que desQue balanço fazedes do tempo
decorrido desde que existe o
Fuscalho?
Rexá: Eu salientaria a implicaçom de muita gente da vila, tanto da que pertence às diferentes
organizaçons como da que nom.
Martim: Claro, num começo
éramos A Velha na Horta, doze
pessoas ou menos, e agora já
somos por volta das trinta. No
princípio éramos algo assim como “o cancro da vila” e agora
estamos muito aceites socialmente.
Qual foi o motivo da mudança
de local? Quais as diferenças
entre a velha situaçom e a nova?
Cláudia: O motivo principal foi
o elevado custo do local antigo,
assim como a sua nom adaptaçom para pessoas com problemas de mobilidade. Normalmente as palestras eram feitas
no andar de riba, polo que a gente com este tipo de problemas
demandava que se figessem
abaixo. O local novo tem muitas
mais possibilidades nesse sentido, para além de ser muito mais
grande, ter cozinha para fazermos os jantares sem andarmos
a voltas com a comida... E claro,
é mais barato.
Martim: A diferença de situaçom é que o antigo local estava

no centro da vila, acarom do
concelho, enquanto o novo está
no porto. Fica um pouco mais
afastado, mas é muito mais
grande do que o antigo.
Modificará a mudança de local
o público ou a funçom social
do Fuscalho?
Cláudia: Eu penso que nom. A
gente que ia ao Fuscalho vai
continuar indo. Tem-se achegado nestes dias gente que nunca
o tinha feito. Andamos com os
obradoiros.
Pereira: O importante é o grupo.
Um grupo de gente criou umhas
dinámicas que agora já estám
consolidadas, assim que o espaço físico é quase o de menos.
Rexá: O que pode perder um
pouco seria aquela dinámica de
bar que tínhamos no local velho,
mas nom vemos a funçom de
bar como umha cousa prioritária para o Fuscalho. O nosso é
apoiar a cultura de base.
Qual foi a resposta do povo da
Guarda à atividade do Fuscalho durante todo este tempo? E
a das instituiçons?
Pereira: O concelho nunca nos
botou umha mao, tampouco lha
pedimos. Nunca pedimos subvençons nem nada disso, mas à
hora de, por exemplo, pedir umha praça, pugérom travas.

de umha rica diversidade no tocante à filiaçom das e dos
ativistas, nom pára de organizar atividades do mais variado, feitas por e para o povo guardês. A mudança do seu
local do centro da vila para o porto serve-nos de excusa
para falarmos com quatro integrantes do projeto.
Cláudia: E entre a gente da vila
há de todo. Chegou-se a dizer
que o Fuscalho era um prostíbulo...
Pereira: Também que havia etarras. Mas depois de virem, comprovárom que nom existia nada
disso.
Martim: O ponto de inflexom fôrom um pouco as Festas do
Monte. As festas institucionais
consistírom em duas semanas
de orquestras, nas quais foi gasto muito dinheiro, por volta dos
200.000 euros. Nós tirámos um
cartaz cheio de alternativas às
orquestras, com atividades para
crianças, mercadinho de troco,
teatro... e feitas com pouco dinheiro. Muita gente achegou-se
porque nom havia outra cousa,
e vírom que nom somos monstros nem a lacra social da vila.
Sodes um centro social em que
convivem pessoas e tendências
do mais diverso. A que se deve
isso? Como se leva no dia a
dia?
Martim: Quase todas nos criamos juntas, e cada umha foi tirando pola vertente que lhe pareceu. Isso fai com que nos demos bem, embora podamos mater diferentes posiçons ideológicas. Na vila todo o mundo se
conhece.
Cláudia: E depois, a raiz dos

mercadinhos e doutras atividades, foi-se achegando outra gente que nom conhecíamos, gente
que nom se interessa tanto na
vertente ideológica como na cultural.
Encontrades algumha matéria
pendente para o Fuscalho ou
algum ponto ao que vos reste
por chegar?
Rexá: Eu penso que em parte
devíamos dar mais canha a nível político. Ao mesmo tempo é
difícil por sermos umha amálgama política, mas nesse campo
temos umha eiva grande, porque fazemos umha grande atividade cultural, mas nom estamos o suficientemente presentes em temas como o dos cortes
sociais. A nível local ou comarcal, devíamos incidir um pouco
mais aí.
Martim: Falta-nos algo de atividade política na vila. No ámbito
cultural fazemos muito trabalho. Somos dos poucos centros
sociais que tenhem polo menos
umha palestra à semana.
Cláudia: Agora mesmo estamos a levar adiante novas colaboraçons. Por exemplo, o colégio de discapacitados da Guarda está a nos ajudar a decorar o
local. Som cousas que também
criam vínculos com outros coletivos da vila.

nquanto o pp enreda com os rebentos verdes e a saída do túnel, que se continuamos em crise pero abandonamos a recessom, que
se os salários nom caem, que sobem.
Que espanha é un modelo de recuperaçom e provoca admiraçom nos foros
internacionais, etc. enquanto, digo, a
realidade nom pára.
estabelecida a reforma nos 67 anos
e congeladas as pensons, agora falase dos 70 anos e 40 anos pagados à
previdência social. medram os milhons de pessoas na pobreza extrema.
margina-se aínda mais milhons do acceso à educaçom superior e a sanidade universais. continuam-se a produzir 216 despejos ao día... surprende?
lógico, na televisom nom se contam
as expulsons consumadas, só as que
heroicamente se evitam, o que por
umha parte já ves, e pola outra... que
queres que che diga?
um dos argumentos para justificar o
otimismo foi a epa do 3º trimestre, em
que a jeito de vaselina se destacava o
descenso no número de desempregados, apesar de que os contratos indefinidos e o emprego fora da hotelaria esboroassem. só nas webs independentes, sem trascendência nengumha nos
grandes médios, se informa do dado
essencial: que no último ano diminuírom em quase medio milhom as filiadas à previdência social. conclusom:
se nom somos quem de baixar o paro
criando postos de trabalho, reduzamos
a populaçom ativa. também nom vemos nengures o dato de como evoluiu
o reparto entre os lucros empresariais
e a massa salarial conjunta, por isso
ímos dar algumhas pistas.
comparade a evoluçom das vossas
retribuçons nos últimos anos, as dos
vossos pais e nais, amizades ou filhos
e filhas, mesmo os balanços do pequeno comércio, com os resultados da
grande banca. hoje, 25 de outubro,
num recuncho diminuto do jornal lemos que o santander aumentou o seu
lucro em 77%. dous dias depois informa-se mais ao pormenor da morte da
cadela de feijóo em monte pio num
sentido obituário elegíaco.
subiu o vosso ordenado em 77%?
tanto nom, souspeito. pois resulta que
o BBva se superou em 85%, e no
mesmo recuncho aínda tinhan lugar
para acrescentar que Bankinter o figera em 146%. por último, caixabank
“comera as papas” a todos com
164%. total, que os que nom vem a
recuperaçom é porque o túnel está escuro, a escuridade cega-os e nom tenhem fe. mas que luz ao final do túnel
nem que caralho! o túnel visto de fora
é mais umha oportunidade para cobrar
portagem.

