nÚmero 94

autónomos discriminados 4

emiGrantes enGanadas 8

O colectivo de trabalhadores autónomos na Galiza sofre umha grave perda de poder aquisitivo em relaçom à
média estatal. No caso das mulheres,
as suas pensons som de quase 25 por
cento menos às dos homens.

Um grupo de vinte emigrantes retornadas prepara umha denúncia contra
a Associaçom de Hoteleiros de Compostela e umha academia depois de
terem sido enganadas com a promessa
incumprida de conseguirem trabalho.

15 de setembro a 15 de outubro de 2010

“É necessário que
exista umha luita
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eivas em efectividade e seGurança

os rios dePendentes da junta Podem sofrer 30 novos ataques

Graves deficiências no
combate aos incêndios

PP Pretende abrir Portas a
nova invasom de minicentrais

No passado mês de Agosto o governo do Partido Popular apresentava o projecto do novo Plano Hidrológico. Com a desculpa das diretrizes de saneamento que
marca a Uniom Europeia, o texto-quadro promove a
instalaçom de minicentrais como via de "aproveitamento" dos cursos fluviais. A ameaça atinge os rios da
chamada demarcaçom Galiza Costa, únicos sob con-

Enquanto o governo da Junta
teima num esforço mediático
que dê volta ao acontecido e
apresente a campanha como um
êxito, a realidade desvenda um
operativo com altas doses de improvisaçom. A coordenaçom foi
transferida à Consultora Natutecnia SL ao mesmo tempo que
se deu umha reduçom nos fun-

corte de Prestaçons e recuo do idioma

trolo autonómico que -se se aprovasse definitivamente
o Plano em seis meses- veriam a instalaçom de mais
de trinta novas minicentrais nas suas bacias. O PP puxa de novo por um modelo que já explorou na ‘era
Fraga’, que permite favorecer pequenos empresários
amigos com umhas concessons de lucro assegurado e
com a exigência de mui baixo investimento. / PÁG. 15

Nem ensino em
galego nem público

Mobilizaçons abrem caminho à greve
Sindicatos levam adiante acçons propagandísticas enquanto
sector labrego lança boicote contra indústrias leiteiras / PÁGs. 10 e 11
suPlemento central a revista de verao
Serra de monte maior, mae doS rioS
Carlos Calvo adentra-nos nos ricos espaços desta serra do oeste
galego que nos leva de Ordes cara Vimianço e a Costa da Morte

anfíbioS, Perigo de extinçom global
João Aveledo analisa o perigo de desapariçom dos anfíbios.
No País abundavam rás, sapos, tritons e salamandras

dos. Assim, saírom à luz carências em meios de extinçom e
protecçom dos trabalhadores e
trabalhadoras, mesmo poupando gastos com a compra de produtos de baixa qualidade em
equipamentos dos quais depende em muitas ocasions a própria
vida das pessoas dedicadas à extinçom dos lumes. / PÁG. 10

O ano escolar começa pior do
que se pensava, sem material
para começar a dar as aulas em
galego e com todo o necessário
para fazê-lo em espanhol. No
ámbito laboral as funçons docentes começam este ano com
1.000 professores menos que se
traduzem, entre outras cousas,

na supressom de 19 centros de
ensino, 79 unidades de primária e 20 ciclos formativos e a
formaçom para adultos em
mais 50 centros. Polo contrário,
ventos mais favoráveis que
nunca sopram nas escolas privadas, que só este ano ganhou
18 unidades. / PÁG. 16

oPiniom
Procurando Pêlo em ovo
por Ângelo Pineda / 3
i + u + i por miguel Penas / 3
Paciência por carlos meixide / 28
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o Pelourinho do novas
Se tens 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

a caçar todo o ano
A conselharia de Meio Rural permitirá caçadas de javali desde Abril
até Janeiro para “combater” os
prejuízos ocasionados por esta espécie. Dez meses de caça por ano
e mais de 20.000 caçadas autorizadas de antemao que nom precisarám de provar danos. Nisto consiste a “caça preventiva”, um velho
anseio dos caçadores mais cavernícolas que agora acaba de assumir Conservaçom da Natureza. Tal
proposta vai expulsar ou pôr em
grave risco a integridade de todas
as pessoas que, nom sendo caça-

dores, freqüentamos o monte.
Também causará graves danos a
outras espécies de fauna selvagem,
incluídas espécies protegidas. Com
medidas como esta, os responsáveis pola conservaçom da natureza certificam mais umha vez a sua
incompetência para gerirem a biodiversidade galega: som a raposa a
ter conta do galinheiro!
A justificaçom para o alongamento da actividade cinegética
pretende, segundo a Administraçom, acabar com os danos à agricultura, quando este sistema demonstrou já ser inútil para tal fim:
cada ano autorizam-se mais batidas e cada ano há mais denúncias

humor ruth caramÉs

GALIZA reserva-se o direito de publicar estas colaboraçons, como também de resumi-las ou estractá-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

por danos, mesmo sob a suspeita
de serem feitas polos próprios "caçadores-recolectores", com o objecto de conseguir autorizaçons
“extra” para realizarem caçadas à
margem da temporada oficial.
Com decisons como esta, que
abeira a inconstitucionalidade, a administraçom ambiental galega só
pretende favorecer o lobby da caça
e os seus negócios paralelos (venda
de armas e complementos cinegéticos, por exemplo), em detrimento
do resto da cidadania, que tem direito a freqüentar o monte, e da própria conservaçom dos recursos.
Os danos ocasionados polos
animais selvagens, nomeadamente o porco bravo, relacionase com a desapariçom das espécies cinegéticas clássicas (como
coelhos, perdizes, lebres, etc.),
com o extermínio dos depredadores naturais (principalmente o lobo), mas sobretodo com o abandono do rural. Por isso, cumpre
primeiro pôr o monte em valor,
diversificando os usos (os monocultivos de eucalipto e do milho
tenhem muito que ver com a proliferaçom do javali) e cuidando-o
racionalmente, limpando o excesso de mato durante o Inverno, o
que também rebaixaria o risco de
incêndios. Sem actuar sobre estes factores, meter mais pólvora e
mais chumbo no monte nom solucionará o problema e aprofundará no desequilíbrio ecológico.

Por isso, exigimos que se destinem recursos a limpar os montes
durante o Inverno, fomentando a
repovoaçom com frondosas, factores limitantes do mato, e obrigando os Tecores a realizarem
plantaçons dissuasórias longe
das zonas agrárias, além de incentivar o valado das exploraçons, entre outras medidas.
Seguir o jogo do lobby da caça,
concedendo mais batidas, nom solucionará o problema, ao igual que
destinar ingentes quantidades de
dinheiro à extinçom nom diminuiu o número de fogos. Com medidas como esta, os responsáveis
de Conservaçom da Natureza certificam mais umha vez a sua incompetência para gerirem a biodiversidade galega: som a raposa a
ter conta do galinheiro!

Associaçom para a Defesa
Ecológica da Galiza (ADEGA)

enlace diGno Para antas
O BNG de Antas insta ao governo
local a adoptar iniciativas para
conseguir um enlace em condiçons
à A-54 de Lugo a Santiago no seu
tramo de Palas–Arçua que recebeu
recentemente o parecer favorável
de impacto ambiental por parte da
Junta. Segundo os nacionalistas
“Antas de Ulha é o concelho mais
prejudicado pola escolha deste tra-

çado, já que fica muito mal comunicada e a mais de 12 quilómetros
por estradas locais, o que implica
ficar a mais de 20 minutos desta
infra-estrutura que com certeza
poderá ser a mais importante deste século para a nossa vila”.
Julgam que o traçado aprovado
por Fomento e validado pola Junta
da Galiza prejudica Antas e surpreendem-se “da passividade do
governo local do PP de Antas, já que
ainda nom apresentou nengumha
alegaçom”. Asseguram que “neste
momento temos que mobilizar-nos
e luitar por umha estrada de enlace
com a autovia para melhorar a comunicaçom de Antas e evitar que
seja o único concelho da Ulhoa que
nom ganha com esta via”.
Xabier Doval, porta-voz municipal, assegurou que “é tempo de defender os interesses dos vizinhos
de Antas, dos nossos comerciantes e empresários, e reivindicar um
ramal que nos una a esta via de alta capacidade fundamental para o
desenvolvimento do tecido socioeconómico de Antas”. Para isto,
propom ao pleno “fazer política
com maiúsculas, estendendo o
acordo plenário unánime de 26 de
Julho de 2007 a umha reivindicaçom conjunta de todas as forças
por umha via de acesso à A-54 em
condiçons, que impida que Antas
fique incomunicada.

Grupo municipal do BNG de Antas

editorial
história do movimento galego está inçada de momentos adversos. Conjunturas sociais e políticas que abafárom as organizaçons e os indivíduos empenhados na sobrevivência da naçom e, por conseguinte,
também duros momentos pessoais vividos polos seus protagonistas. O poder -e mais um poder
como o espanhol, tendente à tirania- cobra portagens nas suas formas mais variadas. Censura, ostracismo, cadeia ou morte pairá-

A

rom por cima de várias geraçons
de compatriotas. Até o mundo da
imprensa soberanista padeceu,
em 1936, o castigo das armas através do assassinato de várias das
suas figuras senlheiras.
Apenas a raquítica desmemória
mediática, própria destes tempos,
pode assombrar-se polas medidas
que nestes tempos toma a extrema direita governante. No passado Verao, véu à tona da actualidade o corte drástico de ajudas à imprensa em galego decidido polo
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Adversidade e memória
executivo de Feijoo. Nada mais
natural que, quem aposta sinceramente pola nossa desapariçom colectiva, se dedique efectivamente
a consumá-la. Nem nacionalistas
nem arredistas tenhem nengum
direito a recursos públicos -como
explicitamente alguns vozeiros ultras adoitam predicar- por estarem contra o Estado. E, no caso
dos primeiros desejarem um tra-
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tamento mais doce, travestindo-se
em autonomistas, a resposta já está escrita: 'autonomistas somos
nós', como Fraga Iribarne deixara
bem escrito no seu tempo.
Que um movimento social reivindique parte dos recursos colectivos
que em rigor lhe correspondem,
nom admite dúvida; que se denuncie a sua redistribuiçom trapaceira,
tampouco. O preocupante é que se

esqueça o principal combustível
das causas colectivas, a sua razom
de ser última e a sua pretensom
mais nobre: o voluntariado, a entrega incondicional e a activaçom
de redes sociais que mantenham
os projectos à margem dos governos. Isto é o que cultivou sempre a
militáncia galega, para manter a
sua voz, desde as páginas d'A Fouce até os dias do presente.
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oPiniom
e tivermos em conta os altos índices de formação
das camadas mais jovens
da sociedade, muito provavelmente seria esta a época histórica em
que a Galiza disporia dum maior
potencial para a produção de pensamento crítico e análise social.
Pensamento e análise que eventualmente poderiam reverter positivamente no agir e na efetividade do movimento de emancipação
nacional e social deste País. Por
desgraça, acho que o clima intelectual há anos que fica dominado
por uma espécie de pós-modernismo avermelhado cujos passatempos intelectuais têm escassa projeção prática. Considero bons
exemplos do que afirmo os artigos publicados no passado número de NGZ, assinados por Carlos
Calvo e Maria do Cebreiro.
O primeiro considera que o movimento de libertação nacional deve rejeitar o Estado-nação para
evitar repetir «as mesmas injustiças que antes padecia». Como única evidência desta ameaça estabelece uma discutível comparação
entre o atual bilingüismo substitutório e uma hipotética e futurível
diglossia protagonizada por um
standard galego e os seus «dialectos comarcais». Ignoro onde vê a
semelhança entre a situação atual
e aquela em que a nossa língua se
equipara com as suas congéneres
normalizadas. Por outro lado, a
língua sempre será uma forma de
capital cultural.
O resto do artigo é um non sequitur. Anuncia-se a inadequação
do Estado-nação à realidade do
Curdistão, no entanto recomendase-nos o modelo tribal curdo para

o clima intelectual
há anos que fica
dominado por
uma espécie de
pós-modernismo
avermelhado
cujos passatempos
intelectuais têm
escassa projeção

S

Procurando pêlo em ovo
Ângelo Pineda
a nossa realidade ocidental. Louva-se a posição apatriota do movimento libertário e o independentismo é convidado a atuar apenas
localmente. Afinal, invocam-se as
CUP em favor deste curioso conjunto. Todo isto ignorando que as
CUP têm uma coordenação nacional e aspiram precisamente à criação dum Estado-nação.
Pela sua parte, Maria do Cebreiro ataca deconstrutivamente o
conceito de “soberania” aludindo
às suas presumíveis reminiscências românticas e absolutistas.

I+U+i
miguel Penas
á ários meses que utilizo
em muitas conversas privadas o termo I+U, isto
é Identidade e Utilidade, para argumentar a via reintegracionista
no processo de recuperaçom e
impulso da nossa língua. O termo, como bem se pode observar
sem sermos muito agudos, é um
decalque do I+D, Investigaçom
e Desenvolvimento, que utilizam
os economistas e com o qual
quase toda a gente está familiarizada atualmente. Voltando ao
rego da língua, nas últimas semanas tenhem-se encetado vários debates que dum ou doutro
jeito envolvem algumha destas
esferas. Porque... qual é a autêntica identidade da nossa língua?
Qual é a sua verdadeira utilidade? Parece este um debate imenso do qual se tem escrito/falado

H

já muito, do qual se continua a
escrever/falar e do qual, com
certeza, se escreverá/falará ainda muito mais.
Galego e português, galegoportuguês, galego ou português,
português da Galiza, galego do
Brasil... para mim todo fica resumido numha afirmaçom que um
amigo e professor meu sentenciou numha noite de debates autoafirmativos e descobertas mútuas: “se tu queres ver duas línguas, evidentemente que podes
ver duas línguas, se queres ver
umha única língua, evidentemente que podes ver umha língua”. É umha escolha. E eu, pessoalmente, escolho ver umha
única língua. E nom fago isto por
um capricho pessoal nem por
umha simpatia especial. Fago-o
porque acho que é mais útil para

Se assumimos que o
movimento não deve
aspirar à constituição
dum “estado-nação”
galego para o exercício
da “soberania” na
galiza... acaso não
estamos solicitando
ao independentismo
que se esfume?

Nesse ataque, Maria tenta empregar a armadilha de lhe atribuir conotações essencialistas e religiosas para estabelecer um viés perceptivo que nos situe no seu bando. Sinto-o, mas acho que não são
motivos consistentes para desprezar a reivindicação da soberania.
No nosso uso (e não só) este termo refere-se à capacidade do exercício do poder num território determinado (Galiza), potestade
atualmente monopólio de Espanha. E aqui não pensamos nem em
Herder, nem em Carlos III. Maria

a inovaçom mais
importante que se
poderia fazer nas
estratégias de impulso
e recuperaçom do
galego é optar
decididamente pola
via de convergência
com o resto da
lusofonia. umha
inovaçom que
cada dia tem mais
adeptos e adeptas

falavam de abalar as maceiras
com umha baloira (ou abaloira).
É identidade pura. Há milhons de
exemplos para ilustrar este tipo
de sensaçons, sentimentos que se
repetem cada vez que viajo por
Portugal ou navego por webs brasileiras. Recomendo, sinceramente, a relaçom pessoal com amigos
e amigas lusófonas; é como falar
com um galego dumha comarca
diferente da tua, todo é igual mas
todo é um pouco diferente; experimentem sem complexos, vam ficar abraiados. Como admirado fiquei eu quando umha vez, ceando com um amigo de Viseu na sua
terra, comim umha morcela igual
às que fazia a minha avó, de sangue e miolo de pam, com uvas
passas e pinhons; só que a minha
avó nunca lhe chamou morcela
mas morcilha. Aqui está a escolha, que é o mais galego?
Reparem que no título deste
artiguinho introduzimos um ‘i’
para, mais umha vez, nos inspirarmo na economia e nos economistas: I+D+i, Investigaçom e
Desenvolvimento mais inova-

a minha língua e porque do ponto de vista identitário, para mim,
é mais gratificante.
Para mim, escuitar Gabriel o
Pensador cantando “A gente abala quando quer / A gente abala se
quiser / [...] Nós Temos o poder
de abalar” lembra-me sendo
criança na minha aldeia quando

do Cebreiro confunde o designado
pelo conceito com as suas diferentes formas de legitimação histórica. A nossa reivindicação da soberania é progressista porque reivindicamos a “soberania popular”.
O esquema é semelhante em
ambos os casos: procurar pêlo em
ovo. No lugar de detectarem aqueles elementos ou erros que constringem ou empecem o desenvolvimento duma alternativa independentista e de esquerda na Galiza,
para formularem uma crítica que
abra as portas a uma reflexão tendente à superação do estado atual
de marginalidade política em que
nos encontramos; prefere-se encetar um exercício literário, uma discussão metafísica sobre duas questões que ademais caracterizam o
projeto que apresentamos à sociedade e nos definem. Porque se assumimos que o movimento de libertação nacional não deve aspirar
à constituição dum “Estado-nação”
galego para o exercício da “soberania” na Galiza... Acaso não estamos solicitando ao independentismo que se esfume?

çom. Porque aqui está a chave,
inovar, I+U+i, Identidade e Utilidade mais inovaçom. Porque
temos que inovar, atualizar estratégias e discursos, mas sempre sabendo de onde vimos e sobretodo para onde queremos ir.
A inovaçom mais importante
que se poderia fazer nas estratégias de impulso e recuperaçom
do galego é optar decididamente
pola via de convergência com o
resto da Lusofonia. Umha inovaçom que cada dia tem mais
adeptos e adeptas, mas que antes ou depois tem de ser a escolha, lembremos que se trata
dumha escolha, da maioria das
pessoas que estamos por manter
o galego vivo na Galiza, sim na
Galiza, porque disso se trata, de
mantermos a nossa identidade e
de utilizarmos as ferramentas de
maior utilidade. Porque lembremos que quer seja na minha aldeia ou no Brasil: “Nós temos o
poder de abalar”.
Miguel R. Penas
é vice-presidente da AGAL
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mineiros bercianos defendem os seus trabalhos
Mineiros do Berzo mantenhem a ocupaçom das instalaçons de Alto Bierzo reclamando o pagamento dos salários que se
lhes endividam. Radicalizárom os seus
protestos no quadro de umha greve pola
continuidade do seu trabalho.

quarta ediçom da reconquista de toralha
No passado dia 12 de Setembro realizou-se a quarta ediçom da Reconquista
de Toralha, com a qual a Coordenadora de Centros Sociais da Ria de Vigo
pretende reivindicar o uso público da
ilha que se encontra em maos privadas.

turistificaçom do litoral

Embarcaçons marinheiras
já som menos da quarta
parte das de recreio
NGZ / 19.741 embarcaçons de
recreio face às menos de 5.000
dedicadas à pesca. Estes som os
dados correspondentes à Galiza confessados na passada semana por Pablo Fernández
Asensio, responsável, polo governo do PP, de Ordenaçom e
Recursos Marinhos. Estes dados confirmam a gravidade da
reconversom da produçom galega neste sector, denunciado já
polos movimentos sociais nos
últimos anos. A pesca desportiva é prejudicial para o sector,

Autónomos galegos recebem as
pensons mais baixas do Estado
Recebem 100 euros menos que o promédio espanhol
NGZ / Após se reformarem, os
trabalhadores e trabalhadoras
autónomas da Galiza recebem as
pensons mais baixas do Estado
espanhol. Segundo um inquérito
de ámbito estatal publicado pola
Federaçom de Trabalhadores Autónomos, a pensom média do colectivo é de 531,4 euros mensais,
100 abaixo do promédio estatal.
Ainda, as pessoas em regime de
autoemprego recebem pensons
também mais baixas às da média

de assalariados e assalariadas.
Actualmente, segundo dados
da Segurança Social, umhas
290 mil pessoas recebem na Galiza pensons polo regime de autónomos. Dentro deste coletivo,
as pessoas em pior situaçom
som as que provenhem do antigo Regime Especial Agrário, cuja pensom média é quase 33%
inferior às do regime geral, com
uns 518 euros, segundo um estudo do sindicato espanhol

CCOO publicado no primeiro
trimestre deste ano.
Como acontece também com
os salários e com o resto de pensons, as mulheres estám em pior
situaçom do que os homens, pois
a pensom média de umha autónoma é de quase 25 por cento
menos que a de um autónomo.
Apenas nos casos das pensons
de orfandade, viuvez ou favor familiar as mulheres recebem mais
do que os homens.

13.08.2010 / Morre um trabalhador preso debaixo de um
veículo numha nave industrial
de Toiriz (Pantom).

16.08.2010 / Fala Ceive solicita
reconhecimento do galego na
Lei da Comarca do Berzo.

afectando a riqueza dos mares
e alterando os meios em que
trabalham os marinheiros. O
BNG lançava umha pergunta
parlamentar precisamente para
conhecer os efeitos desta actividade depredadora, que alcança
70% da pesca total dos profissionais. Para além das conseqüências ambientais, os desportos náuticos acarretam umha
reconversom do espaço produtivo, que se privatiza fruto da turistificaçom da costa galega
através dos portos desportivos.

corruPçom Policial

Guarda civil da Marinha
acusado de tráfico de drogas
NGZ / Três pessoas fôrom detidas no início de Agosto no Norte do país, assinaladas polas
pesquisas da juíza Lara Cifuente sobre a Operaçom Carioca.
Umha delas é membro do instituto armado espanhol, e portava cem gramas de cocaína no
momento da detençom; pensase que o destino seriam pontos
de venda em Foz ou Riba d'Eu.
O silêncio mediático sobre este
caso de proxenetismo e drogas
a grande escala está a ser total,
seguramente com o objectivo
de ocultar a participaçom de

numerosos agentes das forças
de segurança do Estado. Neste
caso concreto, e como é habitual, o nome do agente nom
transcendeu aos meios.
O sumário continua sob secreto e a operaçom aberta. O
principal prostíbulo da trama,
situado em Lugo, foi incendiado presumivelmente para eliminar provas até três vezes
num mês. Aliás, falou-se da
possível realizaçom de festas
na cadeia por parte dos presos
da “Carioca” com a cumplicidade dos carcereiros.

cronoloGia
10.08.2010 / Dados da Conselharia do Meio Ambiente recolhem mais de 4.000 pontos de
despejos de resíduos urbanos
e industriais para os rios.
11.08.2010 / Brigadistas Julio
Fernández Dasilva e Rodrigo
Amo morrem apanhados por
um incêndio provocado em
Fornelos de Montes.
12.08.2010 / Ardem perto de 200
hectares na Ribeira do Sil e mais
de 1.300 em Barjas (Berzo).

14.08.2010 / Incêndio em Negreira queima mais de 500 hs.
15.08.2010 / Tribunal Supremo
confirma 96 anos de cárcere
para dous sicários que assassinárom Ricardo Feijóo Vázquez e José Ángel Feijóo Abal
em Cambados por um acerto
de contas entre narcos.

17.08.2010 / Conselharia da
Economia e Indústria anuncia
que rejeitou o projecto da ENCE para construir central de
biomassa em Louriçám.
18.08.2010 / Relatório pericial
denuncia carências organizativas no operativo contra
o incêndio de Fornelos de
Montes.

19.08.2010 / Operários bloqueiam acesso às obras do
AVE em Redondela em solidariedade com as 200 pessoas
despedidas.

Carlos Príncipe acusa direcçom local do PSdeG de "impedir" as eleiçons primárias
bloqueando o acesso ao censo de filiados.

20.08.2010 / Inspecçom de
Trabalho sanciona Urbaser
Ferrol por incumprir a normativa de segurança laboral ao
levar um só operário na parte
traseira dos camions.

23.08.2010 / CIG afirma que
Correios nega baixa laboral a
carteiro com tumor cerebral.

21.08.2010 / Ex-presidente da
Cámara Municipal de Vigo

24.08.2010 / Galiza tem a pensom mais baixa do Estado,
com 128 euros mensais menos que a média, segundo o
Ministério do Trabalho.
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condenam ex-concelheiros do PP em Gondomar Por corruPçom
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nós-uP contra a linha elÉctrica nas fraGas do eume

Os ex-concelheiros de Cultura e de Urbanismo de
Gondomar, José Luis Mosquera e Alejandro Gómez,
fôrom condenados a sançons que somam os 675.000
euros por três delitos de corrupçom, que os inabilitam também temporariamente para exercerem qualquer tipo de cargo público.

A assembleia comarcal trasanquesa de Nós-UP opom-se à
instalaçom por parte de Fenosa de umha rede de média
tensom que atravessaria o parque natural das Fragas do
Eume, com forte impacto paisagístico e danos ambientais.
Instam a sociedade a “parar as cacicadas deste governo
mafioso, que está a aniquilar o nosso património natural”.

mobilizaçons PrÉvias à Greve Geral

NÚÑEZ FEIJÓO
com o arcebispo de
Compostela, Julián Barrio

CIG ocupa bancos nas
cidades assinalando-os
como responsáveis da crise

Continuam favores à Igreja com a
doaçom da Junta ao arcebispado
compostelano de 800.000 euros
Destinam-se a acondicionar umha Igreja nas Fontinhas, Santiago
NGZ / A Fundaçom Ad Sanctum
Iacobum Peregrinatio, ente criado em 2009 para atender os assuntos económicos relacionados
com o Jacobeu, recebia no passado mês de Agosto umha ajuda de
800.000 euros do governo de Feijoo. Serám destinados ao acondicionamento de um andar da Igreja de Santo António de Pádua (no
bairro das Fontinhas) como albergue de peregrinos. A junta paga-

rá a quantia sem um convénio de
colaboraçom, isto é, sem mediar
concurso público para a adjudicaçom da reforma e escolhendo a
Fundaçom 'a dedo'. A Fundaçom
é conhecida por apresentar a
“mascote oficial” do Jacobeu.
A falta de investimento na
adequaçom e delimitaçom de
muitos tramos de Caminho, assim como no acondicionamento
de albergues bate em cheio com

este novo episódio de favores à
Igreja, instituiçom que está a
ter muito peso nas decisons do
governo do PP. De facto, a maioria dos concursos para reformas em albergues estám ainda
aguardando resoluçom. A reforma da igreja de Fontinhas levará-se a cabo quando o Ano
Santo já tenha finalizado, quando a demanda dos peregrinos
vai decair notavelmente.

terceiro grau penitenciário
após um ano de cadeia.

02.09.2010 / Trabalhador do
sector madeireiro morre em
Sarriaos ao lhe cair em cima
um pinheiro.

NGZ / Delegados e delegadas da
Confederaçom Intersindical
Galega realizárom ocupaçons
simbólicas de entidades bancárias simultaneamente na manhá do dia 8 de Setembro, com
o objectivo de “denunciar os
verdadeiros culpados desta crise e visibilizar a necessidade de
sair desta conjuntura para um
novo modelo económico, social
e político”. As ocupaçons produzírom-se um dia antes da ratificaçom da reforma laboral no
Congresso espanhol dos Deputados e enquadram-se nos actos de preparaçom da greve geral do dia 29 de Setembro.
O secretário geral da CIG,
Suso Seixo, declarou desde a
sede principal do Banco Santander da Corunha que o gran-

de capital “é o que está a favorecer-se com esta situaçom”.
Em resposta às palavras do secretário geral de CCOO –Ignacio Fernández Toxo– considerou que a greve nom vai ser
“nengumha putada”, assegurando que a “putada som os
motivos que nos levam a umha
greve tam necessária” que entende que “já se tinha que ter
dado com anterioridade”, polo
que culpa as centrais espanholas maioritárias do seu adiamento até finais do presente
mês. Enfatiza que “só com a
mobilizaçom se pode parar esta política de cortes” e augura
que a “Galiza vai ser umha das
naçons do Estado onde se vai
registar umha maior resposta
nesta greve geral”.

rePressom

Os independentistas julgados
polo caso Ben Ami terám que
pagar um total de 470 euros
NGZ / Os dous moços julgados
por se manifestarem contra a visita de Shlomo Ben Ami recebêrom a sentença do julgamento
realizado em Julho, pola qual ficam isentos da pena de prisom
que exigia para eles a Fiscalia,

mas terám que custear 60 euros
cada um em conceito de desobediência em grau de falta e os custos processuais. Aliás, Iago Barros terá que indemnizar a polícia
espanhola com 350 euros mais
por alegados danos a um veículo.

cronoloGia
25.08.2010 / Revista Annals of
Internal Medicine recolhe estudo que confirma danos respiratórios polo contacto com
o chapapote do Prestige.
26.08.2010 / Montserrat Labrada é assassinada em Lugo polo seu homem, com o qual estava em trámites de divórcio.
27.08.2010 / José Antonio Rodríguez Ferreiro, ex-presidente dos Blancos condenado
por malversaçom, consegue

29.08.2010 / Começa em Laça
um incêndio que acabará por
arrasar 1.715 hectares.
30.08.2010 / Segundo o Xornal
de Galicia, em 2009 morrêrom
36 reclusos nos cárceres galegos, e 165 desde 2004.
01.09.2010 / Guarda Civil destinado em Santalha de Ozcos é
detido por posse de cocaína.

03.09.2010 / Falece um homem apanhado polo seu tractor em Silheda.
04.09.2010 / CIG-Serviços de
Ferrol denuncia Serviasistencia e a Cámara de Ferrol por
dívidas salariais, já que o pessoal nom recebe o ordenado
desde há três meses.

05.09.2010 / Presidente da Associaçom Galega de Editores,
Manuel Bragado, critica que a
Junta "nom adquiriu nengum
livro editado em 2009".
06.09.2010 / Pessoal da central de Pull and Bear Logística
no polígono de Rio do Poço
de Narom secunda paralisaçom de umha hora para protestar polos baixos salários.
07.09.2010 / Desconhecidos
tentam atirar por um barranco

o carro do porta-voz do PSOE
em Beade, Benito Cibeira.
08.09.2010 / Catorze polícias
locais de Lugo terám que devolver mais de 100.000 euros
de plus cobrados indevidamente.
09.09.2010 / Rios com Vida
denuncia no TSJG que a empresa piscícola Tres Mares
há 40 anos que capta a água
do rio Castro em Cee de forma ilegal.
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‘la voz’ factura dous milhons e meio da Prostituiçom

localizam fossa do franquismo em Porto marim
Voluntariado pola memória histórica localizou umha fossa
de 1936 em Porto Marim, no lugar de Sam Mamede do Rio,
onde se crê que estám os restos de José António Rivas, assassinado por falangistas quando contava com 39 anos de
idade. A recuperaçom do corpo deve-se, em boa parte, ao
esforço do seu filho Ramiro, residente na Argentina.

La Voz de Galicia lidera o negócio, facturando por dia
mais de 6.000 euros, chegando aos dous milhons e meio
anuais. Seguem-se o Faro de Vigo, com um milhom, e o
El Progreso, com 700.000 euros. O jornal de Santiago
Rey recolhia cada dia doze anúncios a finais dos anos
oitenta, chegando aos 300 em 2009.

assembleia do distrito florestal xvii e inteGrantes da secçom sindical florestal da cnt-ait

“o serviço contraincêndios está cada ano mais degradado”
víamos ir com cuidado, ver bem como acedíamos aos lumes, indicavam-nos certos lugares por onde
nom podíamos transitar... mas só
depois das mortes”, assinala um dos
membros da Assembleia. Outra alude à suposta formaçom complementar que exigiu a Inspecçom de
Trabalho após o sucesso: “o encarregado deu-nos três folhas a maiores, unicamente para cobrirem as
costas”, destacando que a nível de
conhecimentos, tanto teóricos como práticos, os breves cursos que
lhes dam servem de bem pouco. “A
formaçom temo-la no próprio incêndio, nom realizamos simulacros
nem sabemos bem com o que nos
podemos topar”, aspecto que se
agrava pola desigualdade de experiência dentro das quadrilhas, pois
“há algumhas em que só umha pessoa trabalhou outros anos”. “Topamo-nos com que muita gente que
está nisto nom sabe o que é o monte e tem que confrontar-se com o lume”, sentencia um companheiro.

O NOVAS DA GALIZA foi
o único meio de comunicaçom
que assistiu à conferência de
imprensa em que membros da
Assembleia de Trabalhadores e
Trabalhadoras do Distrito Florestal XVII e activistas da Secçom Sindical Florestal da CNT
convocavam a manifestaçom no
passado dia 11 de Setembro em
Compostela e a jornada de greve que finalmente adiárom para
o próximo dia 25. No seu ponto
de encontro da Caniça, os e as
brigadistas do Condado-Paradanta expugérom em entrevista
colectiva as problemáticas que
enfrentam no dia-a-dia para
exercerem o combate contra o
lume em condiçons precárias.
Falamos com Francisco Rodríguez, Laura Pardo Álvarez, Jorge Gómez Boente, Iago Arjones
Mera, Wander Soncharles Guilherme de Oliveira, Jacobo Codeseda Míguez, Diego Lorenzo,
Julio Puga Mar, Alexandra Pampillón, Antonio Pazos Lage e Telmo Guisado Martínez.

Precariedade nos recursos

Onze brigadistas do Sul da Galiza
convocavam os meios nas instalaçons abandonadas que lhes servem
de ponto de encontro nos arredores do núcleo urbano da Caniça na
passada sexta-feira 3 de Setembro.
O que pretendia ser umha conferência de imprensa acabou por se
converter numha conversa grupal
em que os e as próprias trabalhadoras de Seaga expugérom as suas
queixas laborais. “O serviço nom
melhorou; polo contrário, cada ano
está mais degradado”, assinala um
trabalhador com vários anos de experiência resumindo o sentir geral
a respeito da situaçom do dispositivo contraincêndios da Seaga. A responsável por umha das brigadas,
Laura Pardo, di-o com clareza:
“nom há prevençom e a defesa está
descuidada”, de maneira que se incrementa o seu trabalho e também
os seus riscos, que podem chegar a
conseqüências extremas como o
caso acontecido na localidade de
Fornelos de Montes, limítrofe com
o seu distrito florestal.

Em relaçom com o equipamento
de que disponhem criticam que cada integrante do serviço conta com
meios diferentes; nom há suficiente material para todos e todas, e a
Seaga limita-se a “distribuir o que
tenhem em stock”. Desta maneira
há pessoal “sem óculos de protecçom”, as lanternas que lhes proporcionam “som mui deficientes, algumhas de petaca” e nem todos as
tenhem: “enquanto há lume, vês;
quando se apaga toca a safar-se”.
Questionam também o tipo de
veículos que utilizam para deslocar-se até os incêndios: “todo-o-caminhos, nom todo-o-terrenos, que
nom estám adaptados para as pistas e caminhos difíceis; som basicamente carros de rua adaptados
para isto”. E que podem ser guiados por praticamente qualquer pessoa, como assinala umha jovem
brigadista: “entrei com poucos meses depois de ter licença de conduçom como especialista, podendo
ter que guiar o carro, e na teoria para esta categoria deveria ter como
mínimo um ano de experiência”.

Formaçom insuficiente

E precariedade laboral

“Depois das mortes notamos umha
mudança tremenda: diziam que de-

Em relaçom com os contratos reclamam a equiparaçom em con-

C. BARROS /

diçons com o pessoal da Junta
“dado que as funçons que realizamos som as mesmas, e somos a
gente que compom a maior parte
dos reforços do Verao”. “Nom temos convénio próprio e os da
Junta sim, polo que nom se nos
reconhece a noturnidade, nem os
domingos e feriados que trabalhamos”. Destacam que em numerosas ocasions tenhem que fazer até quatro horas extras que
nom cobram: “só chas pagam se
figeres mais de 55 num mês, o
que nunca chegamos a fazer porque senom nom aguentaríamos...
de maneira que afinal nom recebemos essas horas nunca”. Sobre
o uso abusivo desta possibilidade
de ampliaçom da jornada diária,
um dos assembleístas considera
com rotundidade “espremem-nos
o que querem”, e aponta o exemplo de um companheiro do seu
distrito que tivo que fazer umha
jornada extraordinária de 12 horas no Leste da província de Ourense, para além das 4 horas de
viagem, com o que a sua jornada
efectiva implicou na prática 16
das 24 horas do dia entregues ao
trabalho, cobrando o mesmo que
se tivesse feito 8.
Em confronto com o pessoal la-

boral da Junta e com o facto de
que este trabalhe de maneira permanente, destacam a necessidade de proteger o monte também
de forma permanente: “Se no Inverno se figesse prevençom, no
Verao nom haveria o que há, e conheceríamos bem o terreno para
trabalhar nele”. Outro companheiro completa a sua intervençom: “o trabalho tem que ser continuado, o monte continua sempre a brotar” e alude a que este é
um ano especialmente perigoso
para o monte polos restos de madeira seca provenientes dos efeitos dos furancáns Klaus e Xinthia
que ainda estám por limpar.

Contra a presença militar
Mostram-se molestos com a atitude e as funçons atribuídas ao
Exército espanhol, tanto às brigadas de terra, “que nom fam nada”, como às de emergências,
“que venhem para sair na foto só
quando estám já os meios de comunicaçom”. Destacam os importantes recursos com que conta a Unidade Militar de Emergências (UME), que “chega aos incêndios com as suas fardas espaciais, e os seus camions
impressionantes”, mas limitam-

se a apagá-los: “nom regam, e
quando regam, regam mal, deixam-nos a nós o trabalho”. E
questionam a sua valia para o
combate dos incêndios, assegurando que “figeram algumha prática com os da Junta para saber o
que lhes tocava e a maior parte
deles nom tinham nengumha experiência”. Asseguram que se as
suas brigadas dispugessem dos
seus meios “faríamo-lo muitíssimo melhor”.
No remate da conversa um dos
brigadistas expom o seu sentir
com resignaçom e humor, de maneira esclarecedora: “o fodido é
que nom podemos dizer que haja
algo bom, veja-lo como o vires”.
Entretanto, a maior parte dos e
das presentes saem para os seus
destinos. Para eles continua a ser
umha jornada de trabalho em que
realizárom um pequeno intervalo
aguardando poder ter contado
com maior cobertura dos meios de
comunicaçom. Algum deles comenta que gostaria de encontrar
um trabalho mais seguro quando
acabar a campanha do Verao. Só
eles e elas sabem o que é sentir-se
desprotegido perante um incêndio
florestal. E som eles e elas aos que
lhes toca apagar os fogos.
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denunciam o Perito que cobrou Por avalizar lóPez-sors

solidariedade GaleGa na ‘diada’ catalÁ
Sob o lema ‘Galiza com os Países Cataláns. Independência e Socialismo’, o Espaço Galego dos
Países Cataláns –composto por emigrantes galegos– participou na manifestaçom da esquerda independentista no dia da pátria da Catalunha, no
passado dia 11 de Setembro.

O criminólogo madrileno Miguel Gallardo denunciou o
perito que avalizou a decisom do director da Marinha
Mercante José Luis López-Sors de afastar o Prestige da
costa no sumário judicial. Apesar de se apresentar como
“perito independente”, cobrou 156.000 euros do Estado
para tal fim, facto polo qual foi denunciado.

Pedem demissom
de roberto varela
por subir o gasto da
cidade da cultura
NGZ / A plataforma cidadá Cultura Si, Mausoleu Nom solicitou
publicamente a demissom do
conselheiro de Cultura, Roberto
Varela, polo “esbanjamento e
mau gasto no mobiliário e nas
obras de acondicionamento da
Cidade da Cultura”, que incrementam ainda mais as despesas
de um macroprojecto que inicialmente previa custos de cem milhons de euros , mas que actualmente já suporta gastos superiores aos quinhentos milhons.
Denunciam obscurantismo ao
nom se fazerem públicas as despesas totais da Fundaçom Cidade
da Cultura, “sem definir quais
vam ser os seus fins e qual vai ser
a sua programaçom” para o momento da próxima inauguraçom
dos edifícios finalizados.
Criticam também políticas
que consideram “amiguistas e
proselitistas” nos concertos do
Jacobeu, encaminhada a favorecer “umha rede de VIP’s que
assistem grátis a todos os eventos”. Ponhem como exemplo o
acontecido no Obradoiro com o
recente concerto de Carlos Núñez, no qual as 400 cadeiras que
estavam reservadas para as pessoas convidadas “discriminárom a cidadania que nom goza
da amizade do senhor Roberto
Varela”, que gerárom problemas de ordem público.
Consideram a Cidade da Cultura “um buraco negro por onde
tirar milhons de euros de recursos públicos” que “ratifica a continuidade da planificaçom efectuada por Pérez Varela, assente
por Ánxela Bugallo e elevada ao
seu máximo expoente de prepotência por Roberto Varela”.

LEO F. CAMPOS E OLHALHA BARRO
na rolda de imprensa
da Causa Galiza

reivindicaçons Polo País

BNG reivindica um ‘estatuto de
naçom’ enquanto Causa Galiza
aposta na autodeterminaçom
NGZ / Os motores do novo ano
político acendêrom-se no passado dia 4 de Setembro com a
comparência das forças nacionalistas BNG e Causa Galiza para apresentarem as suas propostas na articulaçom de um novo
status jurídico e político para o
país. Enquanto a frente parlamentar voltava a incidir na sua
aposta num “estatuto de naçom”, Causa Galiza respondia
com a sua reivindicaçom tradicional de livre determinaçom.
Guillerme Vázquez e Carlos
Aymerich centrárom as suas intervençons no reconhecimento
do carácter nacional da Galiza no
novo texto estatutário, assim como na consideraçom do galego
como língua oficial –situando o
castelhano como cooficial– que
toda a cidadania deveria ter a obrigaçom de conhecer e o direito a
usar. Aludírom também à necessidade de umha agência tributária galega e umha Lei de Caixas
sem ingerências estatais.
Por sua vez, Leo F. Campos e
Olalha Barro, em representaçom
da Causa Galiza, reivindicárom a
“autodeterminaçom como única

soluçom para o desenvolvimento
socioeconómico da Galiza” frente à insuficiência do “quadro
constitucional espanhol” numha
conferência de imprensa arroupada por integrantes da iniciativa popular perante o Panteom de
Galegos Ilustres. Fam um chamamento para “recuperar, com o
apoio e a força da sociedade civil,
a tradiçom de luita contra a via
estatutária dos anos setenta”.
No ámbito das forças políticas
espanholas, Alberte Núñez Feijóo voltou a insistir em que a única naçom que di reconhecer é a
espanhola, em nome do PP, enquanto o PSOE recuperou a fórmula ideada em tempos de Pérez Touriño para denominar o
país como “naçom de Breogám”,
expressom que pretendem incorporar na nova redacçom do
texto estatutário.
Três dias depois das comparências nacionalistas por modificar o quadro estatutário, o Parlamento espanhol deitava abaixo a
tímida aspiraçom das três forças
representadas no Hórreo que reclamavam as competências sobre o tránsito para a Galiza.

PolÉmica nas festas de verao

Instam a boicotar orquestra
Olympus por promover
homofobia, racismo e sexismo
NGZ / As informaçons que divulgava o portal Galizalivre.org no passado dia 17 de Agosto em relaçom
à atitude do líder da orquestra
Olympus a respeito do colectivo homossexual, as pessoas de raça negra, as vejaçons às mulheres, a ridicularizaçom do idioma e o fomento
do espanholismo ultra nas festas
de Ordes desatárom continuadas
reacçons na rede ratificando o publicado e chegárom a ter projecçom
nos meios de comunicaçom de
massas. Os factos eram corroborados por ‘Peke’ –o condutor do espectáculo da Olympus– que reagia
às críticas com mais ataques para
os seus críticos e defendendo o uso
da violência contra eles.
Colectivos como as Panteras Rosas ou as Brigadas Antifascistas de
Lugo figérom um chamamento ao
boicote das suas actuaçons como
mostra de rejeiçom contra os valores que promovem. O próprio organismo ‘Colega Galicia’ -arroupado polo PP- chegou a criticar pu-

blicamente a orquestra solicitando
à Fiscalia que actuasse e reclamando da Junta que vetasse a sua
participaçom em concertos financiados com dinheiro público.
Em recentes actuaçons da
Olympus a tónica provocadora
continuou, como se demonstrou
nas festas de Vilalva no início de
Setembro, em que ‘Peke’ instou o
público a agredir um grupo de jovens que lhe solicitaram cordialmente a interpretaçom de cançons
galegas como ‘Baila Carmiña’.
Galizalivre.org desvendou no
passado dia 2 de Setembro que o
administrador e fundador da empresa da Olympus é José Ferreiro
Magariños, um narcotraficante
condenado pola sua relaçom com
a descarga de mais de seis toneladas de cocaína em 2003. O próprio
‘Peke’ tem reconhecido desde o
cenário o seu consumo desta substáncia e fomentado o orgulho desta prática entre o público com os
seus comentários.
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CARLOS NEGREIRA
junto ao candidato do PP
compostelano Gerardo
Conde Roa

O caso Gürtel continua a
desvendar mais nomes de
corruptos ligados ao PPdeG
NGZ / O actual chefe de contabilidade de Portos da Galiza, Victoriano Lago, foi chamado para declarar polo sumário do caso Gürtel. Lago tinha trabalhado para o
líder do PP corunhês Carlos Negreira em tempos da sua presidência e enquanto Pablo Crespo em prisom- exercia como vogal,
época em que o próprio Alberto
Núñez Feijóo liderava a Conselharia de Política Territorial.
A instruçom do Gürtel suspeita que actuou como testa-de-ferro de Pablo Crespo através da
sociedade Well Done 2009, que
serviu para lavar dinheiro em
paraísos fiscais. Conforme
apontou o diário Público, Victoriano Lago teria obtido tratos de
favor para ganhar as suas oposiçons e teria ingressado até

300.000 euros na sua conta, um
dinheiro que teria como destinatário final o processado Pablo
Crespo. Lago estaria involucrado em fraudes na adjudicaçom
de obras públicas a empresas
afins e investigadas no sumário
que examina a trama de corrupçom do PP a nível estatal.
Desde que tivo que prestar declaraçom em sede judicial, o
funcionário nom pudo ser localizado por nengum meio de comunicaçom. Por parte de Portos
recusam-se a fazer declaraçons
e, conforme indica a Conselharia do Mar, este vai manter o seu
cargo na contabilidade do ente
público. Tentam matizar a gravidade da sua citaçom judicial aludindo a que se tratou de um assunto “privado”.

a Província da corunha reGista os Piores dados

Galiza, o país com mais suicídios da península
NGZ / Os novos dados do INE sobre
a taxa de suicídios nom indica variaçons: a Galiza continua a ser a
zona da península com maior taxa
de suicídios, uns 11 casos em cada
100.000 habitantes. As comarcas
mais afectadas som tradicionalmente as que rodeiam Lugo e a zona de
Trás-Ancos -castigada pola desestruturaçom laboral e social nos últimos anos-, mas desta vez é o conjunto da província da Corunha o que
fornece os dados mais assustadores
de todo o Estado. Por sexos, a taxa
entre os homens multiplica por três

a das mulheres. Contodo, estes números ficam longe das taxas que se
produziram aquando a reconversom do agro galego às políticas da
UE (1993-96), que implicárom o topo de casos nas últimas décadas.
A nível mundial, a OMS adverte
que este fenómeno provoca 2.700
mortes por ano, e constitui já a primeira causa de morte violenta, superando “todas as que se produzem por guerras e homicídios”. Na
mocidade mundial, situa-se já entre as três principais causas de
morte em menores de 25 anos.

Atendendo à distribuiçom geográfica, há três grandes blocos: América do Sul e Oriente Médio, com taxas por baixo de 6,5 (em cada
100.000 pessoas); América do Norte, Índia e Europa mediterránea,
com umha taxa entre 6,5 e 13. Por
último, o bloco com a taxa de suicídios mais elevada é formada pola
Europa central e do Leste, Rússia,
China e Austrália. Dentro deste último bloco, os países do Norte como Lituánia, Bielorrússia ou Rússia, multiplicam a taxa da Galiza
por 5 ou mesmo por 6.

Por volta de vinte mulheres PreParam denÚncia Por fraude

Cursos enganosos deixam grupo de emigrantes retornadas em situaçom precária
NGZ / Polo menos umha vintena
de mulheres chegadas a Compostela de estados da América do Sul
preparam a denúncia pública e
umha queixa por fraude polo que
consideram um engano que agora
as deixa na rua e sem bilhete para
a viagem de volta aos seus países
de origem. Se se cumprissem os
compromissos adquiridos com
elas, agora deveriam contar com
um posto de trabalho.
As mulheres recebêrom no passado mês de Maio o convite para se
anotarem a um programa com financiamento público no qual se lhes
prometia formaçom e emprego posterior no sector da hotelaria, na província da Corunha e arredores.
Os convites para os cursos fôrom recebidos no correio electrónico pessoal de cada umha das mulheres, sem que por agora se lhes

tenha explicado como é que Rocío
Geremías, a pessoa assinante desses convites como representante
de umha suposta e pouco definida
'Asociación de Hostelería (España)', tivo acesso aos seus endereços pessoais. Os telefones de contacto que deixa esta pessoa, através dos quais as mulheres fôrom
concretando as viagens, correspondem aos de Formaziona, umha
empresa de formaçom laboral com
sede na Corunha.
Às mulheres, todas com a dupla
nacionalidade, oferecia-se-lhes virem realizar um curso, do qual teriam financiado o custo íntegro de
matrícula, o bilhete desde o país
de procedência até a cidade onde
se realiza, alojamento e manutençom até finalizado o curso, e umha ajuda económica mensal para
gastos pessoais. O curso devia in-

cluir as práticas em empresas do
sector hoteleiro da província da
Corunha e arredores e orientaçom
laboral pós-curso.

Incumprimentos da oferta
Porém, os incumprimentos começárom já na parte teórica do curso,
realizada no local da Associaçom
de Hotelaria de Compostela, ao
nom se completar esta por “razons
técnicas”. A segunda parte da qual
ia constar a formaçom, a parte prática, tampouco chegou a completar-se em algum dos casos, e em
quase todos já partiu da postura
pouco receptiva das empresas, que
chegárom a avisar as mulheres já
no primeiro dia de que nom tinham nengumha possibilidade de
continuidade na vaga em que realizavam o período de aprendizagem.
Segundo as afectadas, nos con-

tactos telefónicos directos prévios
à viagem, assegurou-se-lhes sem
nengum género de dúvidas a consecuçom de um posto de trabalho
no sector logo da realizaçom das
práticas. Algumhas das mulheres
chegárom a abandonar postos de
trabalho nas suas vilas e cidades
de origem, umha delas na administraçom local. Apontando ainda
mais dados, várias das afectadas,
que realizaram um curso de recepcionista, asseguram ter consultado com a coordenadora do
programa se o nom conhecimento de outras línguas diferentes do
espanhol poderia acarretar um
problema para essa ocupaçom em
concreto, ao que teriam recebido
a resposta de que “aqui em Espanha falamos a todo o mundo em
espanhol, nom é necessário saber
mais que espanhol”.

A isto acrescentam o facto de
terem sido alojadas no Monte do
Gozo, no Residencial “Ciudad de
Vacaciones Monte do Gozo”, o
que as levava, tamém, a dependerem do transporte de táxi para
assistirem ao curso. A 25 de Setembro, sem terem conseguido
ainda emprego, tivérom que
abandonar o alojamento.
Consideram as trabalhadoras
que fôrom enganadas, num programa no qual há um forte investimento público, através da Junta da
Galiza, a Direcçom Geral da Cidadania Espanhola no Exterior dependente do Ministério do Trabalho e Imigraçom espanhol, e o Fundo Social Europeu. Dada a situaçom em que se encontram, reclamam um bilhete de volta para
retornarem aos seus países de origem e umha indemnizaçom.
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o novo ano escolar começa com profundos cortes económicos
e de pessoal impulsionados pola conselharia de educaçom

A Junta de Galiza lança um ataque ao
ensino público e ao galego nas aulas
desaParecem 19 centros PÚblicos, 79 unidades de infantil e PrimÁria e 20 ciclos formativos
AARÓN L. RIVAS / A Junta de Galiza apresentou para este novo
curso escolar umha série de
políticas e cortes que conformam um ataque frontal á lingua galega e ao ensino público. A investida principal contra o galego é o chamado Decreto do Plurilingüismo no Ensino, assim como umha
atitude destrutiva perante a
normalizaçom da língua nas
aulas. Este mês de Setembro
deixou ainda a notícia do fechamento de várias escolas e
amostras dos acenos amáveis
que a administraçom de Núñez Feijóo tem com as entidades privadas mentres se desmantela a oferta pública.

O devandito Decreto do Plurilingüismo indica que neste ano as
matérias a serem leccionadas em
Primária e Secundária devem ser
50% em castelám e outro 50% em
galego. Mas embaixo das cifras
agocha-se a verdadeira intençom
do Governo do PP: a progressiva
desapariçom da língua galega no
ensino. Assim, neste mês de Setembro a Coordenadora Galega de
Equipas de Normalizaçom Lingüística denunciava a “notável falha de materiais em língua galega”
precisos para se darem as aulas no
nosso idioma. Polo contrário, todo
o necessário para que a docência
oferte as aulas em castelám já está

nos estabelecimentos de ensino.
Por outra parte, recentemente
publicou-se no Diário Oficial de
Galicia (DOG) a quantia de dinheiro que a Conselharia da Educaçom e Ordenaçom Universitária
destinará aos projectos de “fomento do uso da língua galega” que
promovam as equipas de “dinamizaçom lingüística”, segundo se rebaptizam estes entes com a terminologia empregada no novo Decreto do Plurilingüismo. Tal quantia será duns 800.000 euros, cifra
que fica cativa a carom do milhom
de euros que a Junta dixo gastar
para publicitar o decreto.
Segundo o decreto há matérias
que obrigatoriamente os professores deverám dar em castelám. É o
caso da Matemática na Primária e
Secundária, bem como Tecnolo-

Sindicatos
denunciam a
perda de perto de
mil postos docentes
gia e Física e Química na Secundária. Mas esta situaçom já levantou várias vozes em contra e vários sindicatos de professores reivindicárom a desobediência à norma como umha forma de luita para evitar que o galego desapareça
das aulas.

Desmantelamento do público
Mas a língua nom é a única fronte
em que ataca a Junta. A política
em matéria de educaçom do Go-

verno de Núñez Feijóo pom em perigo ainda o desenvolvimento dum
ensino público e de qualidade. Assim, nos dias prévios ao início de
curso, no dia 10 para os alunos de
Primária e em 17 para os de Secundária, os sindicatos de trabalhadores do ensino denunciavam
a perda de perto de mil postos docentes em toda a Galiza.
Continuando com as cifras: neste novo início de curso escolar desaparecérom 19 centros de ensino
público, 79 unidades de Infantil e
Primária, 20 ciclos formativos e a
educaçom permanente para adultos em 50 centros, segundos dados da CIG-Ensino. No tocante aos
ciclos formativos, é possível que
este ano se vejam reduzidos num
número maior, já que em Junho de
2010 a Conselharia da Educaçom
elevou a rátio de alunos necessários para a implantar um destes ciclos, passando de 8 para 12 nas sete cidades e de 6 para 8 no resto de
localidades.
Tambem a reduçom dos trabalhadores das cantinas escolares levantou polémicas nas jornadas prévias ao início de curso, que chegou
com a privatizaçom ou externalizaçom dalguns serviços deste tipo.
Deste jeito, na Comissom de Pessoal da Conselharia da Educaçom
aprovou-se em finais de agosto despedir 39 trabalhadores de cozinha,
ademais do fechamento de oito cantinas escolares, de que passarám a

ocupar-se empresas de catering.
Tampouco os livros de texto que
se empregarám este ano som poupados pola acçom anti-galega e
privatizadora da Junta. Ademais
de que este ano termina a gratuidade destes volúmenes e se passa
à doaçom dumha ajuda para aquelas famílias de rendas mais baixas,
o desembolso necessário para
quen os livros se adeqüem ás directrizes do Decreto terá um custe
de 12 milhons de euros, parte dos
quais serám pagos polas famílias
que nom recebam ajudas.

Favores à privada
Mentres a qualidade do ensino público esmorece com todas estas
iniciativas da Junta, às instituiçons
privadas de ensino chegam-lhes
novos ares. Enquanto se destroem
estabelecimentos e unidades de
ensino na pública, neste curso o
ensino privado ganha 18 unidades, que seriam nove ciclos de
grau meio, um de grau superior,
três de Educaçom Especial, três
de Infantil e dous de Primária.
Outro aspecto em que se viu o
trato de favor do Executivo à privada foi o tam cacarejado Projecto
Abalar, que procura achegar as novas tecnologias às escolas e que
precisou dum investimento de dinheiro público de mais de 4 milhons
de euros, em cuja distribuição as escolas privadas ficárom mais beneficiadas do que as públicas.

Início de ano escolar marcado por cortes e ‘decretaço’
HELENA IRÍMIA / O curso escolar 2010-2011 começou a 10 de
Setembro marcado pola aplicaçom do ‘decretaço’ e polos cortes económicos e de pessoal
efetuados pola Junta no ensino
público. No que di respeito à
primeira das questons, a Conselharia da Educaçom ameaçou abrir expediente ao professorado que se recusar a leccionar em castelhano as matérias
indicadas no Decreto 79/2010
de 20 de Maio. A estas advertências também se aderírom
conhecidas organizaçons da
extrema-direita, que anunciárom denúncias contra o professorado que desrespeitar a nova
normativa aprovada.
A estes desafios respondeu já

um grupo de professores, que
numha carta aberta ao conselheiro da Educaçom, Jesús Vázquez, advertírom que continuarám a ministrar as aulas em galego porque a lei os ampara. O
colectivo, organizado através
da Internet, lembra que quando
umha norma de menor estatuto
entra em contradiçom com outra superior, é esta última que
deve ser cumprida graças ao
conhecido como princípio de
hierarquia normativa. Neste
sentido, consideram que o ‘decretaço’ é incompatível com a
Lei de Normalizaçom Lingüística, com a Lei Orgánica da Educaçom, com o Estatuto de Autonomia da Galiza e até com a
Constituiçom espanhola, polo

qual nom vem razons para
cumprirem o recolhido no Decreto 79/2010 de 20 de Maio.

Centros ‘plurilíngües’
Ainda, neste novo ano lectivo,
também está presente a figura
dos ‘centros plurilíngües’, nos
quais parte das matérias vam
ser ministradas em inglês. Porém, esta figura está a ser utilizada para banir o galego, pois
matérias como as Ciências Sociais ou Biologia e Geologia,
que devem ser ministradas em
galego, passam a sê-lo em língua inglesa em muitos dos centros, enquanto a quota de castelhano nom se vê reduzida.
Segundo informaçons divulgadas polo Xornal de Galicia,

este está ser o caso, entre outros, do compostelano La Salle, no qual metade das matérias
escolhidas para ministrar em
inglês som as que deviam ser
leccionadas em galego.

Cortes
Fora do ámbito lingüístico, outra
das questons que está a caraterizar o novo ano escolar som os
profundos cortes económicos e
de pessoal que está a implementar a Conselharia da Educaçom.
Entre as medidas económicas está o polémico encerramento dos
refeitórios escolares, que está a
afectar diversos concelhos rurais, sobretodo nas províncias de
Lugo e de Ourense. Destarte, o
departamento que chefia Jesús

Vázquez prevê substituir o serviço por caterings.
Porém, em casos como o de Ribeira de Piquim, o ano lectivo já
começou sem sala de jantar, chegando a propor-se que o alunado
fosse jantar num bar próximo, proposiçom duramente criticada polos sindicatos, que também denunciam que os serviços de catering
representarám um gasto maior do
que os clássicos refeitórios.
No que di respeito ao pessoal,
as organizaçons sindicais estimam que este ano lectivo haverá
quase mil professores e professoras menos, decisom que representa um “incumprimento” dos
acordos assinados no ano passado, que mesmo previam um incremento de professorado.
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Alertam sobre
o risco de quebra
das confrarias
a dependência económica da Junta
converte-as em correias de transmissom
dos interesses do governo do momento

Boicote às indústrias que
menos pagam a ganadeiros
As organizaçons Sindicato
Labrego Galego (SLG),
Unions Agrárias (UUAA), Jovens Agricultores (XXAA) e a
Associaçom Galega de Cooperativas Agrárias (AGACA)
mantenhem umha indefinida
luita contra as indústrias que
menos pagam e arruínam os
produtores de leite da Galiza:
Lactea Lis, Leite Río e Celta.
J. REI / A uniom dos sindicatos,
que surge por fim de umha crise
gravíssima onde o produtor leiteiro nom recupera nem sequer
os custos de produçom, está levando a cabo umha importante
actividade de protesto. No momento em que foi redigida esta
notícia, no terceiro dia de acçons de boicote, os ganadeiros
mantenhem bloqueada a fábrica
de Lactalis em Vilalba, a de Leite Rio no Ceao e a de Leite Celta
em Ponte d'Eume, de modo que
nom sai nem entra leite destas
indústrias que, segundo declaram os ganadeiros, estám a arruiná-los. O boicote também se
efectua nas grandes superfícies
comercias. Os ganadeiros entrárom e marcárom os brikes das
marcas comerciais das anteriores três indústrias (Celta, Rio,
President, Lauki, Leyma, Cremosita, Solar e Societé) com um
autocolante que di: “Estas marcas enganam-te e destroem o
sector leiteiro”. Um lema directo
ao consumidor, e em geral, a toda a sociedade galega, a quem
as organizaçons sindicais agrárias pedem o seu compromisso,
“qualquer umha destas marcas
nom podem ser compráveis por

a impunidade legal
permite às industrias
fazerem o que
querem com os
produtores de leite
a crise parece
exercer de última
criva antes da
abertura do livre
mercado para 2013
nengum cidadao galego, isso é o
que pretendemos, dar às indústrias onde mais lhes dói” declarava Carmem Freire, secretária
geral do SLG.

A crise é crónica na Galiza
A crise do sector leiteiro está-se
a virar crónica no nosso país.
França, Alemanha, Itália e mesmo Espanha recuperam timidamente os preços do leite, ou polo menos mantenhem a média
dos 31 cêntimos, mas no que se
refere à Galiza a média está nos
28 cêntimos.
A Galiza caracteriza-se pola
presença de muitas pequenas
exploraçons familiares, a crise
parece exercer de última criva
antes da abertura do livre mercado para 2013, no qual muitas
destas exploraçons se extinguirám, os sindicatos lembram que
a produçom leiteira é a base económica de 50% dos concelhos
da Galiza.

Passividade de administraçons
Desde 2008, ano em que o sector leiteiro começou umha recessom que nom fijo mais que
piorar, e ainda depois das luitas
do ano passado 2009, o único sucesso foi um falso trato com as
indústrias que estabelecia um
preço médio de 31 cêntimos
que, em todo o caso, nom se
cumpriu. As indústrias operam
com tácticas que noutros sectores seriam penalizáveis: ameaças de abandonar a recolha do
leite, atrasos nos pagamentos,
distribuiçom das rotas, preferência polo leite foráneo, incumprimento dos acordos, etc. A
impunidade legal que rodeia estas indústrias é umha autorizaçom silenciosa para utilizar como melhor convinher os produtores de leite, um grupo especialmente desprotegido, mui desorganizado e esquecido polas
admistraçons.
Apesar de serem numerosas
as declaraçons do presidente da
Junta, Nuñez Feijoo, e mesmo
da ministra da Agricultura do
Estado espanhol, Elena Espinosa, mostrando compreensom e
apoio aos ganadeiros, nom levárom a cabo nengumha gestom
para o solucionarem. É especialmente notável a falta de acçom
da Administraçom galega que,
ainda vendo como se afunda o
maior negócio de produçom
agrária do país, nom exerceu
nengumha das competências
inspectoras que a Junta tem sobre as empresas de origem galega que som, segundo os sindicatos, das que menos estám a pagar no mercado.

A figura das confrarias de
pescadores, entidades singulares do Estado espanhol,
nasceu fomentada pola tentativa de abortar o crescente
e revolucionário sindicalismo marinheiro de princípios
de século, unindo num mesmo organismo armadores e
tripulantes que assumiam o
lema “o trabalho por interesses comuns”. Os 'pósitos' sobrevivem hoje em dia, apesar da passagem dos anos e
das mudanças de regimes, e
a grande maioria continuam
a manter umha das suas máculas de nascimento: a dependência do governo de
turno, convertendo-se em
correias de transmissom no
sector do mar. “O caciquismo desapareceria do agro,
mas o que é no mar, cada vez
há mais. E aí estám as confrarias para demonstrá-lo”,
reflecte umha mariscadora
da ria de Arouça.
A. DIESTE / O Conselho de Contas da Galiza acabou de publicar
um relatório demolidor em que
assinala que nengumha confraria galega sobreviria sem as ajudas da Junta. Sem esse dinheiro,
os 'pósitos' iriam à falência. Uns
contributos económicos que,
com só dar umha vista de olhos
aos DOG, permite comprovar
até que ponto se empregam por
interesses partidistas. Assim, se
na época do bipartido importantes ajudas económicas iam para
“confrarias afins” (Ogrove ou a
Póvoa do Caraminhal), a chegada de novo do PP reduziu o dinheiro a estes confrarias e multiplicou os dirigidos a aqueles
“pósitos dos nossos” (como Vila
Joám, com patrom maior do PP).
De facto, e tal e como se assinala no relatório, sem o dinheiro
da Junta nom haveria fundos
nem para pagar os salários do
pessoal das confrarias. Ademais,
o “obscurantismo” no destino final deste dinheiro permite criar
um complexo tecido de favores
e prémios que permitem cons-

“o PP mima-as
ao máximo porque
sabe que som um
viveiro de votos
no sector do mar”
truir umha verdadeira estrutura
de dependência de mariscadoras e marinheiros destas entidades, obstaculizando a sua autoorganizaçom em entidades próprias com autonomia frente ao
Governo e às confrarias. Cumpre lembrar que perto de 16.000
galegas e galegos som sócios das
confrarias, que popularmente
som conhecidas coma “alcaldias
do mar” polo seu poder na hora
de gerir postos de trabalho e governar ajudas várias, desde a
aquisiçom de semente de marisco bivalve até outorgar zonas de
faina. Questons estas das quais
pode depender o futuro de toda
umha vila.
“As confrarias som na maioria
dos casos ninhos de caciques,
umha expressom que soa a ressessa mas que no caso dos pósitos continua a ser válida”, afirma Toño Suárez, marinheiro de
pesca litoral em Arouça. “O PP
mima-as ao máximo porque sabe que som um viveiro de votos
no sector do mar. E soltou tanto
dinheiro, tantos milhons e milhons todos estes anos, que as
confrarias já nom sabem viver
por si mesmas, só sabem comer
da mao do conselheiro de Pesca
do momento”. Pola sua parte,
Ana Dios, mariscadora, denuncia que “se te moveres, se protestares, corres o risco de que
nom che renovem o Permex (autorizaçom de exploraçom, imprescindível para mariscar), ou
que fiques sem ajudas para comprar cria de amêijoa para os bancos marisqueiros, ou que nom
autorizem a que trabalhes em tal
zona... O caciquismo desapareceria do campo, mas o que é no
mar, cada vez há mais”, conclui.
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nom parece que a estratégia de ccoo e ugt passe pola paralisaçom
ou a modificaçom de umha normativa que já se encontra em vigor

Galiza prepara-se para a greve geral tardia que
pretende incidir sobre as reformas já aprovadas
ficam Pendentes mudanças leGais nas Prestaçons Por desemPreGo, as Pensons ou a neGociaçom colectiva
AARÓN L. RIVAS / Aproxima-se
a tam anunciada greve geral
do 29-S e os sindicatos galegos CIG e CUT já figérom
chamamentos para que a
classe trabalhadora galega
saia à rua neste dia de luita
afastada das organizaçons
pactistas CCOO e UGT. Por
outra parte, também a iniciativa soberanista Causa
Galiza anunciou umha campanha relacionada com esta
greve que tem o fim de expor os problemas originados no mercado laboral galego por nom ter a Galiza
poder de decisom sobre as
políticas laborais.

O resultado da greve é a grande
incógnita, já que os sindicatos estatais aguardárom a que a reforma finalizasse todos os seus trámites parlamentares para convocarem os trabalhadores e trabalhadoras a saírem à rua. Assim,
nom parece que a estratégia de
CCOO e UGT passe pola paralisaçom ou a modificaçom de umha normativa que já se encontra
aprovada definitivamente.
Durante o Verao, as engrenagens do poder nom cessárom para poder ter pronto, já no início
deste mês de Setembro, este novo ataque às conquistas sociais
de anos de luita operária. Assim,
após o debate que tivo lugar no
mês de Agosto na Comissom de
Trabalho e Imigraçom do Sena-

tem que ser umha
“demonstraçom de
força” para combater
e tombar estas políticas

do, no dia 9 de Setembro o Congresso dos Deputados aprovava
definitivamente o texto da reforma laboral com novos acréscimos que aprofundam na desregularizaçom e evidenciam um
profundo desdém polos direitos
dos trabalhadores e trabalhadoras. Entre as emendas aceites encontra-se a reduçom de 100 para
30 dias nos quais as pessoas desempregadas poderiam rejeitar

as engrenagens do
poder nom cessárom
para poder ter pronto
antes da greve este
novo ataque às
conquistas sociais

ofertas de formaçom. Ainda, as
empresas de trabalho temporário
som reconhecidas como intermediárias laborais válidas.
Porém, o tempo das reformas
ainda nom acabou. Ainda ficam
para o futuro modificaçons legais
que poderiam atingir as prestaçons por desemprego, as pensons
ou a negociaçom colectiva. Para
o secretário geral da CIG, Suso
Seixo, a data de 29 de Setembro

tem que ser umha jornada de
“demonstraçom de força” para
combater e tombar este tipo de
políticas que minguam os direitos laborais. Assim, Seixo acha
que na situaçom atual “ou se
afiança muito mais o neoliberalismo ou conseguimos mudar a
correlaçom de forças em favor da
nossa classe”.
Por sua vez, a CUT acusa os
sindicatos CCOO e UGT de se
juntarem com o patronato e o Governo para “simularem um processo negociador que tinha como
fim umha derrota anunciada”, segundo o comunicado que exponhem no seu portal web. Também assinalam a CIG, que questionam polo seu “seguidismo”
destas duas organizaçons. Assim, este sindicato afirma que a
classe trabalhadora galega tem
que sair à rua no vindouro 29-S
para denunciar que “o problema
é que este sistema nom serve”,
polo que vê preciso afastar-se da
“traiçom dos sindicatos maioritários” e mantém que esta greve
nom tem sentido se se considera
como “um fim em si mesmo” e
nom como umha “rebeliom permanente contra o capitalismo”.

Agosto traz consigo mais 1.700 CIG denuncia situaçom dos
pessoas para o desemprego
400 despedidos do AVE em Vigo
A.L.R. / Se bem que nos últimos meses,
por parte dos órgaos de poder, se vissem
com optimismo as ligeiríssimas reduçons
do desemprego nos últimos meses, o passado mês de Agosto voltou a deixar novos desempregados no nosso país. Este
mês fôrom para a rua um total de 1.743
pessoas, somando já na Galiza uns
211.532 desempregados e desempregadas, número que poderá subir nos próximos meses.
No início do ano de 2009 a populaçom
galega sem trabalho superou pola primeira vez as 200.000 pessoas, um dado que
desde entom ficou presente nas estatísticas do mundo laboral galego, chegando

ao topo no mês de Março deste ano com
um total de 236.449 galegas e galegos no
desemprego, segundo os dados do Serviço Público de Emprego Estatal.
Se bem que com a subida do mês de
Agosto este problema se torne mais evidente, nota-se que desde Janeiro do ano
passado o problema de destruiçom de emprego que está a sofrer o nosso país nom
tem visos de se solucionar. Se bem que estes dados do mês de Agosto fossem os
aguardados devido às inércias sazonais,
os sindicatos assinalárom que a reforma
laboral do Governo espanhol nom dará
soluçom a esta situaçom, senom que ficará apenas num corte de direitos.

A.L.R. / A CIG-Construçom mostrou grande preocupaçom polos cerca de 400 operários despedidos pola empresa que leva
a cabo as obras do AVE em Vigo, umha
infraestrutura que implicará um grave
ataque à paisagem, ademais de perpetuar
a dependência entre a Galiza e Madrid.
Porém, a central sindical denuncia as
condiçons laborais em que estám a trabalhar os operários desta construçom e
alerta de abusos por parte da empresa,
criticando também a falta de informaçom
dada aos trabalhadores pola Administraçom sobre os despedimentos que desde
há umhas semanas se estám a levar a cabo nas obras da zona de Vigo.

Analisando estes casos, a CIG expom
especialmente as dificuldades sofridas
por aqueles despedidos foráneos que vinhérom até o nosso país com as suas famílias e mesmo com contratos efectivos,
apanhados completamente por surpresa
com estes despedimentos. A CIG tornou
público, através de um comunicado de
imprensa, o caso de um operário madrileno despedido, ainda que este contava
com um contrato indefinido desde há um
ano, polo que já se tinha recenseado cá.
Assim, na opiniom deste trabalhador, o
que aconteceu foi que os empresários estám “a fazer limpeza” para trazerem trabalhadores “em piores condiçons”.
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a terra treme

eis a proposta prática, o entretecido
de solidariedades na luita

insurreição na frança evolui e dota-se de bases teóricas

entre os ‘banlieues’ e a universidade
C.C.V. / Em 2007 viu a luz o livro L´insurrection qui vient, assinado polo grupo
anónimo Comité Invisible. Certo marketing de esquerda quis recebê-lo como o

Pequenas comarcas e aldeias da
França rural, zona conservadora,
começam a comportar-se politicamente como um bairro proletário: Sarkozy apenas sobrepassa
25% dos votos, e o Noveau Parti
Anticapitaliste e a Front de Gauche arrasam. A razão estriba na
mudança demográfica do país.
Em 2003 havia perto de um milhom de jovens entre 25 e 34 anos
que voltaram ao rural, a vilas e aldeias longe dos grandes eixos de
comunicação e de menos de 5.000
habitantes. O perfil desses jovens:
universitários hiperqualificados
destinados a desfrutar das prebendas académicas da Rive Gauche, militantes anticapitalistas desencantados com a política. Assim aparecem aldeias, das quais
Tarnac é só o exemplo mais mediatizado, em que os jovens prestam serviços sociais aos velhos do
lugar, recuperam para habitá-la a
memória da resistènce, criam escolas populares, etc.
Noutro extremo sociológico
desta mudança estão os banlieues
dos arrabaldes, zonas como Villiers-le-Bel e Bagnolet, onde no
Outono de 2005 se iniciou uma revolta que esquerda e direita ainda
não foram capazes de compreender. Esta violência despolitizada
polos políticos profissionais, e de
cuja poesia sem palavras de ordem nem imaginação ao poder
nenhuma intelectualidade soixantehuitar se atreveu a apropriar. A luz mediática apagou-se
conforme passou a urgência eleitoralista, mas as revoltas continuam: em Maio de 2009 em Courneuve (Seine Saint-Denis, na periferia da capital) um carro policial transferindo um preso foi objecto de umha emboscada,
metralhado por kalashnikov. Antes, no dia 14 de Março, outro grupo de polícias foi atacado numa
batalha urbana só pacificada com
a intervençom de 300 polícias
apoiados por forças aéreas. São
dous exemplos.

O affaire d´os “9 de Tarnac”
Entre estes dous fenómenos o ministério do Interior francês insiste
em ver vinculações, que os primeiros não negam, polo menos
no plano teórico. O dia 11 de Novembro de 2008 marca a involuntária saída à luz de um movimento que se proclama subterrâneo, e

a tentativa de redução mediática
do mesmo aos velhos esquemas
da “célula” e o “líder”. Nove jovens “neorrurais” são detidos na
aldeia de Tarnac, na região occitana de Lemosin, após uma sabotagem ao abastecimento eléctrico
do TVG. Entre as suas pertenças
estava um exemplar de L´insurrection qui vient, e a um deles, Julien Coupat, a polícia atribuiu a
autoria. A construção mediática
da ameaça “terrorista” foi imediata, assim como as condenaçons
da esquerda: do trotskista Olivier
Besencenot a Christian Mahieux,
dirigente do SUD-Rail. Mas ao
pouco tempo Le Monde liderou
uma estratégia que se mostrou
mais efectiva: reduzir o subversivo por fagocitação. Nas suas páginas publicou o manifesto de tintes cidadanistas “Não à nova ordem”, assinado polos filósofos da
chamada esquerda radical: Zizek,
Agambem, Badiou, Rancière, etc.
Gente como Alain Brossat saiu ao
passo denunciando a manobra
pacificadora destes intelectuais,
tentando “tranformar A insurreição que vem em fantasia cultural,
em inofensivo exercício de Kulturkritik (...) uma imagem que se

Manifesto Comunista do século XXI, mas por detrás há algo mais do que a última moda do radicalismo de campus francês.

o fenómeno
poderá ser
o último modelo
da esquerda
radical francesa
“não há nove pessoas que salvar
senão uma ordem
que tombar”,
diziam os detidos
caracteriza por volatilizar a dimensão política do que está em
jogo”. Em efeito, o manifesto visava demonstrar uma “inocência”
da qual os presos renegavam: se
no estado policial pôr em prática
as ideias revolucionárias acarreta
o risco de cadeia, eles dizem serem culpados. Milhares de comités de apoio surgiram por todo o
hexágono, enquanto “os 9 de Tarnac” publicavam uma carta em
que sublinhavam que “não há nove pessoas que salvar senão uma

ordem que tombar”, incitando à
“generalização de práticas coletivas de autodefesa ali onde for necessário”.

A insurreição que vem
Na realidade, o fenómeno temnas todas consigo para ser o último modelo da esquerda radical
francesa, ou ser percebido como
tal: um estilo na escrita tipicamente barroco, gosto pola dificuldade filosófica, e até a origem social dos seus indesejados protagonistas: o que Bourdieu chamava les héritiers, filhos e filhas da
elite universitária parisina, estudantes forjados nas luitas estudantis contra o Contrato do Primeiro Emprego e na ocupação da
Sorbona. O próprio Coupat era
um doutorando na EHESS, a instituição mais prestigiosa da Europa em ciências sociais.
Porém, mais além destes préconceitos do “pecado original” de
classe, aparece o que já é qualificado como o pensamento revolucionário mais fresco dos nossos
tempos, com a intenção explícita
de fugir da “esquerda” e dos seus
mitos. A trajectória deste grupo
anónimo começa com a revista

Tiqqun, apadrinhada por Giorgio
Agamben, e continua com a publicação sob a rubrica de Comité Invisible d´A insurreição que vem
para diluir-se actualmente no anonimato total que faz parte da sua
filosofia: renegam do ego e da condição de autor/a, mas também da
sua prática: “transformar o anonimato em posição ofensiva”.
Nas suas ideias tivo grande
impacte a Primavera Negra de
2001 na Cabília: uma revolta não
retransmitida na Europa. A chamada “insurreição argelina” caracterizou-se por uma ruptura
com as formas clássicas de política, a volta às organizações assembleares tradicionais, a destruição de tudo aquilo que pudesse simbolizar o Estado, e sobretudo, a constante vigilância e
luita contra qualquer forma de
representação política que pudesse tentar falar em nome da
insurreição e instrumentalizá-la.
A diferença dos teóricos do
Grande Hotel Abismo de Lukács,
os jovens franceses assumem a
destruição social atual como um
dado objectivo do qual partir, “nada parece menos provável que
uma insurreição, mas nada é mais
necessário”. Atacam com descaro
os valores tradicionais do esquerdismo: receitam a abolição das
assembleias gerais, onde “somos
vítimas do mau exemplo dos parlamentos burgueses”, criticam o
ativismo frenético e folclore contestatário: “Aqueles que pretendem responder à urgência da situação pela urgência da sua reacção não fazem mais do que aumentar o sufoco”, rejeitam o “liberalismo existencial” que se
prodiga nas suas redes militantes. Dim desertar dos “tristes rituais da política clássica –a assembleia, a reunião, a negociação, a contestação, a reivindicação”, e falam de comunismo como algo antónimo dos partidos
comunistas, chamando a “organizar-se materialmente para subsistir, organizar-se materialmente
para atacar”. Eis a proposta prática, o entretecido de solidariedades na luita (“Deixou de existir
outra amizade, para nós, que não
seja política” que se salvem do
que chamam “deserto”, a eliminação da distinção entre vida privada e vida pública, a forma-devida como resistência).
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o cam é um ícone destas terras de montanha, porque
é umha raça autóctone reconhecida internacionalmente

amÉrico rodriGues, activista cultural de castro leboreiro, a aldeia mais GaleGa de PortuGal

“Seria impossível nom contar com a galiza nas
nossas actividades: o espaço cultural é o mesmo”
E. MARAGOTO / Castro Laborei-

ro é a freguesia mais galega
de Portugal. E nom só: esta
extensa paróquia do Laboreiro, raiana com as terras de
Cela Nova, deixou viver até a
actualidade elementos culturais que a maioria de nós
achávamos desaparecidos
há muitas décadas. Entre
eles, umha economia rural
(nom só pecuária) baseada
na migraçom sazonal de aldeias inteiras: quase duas dezenas de brandas ficam vazias nos meses do Inverno
porque os seus moradores
descem para as inverneiras.
Mas a aragem dos novos tempos está a chegar a Crasto
(assim lhe chamam), que no
entanto tem a sorte de contar
entre a vizinhança com incansáveis activistas que tenhem
feito de todo por manter ou divulgar a idiossincrasia desta
interessante regiom raiana: o
legado megalítico, umha raça
de cam, tradiçons fronteiriças
e comunitárias, e um longo et
cetera. Américo Rodrigues é
um deles.
O cam é a marca mais internacional de Castro, nom é?
O cam é um ícone destas terras
de montanha, porque é umha raça autóctone de Castro Laboreiro
reconhecida internacionalmente
desde 1935. Em 1914 fijo-se o primeiro Concurso Tradicional do

Povos

Cão, evento que é organizado todos os anos no dia 15 de Agosto.
Nesta data (1914) a maior parte
das raças que mais se vendem hoje em dia no mundo, ainda nom
existiam ou estavam a criar-se.
Os castrejos venderam ou ofereceram milhares de cans, no século XIX e XX, para todo o Portugal, Galiza e outros países. Infelizmente, a raça encontra-se à
beira da extinçom. Méndez Ferrín, tal como figera Camilo Castelo Branco no século XIX, eternizou o cam de Castro Laboreiro no
livro Arraianos.
No entanto, as brandas e as
inverneiras som a marca mais
específica desta freguesia,
absolutamente excepcional.

“castro leboreiro
foi das terras mais
solidárias com os
refugiados galegos
na guerra civil”
Castro Laboreiro tem um basto
património cultural onde podemos salientar: a paisagem, as carvalheiras seculares, os pequenos
rios de montanha, a fauna, o cam,
os trajes, o Castelo roqueiro, que
o galegos chamam de S. Rosendo, que já existia em 1141, ou seja
é anterior à nacionalidade portuguesa, umha das maiores necrópoles megalíticas da Europa oci-

dental, com mais de umha centena de dólmenes, as pontes, o património religioso, etc., mas quando falamos do modus vivendi da
populaçom, nom haja dúvida que
as brandas e inverneiras som umha marca específica. Os castrejos
tenhem duas casas: umha para o
Inverno e outra para o Verao.
Nom estou a falar de transumáncia. Estou a falar de 1.500 pessoas
a deslocarem-se com todos os
seus haveres duas vezes ao ano
entre as duas casas: era um movimento de contornos extraordinários. Para compararmos com outro povo na Península teríamos
de falar dos vaqueiros da Alçada
nas Astúrias, no século XIX e
princípios do XX. Hoje em dia
ainda há quem faga essa muda
sazonal, claro que sem os contornos do antigamente.
Este vosso português com
musicalidade e formas tam
galegas, porquê?
Nestas terras o galego-português
antigo sempre permaneceu muito vivo. O ADN do povo é o mesmo. O poder de Castela e Lisboa é
que foram fazendo a diferença,
mas o isolamento de Castro e a
falta de alfabetizaçom fijo com
que, até hoje, os velhos e a minha
geraçom ainda usem o falar antigo. Nom nos esqueçamos que a
fronteira começa aqui: temos do
marco 1 até o 53 da fronteira luso-espanhola. Salvo em períodos
conturbados da história, como o

pós-1640, as relaçons sempre foram de entreajuda, própria de irmaos. Castro Laboreiro foi umha
das terras mais solidárias com os
refugiados galegos na guerra civil. Estivérom aqui dezenas.
O vosso activismo pretende
também a valorizaçom da história local e do megalitismo.
Em 2000 eu e o meu amigo José
Domingues, depois de alguns
anos de pouco contacto, num
reencontro por ocasiom do lançamento do seu livro sobre a vizinha freguesia de Lamas de Mouro, achamos que sobre as nossas
terras muito havia por descobrir
e preservar, atendendo ao ciclo
cultural que acabava abruptamente, a desertificaçom reinante,
e a posiçom ignorante e contemplativa das instituiçons com responsabilidades. Por isso avançamos para a criaçom do Núcleo de
Estudos e Pesquisa do Montes Laboreiro (NEPML), instituiçom
amadora que preenche muito do
nosso tempo livre, realizando todo o tipo de actividades para incentivar a valorizaçom e preservaçom do património cultural.
Colaboras na revista Arraianos,
e a Galiza sempre está presente
nas vossas actividades...
Seria de todo impossível nom
contarmos com galegos nas nossas actividades: as gentes som as
mesmas, a história cruza-se e o
espaço cultural é o mesmo.

o novo reto exige a efectiva libertaçom económica do domínio norte-americano
e europeu, mas também o papel protagonista das populaçons originárias

nacionalismo indígena americano e segunda independência
MAURÍCIO CASTRO / O discurso dominante na Europa do capital (que
é toda) afirma, com pouca convicçom, que os nacionalismos das pequenas naçons estám ultrapassados, por serem contraditórios com
as unidades supraestatais. Só que
a independência de dezenas de novos estados nas últimas décadas
pom em questom essa tese.
Se o anterior é claro para a Europa, no caso do continente americano surgem nos últimos anos

movimentos populares que consideram a emancipaçom continental do século XIX como inacabada, reclamando para os povos do
continente umha segunda independência. Enfrentam também o
desprezo das elites, ligadas ao imperialismo e intermediárias no espólio dos seus próprios povos.
A nova independência exige a
efectiva libertaçom económica do
domínio norte-americano e europeu, mas mas também o papel

protagonista das populaçons originárias, nomeadamente nos países em que som maioria (Peru,
Bolívia, Equador...), juntamente

com as populaçons chegadas de
África, com toda a variedade de
mestiçagens, também vítimas de
umha brutal pigmentocracia.
As primeiras independências, dirigidas polas burguesias crioulas,
caracterizárom-se pola cópia dos
modelos imperiais europeus e polo
racismo contra a maioria dos respectivos povos. Corresponde agora a essas maiorias índias, negras e
mestiças, junto ao proletariado
branco, liderar as segundas inde-

pendências. De maneira profética,
o fundador do marxismo latinoamericano nos anos 20, o peruano
José Carlos Mariátegui, avançou a
chave do processo: “Nom queremos, certamente, que o socialismo
seja na América decalque nem cópia. Deve ser criaçom heróica. Temos que dar vida, com a nossa própria realidade, na nossa própria
linguagem, ao socialismo indoamericano. Eis umha missom digna
de umha geraçom nova”.

14

dito e feito

Novas da GaliZa 15 de Setembro a 15 de outubro de 2010

dito e feito

é necessário que exista uma luta de defesa do meio
continuada e com um discurso de fundo

entrevista a maria euGÉnia Álvarez, da aGruPação de montanha ÁGuas limPas (amal)

“As nossas paisagens estão a transformar-se
em postais compradas para o fim-de-semana”
O.R. / A reconversão industrial dos montes galegos avança sem
que um rural deserto e improdutivo consiga fazer-lhe frente.
Nos últimos anos, porém, ergueram-se vozes no ermo para
frear um conflito que ultrapassa de longe as dimensões ambientais: porque “no dia em que a Primavera for apenas uma
campanha do El Corte inglês, teremos perdido para sempre o
direito à dignidade”. Esta é a voz da Agrupação de Montanha
“Águas Limpas” (AMAL), que conta já com mais de cinco anos
de caminhada e por volta de trinta marchas por todo o território
galego. Para além da desfeita da Terra, pretendem difundir um
tipo de relações à margem dos parámetros da depredação capitalista, criticando o consumo compulsivo de beleza e de paisagem. A solução tenhem-na clara: botar-se ao monte.

Como nasce a iniciativa de criar
um gupo de montanha?
AMAL surge em 2005. Quando
cessa a atividade da COGARRO
(Coordenadora Galega de Roteiros), há gente que sente a necessidade de criar um grupo de montanhismo mais específico. A primeira atividade foi um roteiro à
Cabeça de Égua, o pico mais alto
do País, com 2.143 m., e ao pé está a aldeia de Ferradilho, antigo
quartel geral da Federação de
Guerrilhas da Galiza, entre 1941
e 1943. O nome toma-se do acampamento que tinha o Exército
Guerrilheiro do Povo Galego Ceive nos montes do Invernadoiro.
Ides pelo terceiro acampamento. Porque escolhestes Forcarei?
Decidimos procurar um lugar
mais acessível para todo o mundo. Os anos anteriores escolhêramos Trives e Luviam, zonas que
exigiam enormes deslocamentos.
Forcarei, à parte de ser uma boa
zona para fazer roteiros, está no
centro do País e a Fundação Galiza Verde cede-nos o espaço para
fazermos a acampada, além de
nos apresentar o seu projeto e
participar das nossas atividades.
O montanhismo era amiúde relacionado com uma atividade
masculina. Notas que isso esteja
a mudar?

Sendo sincera, a verdade é que
não. Os desportos de montanha
continuam cousa de homens. É
certo que, ainda que sempre se
esteja a falar da necessidade de
fazer do montanhismo e o conhecimento da terra uma cousa também das mulheres, na prática são
poucas as que tomam a iniciativa
de participar no montanhismo.
Não é um problema só do desporto, fai parte da realidade duma sociedade patriarcal. Nos nossos roteiros são sempre uma maioria
masculina e já de certa idade.
A destruição da Terra avança:
mais eólicos e minicentrais,
campos de golf e portos desportivos. Como avaliades o estado
atual dos movimentos em defesa do meio?
Na Galiza ainda há um bom número de associações vizinais, ecologistas, de agitação... que fam trabalho de defesa do meio. O grande
problema é que este trabalho é sobretudo referente a conflitos pontuais. Isto é necessário que exista,
mas é preciso também que se
mantenha uma luta global e com
um discurso de fundo. O problema é que se o AVE já passou por
tal sitio ou já começaram as obras
de tal minicentral, o movimento
que lutava contra isso em concreto decai e a sua luta fina. A rede
Galiza Nom se Vende, de que fa-

os desportos
de montanha
continuam a ser
cousa de homens
zemos parte, mantém unidas muitas organizações em uma luta conjunta de defesa da Terra.
Um dos textos mais interessantes tirados por AMAL é “Não
consumimos paisagem”, editado já nos começos do vosso percurso. Qual credes que é a percepção da população galega da
nossa paisagem, trata-se dum
jeito de consumo mais?
Em geral, na população galega
passou-se duma sociedade que vivia da Terra e para a Terra a uma
sociedade cada vez mais urbani-

zada, em que esta Terra passa a
ser uma mercadoria. Há um grande desleixo da gente com a Terra,
sobretudo na gente nova, que cada vez se move mais cara a cidade, enquanto as nossas paisagens
se tornam postais que a gente
merca para passar uma fim-desemana. Atividades como o turismo rural não deixam de ser novas formas de consumo. Nós, na
AMAL, tentamos que o montanhismo não seja simples desporto ou divertimento, mas que
transforme numa atividade de conhecimento do nosso País, de denúncia das agressões e de achegamento à nossa Terra. Defendemos uma mudança na maneira de
viver o dia a dia, fugindo ao consumo massivo e da escravitude
que isso envolve. É complicado
para a gente nova mudar um lazer marcado polo consumo per-

manente (drogas, macro-festivais, discotecas, redes sociais....)
por uma alternativa que exige um
esforço que não toda a gente está
disposta a fazer.
E o nacionalismo galego, conhece e valoriza o meio onde mora?
É certo que há uma parte do nacionalismo que participa nos movimentos de defesa da Terra e que
conhece o seu meio, mas também
é certo que não deixa de ser um
movimento urbano em geral. Mudar os hábitos de consumo e de
vida: gastar menos, deslocar-se
menos, não comprar todo aquilo
que nos querem vender, achegarse ao nosso meio e ao modo de vida próprio do nosso país... são
cousas que ajudam a criar uma
verdadeira comunidade de resistência que mantenha viva a nossa
identidade como povo.
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Por detrás do projecto agocha-se a recuperaçom do enésimo
plano de apropriaçom fraudulenta de recursos colectivos

Grandes emPresas elÉctricas incrementarÁm a sua Presença e afecçom sobre os cursos fluviais

PP prepara a volta ao aproveitamento selvagem
dos rios que caracterizou a era do fraguismo
A.S. / O impasse político do verao serviu ao PP para agilizar, ante umha certa
indiferença social, algum dos seus planos mais agressivos contra a Terra. No
passado mês de Agosto, a Junta apresentava o projecto do seu novo Plano
Hidrológico, um texto-quadro que ampara a promoçom quase imediata de
novas minicentrais nos rios galegos. Por trás do projecto agocha-se a recu-

No mês de Agosto, Agustín Hernández apresentava o projecto do
novo Plano, com manifesta rejeiçom da oposiçom institucional e
críticas unánimes dos colectivos
ecologistas. Sabedor da impopularidade do aproveitamento hidroeléctrico dos rios no nosso país, historicamente castigado por umha
depredaçom impiedosa, Hernández apresentou o plano noutras
coordenadas: “procuramos um
ambicioso saneamento das nossas
águas”, manifestou à imprensa
empresarial e à classe política. Um
mês mais tarde, o Diario Oficial de
Galicia publicava a resoluçom com
que começava um período de informaçom pública de seis meses.

Saneamento como pretexto
Com efeito, o projecto apoia-se na
campanha de saneamento de
águas lançada pola UE, que exige
umha completa limpeza dos cursos
fluviais e subterráneos para o ano
2015. O texto reconhece que por
volta dumha quarta parte dos rios
da demarcaçom Galiza Costa “estám em mau estado”. É o resultado
da poluiçom industrial, os refugalhos urbanos e a chamada “poluiçom difusa”, resultado das actividades agrárias intensivas em maquinaria, adubos e tecnologia. Existem quatro mil pontos de descarga
sobre as massas de água, e mais de
mil que atingem a cursos subterráneos. Como é habitual, o plano
aponta para medidas de correcçom
da poluiçom, sem se atrever em
nengum caso a medidas preventivas duras que bateriam com sectores económicas e formas de vida
mui consolidadas. Assim o declara
mesmo o ambientalismo institucio-

peraçom do enésimo plano de apropriaçom fraudulenta de recursos colectivos, e que já motivara a finais do fraguismo alguns dos escándalos mais
soados por favoritismo nas concessons. Ameaça ambiental, redes empresariais 'amigas' e estrangulamento dos cursos fluviais conjugam-se num projecto que pode ser aprovado em 2011.

o governo feijóo
dará luz verde a
31 projectos de
minicentrais que o
bipartido paralisara

“as instalaçons som
baratas, quase nom
precisam de mao
de obra, e garantem
lucros doados”

“nom há perda
possível: as eléctricas
mercam toda a
energia produzida”

nal, através da ADEGA, que manifesta que “nom é possível consumar tal saneamento para 2015”.
De resto, é sabido que nem a
autonomia galega permite um
controlo directo sobre todos os
nossos rios. A demarcaçom ‘Galiza Costa’ é a única que a Junta gere completamente: umha demarcaçom que nom abrange nem metade do território da comunidade
autónoma, e deixa nas maos espanholas as bacias do Minho, o
Sil, o Límia ou o Eu. Os hipotéticos projectos de aproveitamento
destes rios aprovariam-se em Madrid sem intermediaçom.

Velho plano do fraguismo
O objectivo real do plano é, no entanto, um outro, segundo declaram todos os seus críticos. Na
realidade, o PP recupera agora
um velho desenho do fraguismo,
que descobriu no pequeno aproveitamento eléctrico umha pequena veta com que favorecer
medianos capitalistas amigos,
fortunas locais vencelhadas ao
partido e às suas redes familiares, que com escasso investimento podiam inçar os nossos rios de
pequenas instalaçons mui rendíveis. Ciente da impopularidade
deste desenho, o bipartido paralisara 150 projectos da etapa de

Fraga. As irregularidades foram
tais que o mesmo Conselho de
Contas manifestara nas suas Memórias que entre 1998 e 2001
houvera 36 concessons “sem justificaçom”, já que nom fora aprovado o Plano Hidrológico Galiza
Costa. Inclusive o Ministério do
Meio Ambiente espanhol denunciara o alto custo ambiental das
minicentrais, aderindo às críticas
da Direcçom Geral de Património
Cultural: as instalaçons nom
eram acompanhadas de estudos
paisagísticos nem das sondagens
arqueológicas pertinentes.
Mais conhecida ainda foi a pesquisa desenvolvida pola Fiscalia
contra o empresário Luis Castro
Valdivia e o seu cunhado, Ramón
Ordás, naquela altura director-geral da Indústria, Energia e Minas
do PP. Também saíra à luz pública a participaçom empresarial em
sociedades hidroeléctricas de
pessoal da Deputaçom de Ourense, caso da Hidroeléctrica Cadós.

Mais de trinta novas ameaças
Com ou sem o suporte da legalidade, o projecto indica umha di-

recçom mui clara: novos 'aproveitamentos', para utilizarmos a linguagem eufémica do conselheiro
do Meio Ambiente, também recentemente chamado a declarar
por tratamentos de favor a empresas construtoras de que foi participante. Com o projecto formalizado em Plano definitivo, o governo Feijoo dará luz verde a 31 projectos de minicentrais que o bipartido paralisara, e que viram a
acrescentar-se às 74 centrais hidroeléctricas já a funcionarem na
demarcaçom Galiza Costa.
Se forem aprovados, os novos
projectos castigarám especialmente o Ulha, o Tambre e o Verdujo,
que o próprio plano reconhece paradoxalmente como 'sobrecarregados' de centrais. Saberemo-lo
dentro de seis meses, quando se
entrar no período de validaçom definitiva do documento.

Críticas unánimes
Mesmo os partidários do capitalismo verde, novos porta-vozes da
reciclagem modernizadora da
economia da destruiçom, ponhem
em causa o sentido das minicen-

trais. O Instituto Energético da Galiza, organismo dependente da
Junta, e mui empenhado na saída
'ecologista' deste modo de produçom, assi o manifestou: as minicentrais produzem apenas 2% da
energia gerada na Galiza, face a
58% da térmica ou 10% da eólica.
As razons desta febre exploradora acham-se, é claro, nos degaros de lucro dumha bem nutrida
rede empresarial autóctone. Como manifestárom fontes do ambientalismo: “as instalaçons som,
em termos gerais, baratas; nom
precisam de quase mao de obra,
e garantem lucros doados; som
concessons de 25 anos sem perda
possível, dado que as principais
companhias eléctricas mercam
toda a energia produzida”.
O dinheiro flúi e o que resta
no terreno, como pode verificar
qualquer visitante a um dos nossos rios saqueados, é evidente:
grandes pistas destroçando o
ecossistema, alteraçons microclimáticas, esmorecimento da
pesca e decadência da flora e da
fauna. Nom por acaso som os
pescadores, grandes amantes
dos nossos rios, quem estám a
protagonizar em muitos casos a
oposiçom a estes projectos. Assi
acontece, nos últimos tempos,
na mobilizaçom social contra
umha minicentral no Eu na sua
passagem por Ribeira de Piquim. O projecto, que neste caso
depende da Confederaçom Hidrográfica do Norte, ameaça um
dos últimos coutos truiteiros da
nossa terra.
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Pola primeira vez desde o fim da era fraga, os efectivos
da Seaga nom realizárom tarefas de prevençom no inverno

Junta pretende transformar a sua negligência
em sucesso no combate aos lumes florestais
as mortes e os esPaços de alto valor ambiental arrasados evidenciam o fracasso na Gestom do PP
D. CANTO - H.CARVALHO / O governo de Alberto Núñez Feijóo e a Conselharia

presidida por Samuel Juárez Casaso teimam em apresentar como grande êxito o resultado dumha campanha contra os incêndios que evidenciou perante
a opiniom pública um claro exemplo de descoordenaçom, falta de prevençom, precariedade nos meios e improvisaçom. Os grandes incêndios que
nom conseguírom deter até passados vários dias, as sucessivas reactivaAs repetidas comparaçons promovidas polo Governo entre este verao e o de 2006 para manter intacta a sua imagem como correcto
gestor do operativo contra-incêndios carecem de validade, dado
que o número de focos de lume
que surgiu neste verao foi extremamente inferior ao daquele ano.
Eis a grande diferença entre um
verao e o outro: nem a climatologia nem a acçom governamental
fôrom elementos decisivos em ordem a medir e comparar a qualidade na direcçom dos meios. O relatório final anunciado por Núñez
Feijóo há de tentar magnificar umha gestom que nem de longe tem
algo a ver com a que o Meio Rural
enfrentou em 2006, a nom ser que,
mais outro verao, grandes superfícies de espaços florestais acabárom calcinados, forem os que forem os hectares que ardérom.

Planificaçom deficiente,
coordenaçom privatizada
Pola primeira vez desde o fim da
era Fraga, os efectivos da Seaga
nom realizárom tarefas de prevençom no inverno, que em anos anteriores se destinavam à limpeza
de zonas em perigo, acondicionamento de áreas e diferentes actuaçons tendentes a paliar os riscos
face ao lume das zonas mais susceptíveis de serem objecto de incêndios florestais. Tampouco se
deu cumprimento à lei de prevençom de incêndios em vigor que obriga os Concelhos a promoverem
a limpeza dos espaços florestais
ou à criaçom de áreas de segurança em torno às habitaçons para
evitar que estas estejam expostas
aos incêndios.
Em lumes como o de Laça o ambientalismo desvendou umha das
grandes causas que permitiu a propagaçom do lume: o Lugar de Interesse Comunitário carecia de cortafogos em toda a sua extensom,
conforme fixo público Pedro Alonso em nome da organizaçom Erva.
A descoordenaçom entre os
efectivos da Junta e as brigadas de
Seaga mantém-se ano atrás ano,
conforme denunciam fontes sindi-

çons de lumes que afectavam espaços de importáncia natural, os numerosos
incêndios que ameaçárom núcleos urbanos, as reiteradas denúncias emitidas polas equipas de brigadistas e a morte no lume de dous dos seus efectivos deixam em evidência o papel dum governo autonómico que se viu ultrapassado pola realidade, apesar de o impacto dos incêndios florestais ser
muito menor que o do fatídico verao de 2006.

MAIS UM ANO
o papel realizado pola vizinhança na extinçom
dos lumes foi importante para evitar
que vários lumes queimassem casas

cais, e as mudanças nos mandos
e na distribuiçom de responsabilidades fam que em cada tempada prime a improvisaçom por cima da planificaçom organizada
que requerem os serviços de luita contra os incêndios.
A coordenaçom de meios, elaboraçom de planos de extinçom
vigiláncia preventiva e coordenaçom de meios aéreos foi transferida para a empresa Consultora Natutecnia SL, numha nova operaçom privatizadora do governo Feijóo para funçons de carácter político e estratégico no plano
operativo. Neste aspecto cumpre
destacar que o seu representante
legal e director financeiro e de recursos humanos, Juan Carlos García Cueto, é também dirigente de
diferentes empresas de aviaçom
relacionada com o ámbito florestal, como a Astro Aviación y Medio Ambiente, a Heliseco España
ou a Hispánica de Aviación, de
modo que os seus interesses empresariais se cruzam com as funçons públicas que lhe correspondem enquanto gestor dos meios
aéreos de extinçom.
O dispositivo especial do verao
só estivo plenamente operativo em
pleno mês de Agosto, com pessoal
de reforço contratado em meados

a coordenaçom de
meios foi transferida
para a empresa
natutecnia Sl
de Julho e umha última remessa
de trabalhadores que chegou em 2
do mês passado.
A reduçom de fundos a respeito
do próprio 2009 foi notável: de se
gastarem em renovaçom de equipamentos móveis de extinçom
cerca de três milhons, passárom a
investir-se meio milhom, e a nível
global os orçamentos diminuírom
em 5,8 milhons a respeito do ano
passado. A reciclagem de materiais, equipamentos e meios do
ano passado está a ser intensiva, e
com ela também a perda de eficiência e o aumento de riscos nos
processos de extinçom.

Falta de recursos ameaça vidas
Os brigadistas da Seaga, que constituem o grosso dos reforços que
dispom a Administraçom para os
meses do verao, recebem umha
formaçom de dous dias que consiste em indicaçons teóricas básicas e pequenas práticas sobre a

existem brigadas nas
quais a maioria nom
conhece o meio nem
tem experiência

montagem de mangueiras e formas de actuaçom. Dado que este
ano primou a valorizaçom da força física sobre a experiência ou o
conhecimento do monte, estám-se
a dar muitos casos em que pessoas
sem qualquer formaçom sobre o
meio e as tarefas que ham de realizar componhem a maior parte de
muitas das brigadas. Enfrentamse ao lume sem realizar práticas
nem simulacros prévios, de jeito
que o seu primeiro contacto com o
lume ocorre nas próprias tarefas
de extinçom.
À falta de formaçom específica
acrescenta-se a falta de dotaçom
de equipamentos para uso em situaçons de gravidade como mantas ignífugas para a protecçom
frente ao contacto com o lume ou
equipamentos de respiraçom assistida para acidentes.
Brigadistas consultados polo
NOVAS DA GALIZA denunciam a baixa qualidade das máscaras que
utilizam, os deficientes óculos de
protecçom que lhes proporcionam
–nos casos em que lhe som proporcionados-, inadequados para
resistir a proximidade do lume ou
o tipo de lanternas que mormente
usam, de escassa potência e também nom resistentes às altas temperaturas. Estas mesmas fontes

apontam a que os próprios empregados compram este tipo de materiais pola sua conta depois de verificar que, sem materiais adequados, as suas vidas correm perigo.
Quanto aos uniformes ignífugos, os Comités provinciais da
Seaga asseguram que estám a reutilizar muitos da tempada passada
e que estes perdem a sua capacidade de resistência contra o lume
após um número determinado de
lavagens, enquanto desconhecem
as vezes que passárom pola máquina de lavar, dado que som os
próprios trabalhadores e trabalhadoras que se encarregam desta
funçom. Em relaçom às botas, foi
noticiado em diferentes meios que
nom podem achegar-se a “fontes
de calor” porque acabaria por provocar o “acartonamento da pele”.
O pessoal da Seaga realiza jornadas de trabalho de 8 horas que
muitas vezes podem atingir 12,
conforme consta no seu contrato,
umha série de horas extra que na
maior parte dos casos nom som
remuneradas nem compensadas
com dias de folga.
Agentes florestais denunciárom em reiteradas ocasions o
mal estado das autobombas com
que apagam e regam os incêndios. Duas delas rebentárom
num incêndio em Castro de Beiro no mês passado enquanto outras várias tivérom que ser reparadas em plena campanha de incêndios. O membro do Conselho
Florestal da Galiza, Xosé Santos,
assegura que “provocam numerosos acidentes porque tenhem
deficiências de estabilidade, do
centro de gravidade e de freado”.
O Comité de Segurança e Saúde de Incêndios tem por norma
reunir-se com periodicidade trimestral. A última das reunions
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mapa elaborado polo ambientalismo

COMITÉS DA SEAGA
comparecem publicamente trás as mortes dos
brigadistas em Fornelos de Montes

>500 h.

100-500 h.

50-100 h.

>50 h.

da “tranquilidade absoluta” ao transbordamento em questom de horas
d. c. / o mês de agosto voltou a ser, após quatro anos,

fatídico para o território galego quanto a incêndios.
entre os dias 14 e 17 vivêrom-se as jornadas caóticas, pois a proliferaçom de incêndios foi tal que se
queimárom 2.200 hectares conforme os dados da
Junta, mais dos que se contabilizavam desde o começo da temporada de alto risco até os acontecimentos de fornelos. ardia também a província da corunha: negreira, com 500 hectares, boiro, com 140
“mui provisórios” (tanto que logo em pouco tempo já
se contabilizavam cerca de 600 hectares, que afinal
ficou como cifra oficial). este lume nom se daria por
extinguido até o día 22. outros incêndios de mais de
20 h. completavam o panorama: dumbria, baiona,
muros, vimianço, etc. novamente em lóvios ameaçavam as lapas com voltar a queimar a zona protegida, reserva da biosfera. o exército tivo que acudir
com uma larga mobilizaçom para colaborar com os
precários meios dispostos pola Junta.
em voz de carme gallego, porta-voz de meio rural
do grupo Parlamentar dos socialistas da galiza, aparecêrom acusaçons explícitas de manipulaçom por
parte do governo, com ordens “de nom gravar incêndios de menos de 90 hectares, e pressons sobre as
pessoas encarregadas de medir os perímetros para
“que a mediçom nunca seja superior a 20 hectares”.
a partir daqui sucedeu-se umha série de informaçons, as primeiras em contra do governo, que rapidamente fôrom contestadas com diversas acçons
para desviar a atençom. nomeadamente as reiteradas detençons de pessoas que logo ficavam em liberdade sem cargos. mentres, Juárez e feijóo passeavam-se pola galiza concedendo entrevistas e
conferências de imprensa onde se auto-felicitavam
do sucesso e bom funcionamento do dispositivo.

deveria ter sido em Julho, mas
nom foi convocada polos responsáveis, o que acarretou que nom
se realizassem avaliaçons de risco nem se tomassem medidas
para evitá-los.

em 24 de agosto começou um incêndio no maciço
central ourensám, em pleno Parque natural do invernadoiro dentro da rede natura e lugar de interesse comunitário e com prioridade total na protecçom
meio-ambiental da uniom europeia. a Junta pujo em
cena os mesmos métodos do Jurês: demora, pedido
de ajuda ao exército, mediçom à baixa de hectaras e
triunfalismo pola actuaçom. “Óptima”, “exemplar”
ou “99 por cento dos hectares queimados som monte raso” som as “pérolas” que na altura se escuitárom
nas repetidas declaraçons de Juárez ou feijóo.
o maciço central continuou ardendo, ainda com a
intervençom do exército, levando por diante uzes e
demais arbustos, de especial importância para
águias-reais e lobos, espêcies protegidas e que dependem desta flora que praticamente só se acha no
invernadoiro, nos concelhos de chandreja de Queixa, laça, viana do bolo e vilarinho de conso. todo
isto ultrapassa largamente os 2.000 hectares, e
cumpre esperar pola cifra final e pola avaliaçom de
danos que do incêndio ainda podem derivar, críticos
para umha zona que já se pode dar por fulminada e
cuja recuperaçom será difícil e muito mais custosa
do que a sua protecçom prévia.
um balanço de incêndios ainda por determinar, a
atitude negligente do governo, a sua nula planificaçom para a prevençom (começou a notificar ajudas
para limpar o monte em pleno agosto), a hipocrisia
amossada com a sua actuaçom após as críticas quando o PP estava na oposiçom, o escapismo de feijóo e
Juárez (o Presidente estava em burela quando ardia
laça, sem mangueira, vaqueiros nem mocasins)
acrescido ao pouco tacto com as vítimas podem estourar após o relatório de fim de campanha e a comparecência já anunciada de Juárez no Parlamento.

criticam obscurantismo
na contrataçom e
reclamam o fim das
privatizaçons

Brigadistas reclamam mudanças
Trabalhadores e trabalhadoras
dos serviços de extinçom reivindicam melhorias substanciais nas
suas condiçons de trabalho, especialmente em relaçom à sua segurança e protecçom. Os comités da
Seaga –em que salienta a actividade da CIG- tenhem denunciado
reiteradamente a precariedade
dos meios materiais com que contam, a falta de roupas e elementos
de protecçom adequados, o desleixo da empresa quanto ao cuidado e renovaçom dos mesmos ou
a falta de dotaçom dos meios ne-

cessários à totalidade dos efectivos que combatem os incêndios.
Destacam que foi preciso morrerem dous trabalhadores para que
a Inspecçom de Trabalho ratificasse as carências no ámbito da
“prevençom, segurança e formaçom” do pessoal, forçando a empresa a formar 2400 brigadistas
numha semana, o que na prática
se reduziu a conversas de poucos
minutos e à distribuiçom de folhetos alusivos a medidas de protecçom contra situaçons de emergên-

cia. Todo isto em pleno verao, na
época em que a intensidade dos
incêndios foi a maior do ano.
Pola sua parte, a Secçom Sindical Florestal da CNT mobilizou
brigadistas em Compostela no
passado 11 de Setembro com o
apoio da Assembleia de Trabalhadores e Trabalhadoras do distrito florestal do Condado-Paradanta. Entre as suas demandas
salienta a reivindicaçom urgente
dum convénio colectivo para a
Seaga –que actualmente se rege
polo Estatuto dos Trabalhadores, a equiparaçom das suas categorias profissionais com as dos serviços de emergência da Junta ou
a retirada dos militares espanhóis das tarefas de dissuasom e
extinçom, reclamando a cessom
dos seus meios materiais para as
equipas de brigadistas. Convo-

as detençons sem
provas buscárom
frear a raiva social
contra as negligências
cam umha greve na empresa para o dia 25 de Setembro.
Pola sua vez, os sindicatos dos
trabalhadores dependentes directamente da Junta acordárom iniciar acçons conjuntas em defesa
da segurança no seu trabalho e
polo reforço integral do serviço
público. CIG, CCOO, CSI-F e UGT
denunciam a existência de “obscurantismo” nos processos de
contrataçom e reclamam que a totalidade do pessoal que trabalha
no combate aos incêndios florestais seja recrutado através de listas públicas de contrataçom temporária. Questionam que a administraçom autonómica continue
recorrer à Seaga e à Natutecnia
para coordenar os operativos, o
que “gerou umha importante diminuiçom na eficiência da luita
contra os lumes”.

Oposiçom unánime contra o PP
Tanto as forças políticas com representaçom institucional como as
extraparlamentares coincidem em
responder com dureza à política
governamental frente aos incêndios, a precariedade dos dispositivos operativos e a dinámica de
ocultaçom da informaçom imposta
polo PP e os meios de comunicaçom públicos.
Por parte do PSdeG a sua portavoz de Agricultura acusava recentemente a Junta de “ocultar 97%
dos incêndios florestais”, ao informar exclusivamente daqueles que
superam os 20 hectares de superfície queimada, enquanto Guillerme
Vázquez do BNG considera que os
incêndios som a consequência de
políticas florestais “absolutamente
suicidas” –aludindo à inacçom na
planificaçom e em tarefas preventivas e de ordenamento territorialsomadas ao “abandono do rural”.
A rede Galiza Nom Se Vende
chama a “revitalizar o rural, recuperar a actividade agropecuária e
recuperar o bosque autóctone
numha transiçom equilibrada e
sustentável” como soluçom frente
à proliferaçom de incêndios, exi-

gindo responsabilidades perante a
“nefasta política florestal da Junta”. A formaçom independentista
Nós-UP chama a “fazer da extinçom um serviço plenamente público e dotado de recursos”, enquanto a FPG tornou público um documento elaborado por especialistas
em que analisa pormenorizadamente a situaçom dos espaços florestais e aponta para soluçons, entre as quais “reformas valentes,
inovadoras e urgentes” nas estruturas da propriedade rural. Por sua
vez, a AMI enfatiza que o “abandono do monte fai parte da perniciosa política económica que sofremos”, chamando a agir em consequência sem aguardar por novas
políticas florestais da Junta.

Detençons em falso
À excepçom da detençom de
A.N.S., de 63 anos e natural do Vale do Dubra, do qual se tenhem
provas que o inculpam no incêndio
de Teio, que queimou 26 hectares,
a maior parte das detençons fôrom
em falso, coincidindo com um momento mui interessante para rebaixar o nível de atençom nas zonas
afectadas e apresentar umha diligência e eficácia de que careceu a
actuaçom do Governo da Galiza.
No dia 18 de Agosto, quando já
finalizava o pior da vaga de incêndios que começou aproximadamente no dia 14, era detido um vizinho de Boiro como presunto culpado do grande incêndio no seu
Concelho que calcinou arredor de
600 hectares. Fora avistado polos
tripulantes dum aviom que se dirigia a botar água sobre as lapas.
O vizinho dirigia-se a botar ele
mesmo água para evitar que o lume chegasse à leira da sua casa.
Entre os seus conhecidos medrava a indignaçom pola detençom,
já que o vizinho tinha álibi para
cada um dos seus movimentos durante aquela manhá em que se
reavivou o incêndio. Até o alcalde
da vila do Barbança apontava para o erro que se acabava de cometer. Em dous dias ficou em liberdade sem cargos, umha vez que
demonstrou a sua inocência.
Um caso similar foi o da detençom dum vizinho de Fornelos, de
62 anos, inculpado polo incêndio
neste mesmo Concelho. O acusado
ficou também em liberdade sem
cargos após prestar declaraçom no
Julgado de Redondela.
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em tempo de crise, a renda básica como ferramenta para enfrentar a
pobreza e a exclusom social suscita debates como o que apresentamos

Contra capitalismo e
desenvolvimentismo
Pepe Árias
estes momentos, o movimento
galego parece interpretar que
crise actual é simplesmente económica. A nível discursivo, consignas
como que a crise a paguem os ricos ou
em prol da greve geral parecem ser o
centro de todas as dinámicas activistas.
Porém, a crise ecológica a dia de hoje
condicionará muito mais o futuro do
nosso país, já que a degradaçom da vida
natural e animal afecta directamente as
nossas vidas. As luitas em defesa do território parecem perder força, e as saídas
militantes estarám impregnadas de
obreirismo, justamente quando o movimento operário ocidental se encontra
no momento máximo de descomposiçom das últimas décadas.
O pensamento económico sempre preocupou aqueles que querem mudar a sociedade por um mundo sem exploraçom e
sem dinheiro. Ao contrário do que acontecia na época de Marx, no presente é mui
complicado conhecer a situaçom real da
produçom, saber até que ponto chega a
crise ou se estamos diante dum recorte de
direitos para toda a sociedade. A construçom do Estado do Bem-estar coincidiu
com a proliferaçom de luitas nos anos
1960-80, e a consolidaçom da sociedade
do consumo, onde a jornada de trabalho
já durava 24 horas. Todas as conquistas
dessa época nom dependérom dos sindicatos burocratizados, mas da autonomia
das luitas dos trabalhadores. Estando essa
realidade liquidada, quem garante a sobrevivência dos direitos sociais?
Já indicamos antes que na defensa do
território é onde se perfilárom as luitas
dos últimos anos. O desenvolvimentismo
mediante as infraestruturas como a do
TAV é um perigo que actualmente nom se
tem em conta. A sua aceitaçom por parte
do conjunto do nacionalismo é algo que
hoje nom é questionável. Precisamos criar
umha comunidade de resistência contra
esses abusos, que vá além da problemática económica e que ponha a recuperaçom
da vida como um dos principais objectivos a acadar. Se revisarmos a história das
luitas populares nom mediatizadas polo
nacionalismo e a esquerda neste País, veremos da importáncia desse confronto
contra as máquinas estava presente, e que
a centralizaçom de hoje é determinada pola perda dessas luitas. Amanhá a Galiza
será um parque temático para turistas, se
nom figermos algo.
As apostas actuais no terreno da economia sempre caminham por um dobre
fio: por umha parte, está a intençom de
romper com o quadro presente e, pola
outra, o facto inquestionável de se permanecer dentro do próprio capitalismo.
Isto representa umha contradiçom cen-

N

A Renda Básica das
iguais: definiçom
José Iglesias Fernández

a crise ecológica
condicionará o futuro,
já que a degradaçom da
vida natural e animal
afecta as nossas vidas
as apostas na economia
caminham por um dobre
fio: intentam romper
com o sistema mas
permanecem nele
Sem um movimento
amplo e sem superar
o actual quadro, nom
se materializará nunca
tral, que num momento de maré baixa
possivelmente seja suicida para a crítica
e para a acçom radical. A proposta da
Renda Básica assume esse cuitelo, mas
ao nosso parecer nom é a única: existe
um decrescimento que nom questiona o
capitalismo, umha soberania alimentar
que nom fala da soberania política ou a
esperpéntica separaçom entre esquerda
social e política dada nos debates que
nom levam a lugar nengum. Na Galiza
sofremos todo este magma, que decorre
da dependência da universidade para a
formaçom da crítica, separada das luitas
e facilmente permeável polas modas.
Mas em todo este mapa, o certo é que a
Renda Básica tem algunhas diferenças:
assumida simplesmente por grupos de
activistas de todo o Estado, a sua integraçom nas luitas é complicada devido a
que nom se integra numha tabela reivindicativa sem que seja umha concessom,
algo que contradi o que eles mesmos
afirmam, o de que seja um direito social.
Sem um movimento de base amplo, com
diferentes estratégias e que exija o alargamento de direitos sem esquecer a superaçom do actual quadro, algo assim
nom se materializará nunca.
A proposta incrusta-se dentro das dinámicas dos movimentos, e a Galiza terá o
próximo ano um Estudo de Viabilidade
que irá demonstrar que pode existir umha
partilha da riqueza mais justa. Contodo, o
movimento galego nom pode jogar as suas
cartas a um só trunfo. A inteligência e as
diferentes luitas deverám construir alternativas e soluçons às nossas problemáticas sem demasiadas interferências.

A

Renda Básica das iguais (RBis)
consiste no direito que tem cada
pessoa, somente polo facto de
nascer, a receber periodicamente umha
quantia que lhe permita cobrir as necessidades básicas. Igualmente, e para garantir
este direito, especificamos que os elementos que caracterizam a RBis som de dous
tipos: estruturais e de opcçom política:
- Os estruturais consistem em estabelecer e sustentar que a RBis é individual
(nom é familiar); é universal, no duplo
sentido de que nom é contributiva e será recebida por todos de igual maneira;
e é incondicional, também no duplo sentido de que nom tem relaçom com os
rendimentos da pessoa ou da família,
nem se tem de passar polo mercado de
trabalho assalariado para beneficiar
deste direito.
- Os de opcçom política consistem em
que a quantia deve ser, no mínimo, igual
ao limiar de pobreza; a quantia será dividida em duas partes: a que receberá
em mao a pessoa (80% da RBis), e a que
irá destinada a um fundo de RBis (o outro 20%) para ser investida em bens e
serviços públicos (educaçom, saúde,
transporte público, serviços sociais,
meio ambiente, etc.); será decidida e gerida directamente polo colectivo ou a
comunidade em causa. Com o tempo, as
outras prestaçons sociais serám reunificadas na RBis para que todas as pessoas
recebam o mesmo; e que a luita social e
política, que um direito desta envergadura reclama, tem que ser assumida e
levada ao resto da sociedade polos movimentos sociais.
Toda mudança social deve arrincar de
abaixo. Isto quer dizer que todo processo de transformaçom social deve estar
caracterizado pola mobilizaçom da participaçom cidadá. A RBis tem estas virtudes, polo que pode e deve ser um instrumento crucial na luita contra o capitalismo global. Neste momento, quando
a maioria dos direitos e possibilidades
para desenvolver umha vida com dignidade som fortemente agredidos e diminuídos, nom há dúvida que a luita pola
implantaçom da RBis tem a particularidade de poder articular um projecto político radical e comum em termos de mobilizaçom da cidadania, que responda
aos interesses materiais e sociais dos colectivos e organizaçons mui diversos. Ou
seja, pola sua natureza transversal, a
RBis é um instrumento que tem a vantagem e o atractivo de poder aglutinar a
maioria dos movimentos que componhem esse grande ámbito chamado a esquerda: o movimento sindicalista; o movimento em torno à economia social; o
movimento feminista; o movimento am-

todo processo de
transformaçom social
deve estar caracterizado
pola mobilizaçom
da participaçom cidadá
tem a vantagem de
poder aglutinar a maioria
dos movimentos que
componhem o grande
ámbito da esquerda
a renda básica pode e
deve ser um instrumento
crucial na luita contra
o capitalismo global
bientalista; o movimento okupa; o movimento contra o desemprego, a pobreza e
a marginaçom; os movimentos polo
aprofundamento democrático e os direitos humanos; o movimento estudantil; o
movimento antimilitarista; o movimento
em torno a gente de papéis para todos,
etc. Quer dizer, a RB aborda umha multidom de interesses comuns, os quais podem servir como ponto de partida para
conseguir umha série de acordos e estabelecer umha acçom de mobilizaçom
conjunta, através da elaboraçom dum
programa comum de objectivos mínimos
pola transformaçom do sistema. A materializaçom dumha mobilizaçom colectiva desta envergadura é um dos aspectos
mas importantes a destacar, e teria que
ser um dos objectivos imediatos a conseguir: a potencialidade crítica para umha
mudança social se concentra mas na
possibilidade de lançar um movimento
social que no que o movimento poda
conseguir... Para aquelas pessoas que
som pola transformaçom da sociedade
ham de ser mas importantes os instrumentos de acçom colectiva que se vam
consolidando do que os próprios resultados parciais que se forem conseguindo.
Neste momento, em que vivemos e padecemos as consequências da globalizaçom capitalista, a esquerda nom deveria
menosprezar a força subversiva da Renda Básica das iguais para luitar contra o
poder do capitalismo.
José Iglesias Fernández é economista, membro
do Seminário Taifa de Economia Crítica
e das denominadas gentes de Baladre
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70 por cento da roupa é fabricada em países onde se pagam
salários de miséria e se trabalha até 18 horas diárias sem contrato

vÁrios obreiros mortos e centos de feridos nos Protestos Para reclamar soldos de 70 euros Por mês

fábricas do bangladesh que trabalham para a
zara pagam os salários mais baixos do planeta
As fábricas têxteis do Bangladesh que trabalham para as principais marcas do sector -entre elas a Zara, do grupo galego Inditex, que preside
Amancio Ortega- pagam à maior parte dos seus 4 milhons de empregados
salários que nom ultrapassam os 14 euros mensais, bem por debaixo dos
M.B. / O sector têxtil do Bangladesh, o segundo com mais peso
na economia do país depois da
agricultura, emprega cerca de
quatro milhons de pessoas, que
som obrigadas a trabalhar em regime de escravatura, com jornadas dentre 12 e 18 horas diárias e
salários que oscilam entre os 12 e
os 14 euros por mês (ao passo que
o soldo mínimo oficial é de 1.562,5
takkas, uns 24 euros). Mais de
50.000 operários e operárias levárom a cabo numerosos protestas
durante o verao para denunciar
as práticas dumha indústria que
está a pagar os soldos mais baixos do planeta e reclamarem um
aumento salarial que chegue até
os 70 euros mensais, fronte aos 50
que aceitou o Governo.
As mobilizaçons começárom
em finais de maio, depois de os
empregados e empregadas da fábrica têxtil do Bangladesh FS
Sweater Factory -situada na Zona Franca de Dhaka, na capital
do país, e que trabalha para multinacionais como a Inditex, GAP
ou H&M- começarem umha greve para exigir a libertaçom de
três dirigentes sindicais da empresa que fôram detidos. Estas
três pessoas cometeram o delito
de se opor à alteraçom imposta
pola patronal no sistema de pagamento: diminuiçom da retribuiçom por peça e incremento do
ritmo de trabalho, o que significa
trabalhar mais horas para receber menos salário. A direcçom da
fábrica chamou pola policía, que
investiu brutalmente contra as
trabalhadoras e trabalhadores
concentrados nas instalaçons da
empresa e fechou as portas de
saída, o que provocou a morte

1.562,5 takkas (arredor de 24 euros) que fixou o Governo do país asiático
como salário mínimo. Dous trabalhadores morrêrom e centos fôrom feridos pola polícia durante os protestos deste verao para reclamar um aumento dos soldos até 5.000 takkas por mês (uns 70 euros).
balhadoras do têxtil conseguírom
bloquear algumhas das principais
vias de comunicaçom do País, así
como paralisar as empresas mais
importantes dun sector que em
2009 representou 80 por cento
dos 16.000 milhons de euros em
exportaçons do Bangladesh, que
tenhem como destino principal as
grandes marcas estadounidenses
e europeias.

Escravos das grandes marcas

a greve protestava
pola detençom de
sindicalistas opostos
à rebaixa salarial e o
incremento do trabalho
MOBILIZAÇONS DE MAIO
em que morreu um trabalhador
às maos da polícia, que feriu
multidom de pessoas

dum trabalhador, numerosos feridos e o incêndio da fábrica.
Na seqüência destes factos, os
protestos estendêrom-se à cidade
industrial de Savar, próxima da
capital, começando os confrontos
na empresa Universe Knitting
Factory Limited quando a direcçom recorreu a provocadores para se enfrentar aos manifestan-

tes. Ao se dirigirem com companheiros e companheiras doutras
empresas para Zona Franca para
prosseguirem as mobilizaçons, a
polícia disparou contra os trabalhadores, provocando a morte
dum operário, numerosos feridos
e a detençom de muitos dirigentes sindicais (só em 2009 seis sindicalistas morréron no país por

Só em 2009 seis
sindicalistas morrêrom
por reclamarem
melhores condiçons
no bangladesh
reclamaren melhores condiçons
de trabalho).
Os distúrbios nos principais
distritos industriais sucedéromse durante semanas. Durante esse tempo os trabalhadores e tra-

70 por cento da roupa que se comercializa no mundo é fabricada
em países como o Bangladesh, a
Turquia ou Marrocos, onde som
pagos salários de miséria e se trabalha até 18 horas diárias sen contrato. No país asiático, três em cada cinco mulheres trabalham no
sector têxtil em condiçons infrahumanas. Estas mulheres chegam
a trabalhar mais de 24 horas a fio
para cumprirem os pedidos das
grandes multinacionais. O sector,
que ocupa 40 por cento da classe
obreira industrial, mostra a sua
pior cara com os obreiros nom
qualificados, como os nenos e nenas, que nem sequer chegam a ganhar 10 euros mensais.
A actual crise económica nom
fijo senom agravar estas condiçons de trabalho. Um relatório do
próprio Departamento de Inspecçom de Fábricas do Governo do
Bangladesh refecte que 122 das
825 fábricas inspeccionadas –
cerca de 15 por cento do totalnom pagárom a tempo os salários
dos trabalhadores entre os meses
de Janeiro e Junho. O documento
assinala ainda que outras 53 nom
pagárom as horas extra e oito pagárom menos do salário mínimo
fixado polo Estado.
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na procura de novos mercados uma empresa indiana acaba
de anunciar computadores a 27 euros para a áfrica

Sistema em crise, sistema em evolução
um forte estado com Poder mercantil emerGe nas novas Potências como a china, o brasil ou a índia
nuarem expandido seu consumo
pelo empréstimo, levaram a um
deslocamento estratégico do Poder Mercantil para outros incipientes mercados.
No entanto, este deslocamento
tem de vir acompanhado de uma
reformulação do sistema em transição. Neste sentido vão as reformas financeiras tomadas pela Administração Obama, impedido
aos bancos de investimento de
apostarem seu capital próprio em
operações de risco, ao mesmo
tempo que é criado um mercado
regulado de hedge fund, chamado com certo eufemismo de Clearing... Estas e outras medidas foram tomadas de modo a garantir
os interesses da Ordem e em beneficio da sua sobrevivência, ajudando em simultâneo a passagem
de um sistema desregulado para
outro regulado pelo interesse privado, onde o poder financeiro esta a desmontar, os últimos feudos
do Estado Nação.

ARTUR ALONSO / O problema

da crise europeia, não é de dívida soberana, como bem
afirma Wolfgang Münchau: “O
que tem acontecido é que os
investidores globais perceberam uma verdade subjacente
profunda acerca da nossa crise de dívida soberana europeia – que no seu cerne não é
de todo uma crise de dívida
soberana e sim uma crise
bancária altamente interligada prestes a explodir”.
Para acalmar os investidores e
evitar a implosão foram necessárias as publicações das listagens
de testes de resistência bancária,
de toda a zona euro.
Vivemos numas sociedades altamente endividadas, mas essas
dívidas provêm maioritariamente
do sector privado, incluindo a própria dívida pública, tal como nos
lembra Ismael Hossein-Zadeh, no
seu artigo “O circulo vicioso da dívida e depressão”: “no caso da
atual dívida externa soberana é
que ela é composta maioritariamente de dívidas privadas contabilizadas como dívida pública”,
acrescentando e mesmo apontando o dedo sobre os autores de tal
fim, quando precisa: “Nunca antes tantas dívidas foram impostas
a tantas pessoas por tão poucos
operadores financeiros – operadores que agem a partir da Wall
Street, o maior cassino na história, e de um punhado de contrapartes menores ao redor do mundo, especialmente na Europa”.

À procura de novos mercados

nam e organizam na realidade o
sistema; não os governos.
O sistema dominante, pois responde assim as preocupações e
interesses dos grupos de poder
que se têm instalado na cima da
sociedade.

A ordem mercantil
Quem som os donos do mundo?
Mas porque agem assim os governos? E muito simples, os governos respondem aos grupos de
pressão que lhes permitiram ser
eleitos pelo povo, aqueles mesmos que facilitaram milhões de
euros ou dólares paras suas campanhas eleitorais, aqueles mesmos que têm as redes partidárias
e proporcionam as pessoas leais
a seus interesses, carreiras políticas muito bem sucedidas. Quer
dizer, os construtores do sistema,
desde fins da II Guerra Mundial
até os nossos dias, os aperfeiçoadores do mesmo desde a crise do
petróleo de 1973 às bolhas da
ponto.com de noventa: os donos
do mundo, da Wall Street e da Reserva Federal Americana, os que
possuem as agências de qualificação e a mídia financeira, orde-

Neste organograma as finanças
são uma das partes essenciais da
manutenção dos domínios e dos
dominadores, ao criarem e multiplicarem de forma exponencial os
recursos que todo sistema requer,
para impor suas correspondentes
dinâmicas hegemônicas.
Ao contrário do que muita gente opina os dominadores não defendem à morte um sistema, quais
vulgares teólogos ou ideólogos.
Eles vão mais além do emotivo.
Em certos períodos o projeto sofre contrações, como quando a pujança do trabalho a partir da Revolução russa embate contra o asfixiante capital, ou como quando a
irrupção do nacional-socialismo e
fascismos na Europa de entreguerras, provocam um desafio para o poder do livre comércio.
Afinal de contas a Ordem Mer-

governos respondem
a grupos de pressão
que lhes deram poder
a ordem mercantil
guia o novo processo
de reformulação
cantil, conheceu de avondo experiências que lhe ensinaram a recuar sem hesitação, quando necessário dar um passo atrás para
de novo ganhar impulso.

Em todas as civilizações
Daí que a Ordem Mercantil tenha
sido a grande triunfadora da historia das civilizações: sobreviveu
ao Código de Hamurabi, ao Egito
dos faraós, à Roma dos Césares,
ao Império medieval de Carlos
Magno, ao poder Papal; fortaleceu-se no tempo dos Médici, conheceu momentos dourados na
Liga de Hansa, alcançou poder na
Corte dos Reis Navegantes portugueses, resistiu à fortaleza militar

do Império Espanhol e para minimizar sua aliança com o papado,
empolgou a Protestante Reforma,
em seguida conquistou territórios
nunca sonhados durante o período marítimo Holandês, aprendeu
a conciliar interesses entre aristocracia e mercadores na época da
expansão britânica, comprometeu-se com a Revolução americana e francesa, para a seguir ultrapassá-las, foi vitoriana por interesse, arruinou os czares russos e
permitiu por descuido a Revolução de Outubro...
Durante todos estes períodos
viram adaptação da Ordem aos
seus postulados, crescer, enriquecer-se, ganhar experiência, ir em
aumento, até encontrar-se nos
nossos dias na fase final da sua
expansão através da história: a
hipótese dum Governo futuro sobre todas as áreas do planeta.
New World Order.

Reformulação do sistema
A sociedade ocidental já esta virada para o desenvolvimento pósindustrial, mas os excessos de dívida privada e incapacidade das
classes baixas e meias de conti-

No entanto, para poder completar este caminho de transição tornou-se necessário que os milhares de milhões de camadas sumidas na pobreza, em todo o planeta, possam aceder ao consumo e
mudar os seus modos e hábitos
de vida. Quer dizer, os ricos precisam dos seus antagonistas, os pobres, para poderem ultrapassar o
nó gordiano da crise atual...
Para isto multinacionais como
a Phillips já iniciaram parcerias
com Organizações não Governamentais na Índia, ampliando o
seu raio de ação a mercados da
pobreza, mediante a utilização
dos micro-empréstimos em cooperativas de vendedores.
Nesta linha de procura de novos mercados ainda não explorados, uma empresa indiana acaba
de anunciar a fabricação para
África de computadores individuais a um custo por terminal de
27 Euros.
O mundo em mudança caminha para um novo sistema, neste
estágio o velho sector industrial
está conviver, com um modelo
tendente a pós-industrialização,
ao mesmo tempo que um forte
Estado com poder mercantil
emerge nas novas potências como a China, o Brasil ou a Índia.
Seja como for, parece que a Ordem Mercantil também quer
guiar este processo.
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afonso eiré anunciou antes à imprensa
do que ao pessoal a má situaçom da ant

Pode deixar na rua quase todos os 28 inteGrantes do quadro de Pessoal

‘a nosa terra’ desaparece dos
quiosques após mais de trinta anos
Apenas um mês depois de se conhecer o fechamento de
Vieiros e mais Chuza! e a precária situaçom de A Peneira,
sabe-se que a empresa editora de A Nosa Terra decidiu cancelar a ediçom em papel do semanário que foi por décadas
cabeçalho de referência dos meios em galego. Além da perXOÁN R. S. / Após meses em que,
segundo algumhas fontes, a possibilidade de fechamento já pairava sobre o semanário A Nosa
Terra, no passado 1 de Setembro
Alfonso Eiré anunciava na imprensa -e antes de o comunicar a
empregados e empregadas- a
cancelaçom da ediçom. Quem
fora longo tempo director da publicaçom e atualmente presidente da empresa editora, a Promocións Culturais Galegas S.A., denunciava em diversas entrevistas a, ao seu ver, responsabilidade da actual Junta de Galiza polo
encerramento do semanário e
doutros meios na nossa língua.
Sem negar a míngua no apoio
económico por parte do governo
de Alberto Núñez Feijoo aos media em galego, os sindicatos salientavam, porém a “má gestom”
da empresa por parte de Eiré.

Ocultaçom ao pessoal
De “má gestom” fala, por exemplo, a Federaçom de Químicas
da Confederaçom Intersindical
Galega, a que pertencem os afiliados que a CIG tem em A Nosa
Terra. Estes denunciavam já no
passado Junho a demora no pagamento de vários salários, assim como o incumprimento do
compromisso da empresa de elaborar um plano de viabilidade,
pendente desde havia perto dum
ano: “Nom elaborárom o plano
nem pagárom as dêvedas, antes
todo o contrário já que as quantidades fôrom aumentado”. Passado o tempo, verificou-se que
nem só nom se elaborara esse
plano de viabilidade como também que, apenas um mês logo,
en 31 de Julho, a Promocións
Culturais Galegas apresentava a
suspensom de pagamentos. Esta
mantivo-se oculta para o seu
quadro de pessoal até o mês de
Setembro, facto que, em palavras do Sindicato de Xornalistas
de Galicia (SXG), “só merece o
qualificativo de imoral”.
Quando pola vez primeira Eiré
anuncia na redacçom, dias depois de os e as jornalistas ficarem
a saber por entrevistas a suspen-
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da simbólica que isto represente para parte do nacionalismo, o fechamento trai um expediente de regulamentaçom
de emprego a ameaçar os postos de trabalho de quase trinta trabalhadores e trabalhadoras, que já vinham padecendo
demoras no pagamento dos seus salários.

notas de rodaPÉ

Propaganda
institucional com
fundos públicos
o clássico de Ibsen "Um inimigo do povo", os vizinhos
dumha cidade balnear estragam a redaçom do diário local por
ter denunciado a poluiçom das
águas. Aqui vivemos um regresso
baixo forma de caricatura daquela
parábola do dramaturgo norueguês:
o Governo da Junta atira pedras contra os vizinhos por se atreverem a pedir informaçons dos incêndios.

N

o arder o monte, arde a paisagem. O lume é a representaçom panorámica impossível
de agachar. Que vizinho poderia ignorar o fole das lapas a bruar coma umha galerna, as faíscas disparadas e o
fume assassino? Aqui, é o Governo da
Junta o que chama assassinos aos assassinados e o que usa o sistema de
informaçom pública (a CRTVG) pago
polos impostos, para negar a evidência do país arrasado em lapas.

A

CONCENTRAÇOM
contra os despedimentos no
passado 13 de Setembro em Vigo

som de pagamentos vigente, faino acompanhado, como ressalta
a CIG, de dous advogados da
Cuatrecasas, um dos gabinetes
mais caros do Estado. A central
sindical critica que a mesma falta de liquidez que impede pagar
aos empregados permita contratar este gabinete. Ainda mais,
num comunicado no passado 9
de Setembro, salientava que a
única informaçom que as 28 pessoas empregadas pola empresa
recebérom sobre o ERE que lhes
iria afectar foi a que Eiré deu nas
ditas entrevistas.

San José tenta sair de cena
A dez de Agosto, entre a declaraçom da suspensom de pagamentos e o anúncio desta, teriase retirado do Conselho de Administraçom Javier Rey Laredo,
filho do empresário da construçom Jacinto Rey. Este último é
o fundador e proprietário do
Grupo San José, até o presente
accionista principal e dono da
Promocións Culturais Galegas,
através da Promoción Cultural
Galega 2007. Desta empresa
possui 97% das acçons Udra
Medios, divisom mediática da
San José que também é a proprietária do Xornal de Galicia.
Pese a que Eiré tenha afirmado
nos media ter mercado a participaçom de San José no passado verao, umha simples consulta das contas de 2009 depositadas em Junho deste ano pola
Promocións Culturais Galegas
pom à vista que o presidente só
teria algo mais de 2% da Promoción Cultural Galega 2007.

a ocultaçom da
situaçom ao quadro
de pessoal foi
qualificada de “imoral”
polo Sindicato
de Jornalistas
Ainda assim, é Eiré quem
exerce de Presidente desta, dando umha faciana mais “jornalística” à participaçom do grupo
empresarial da construçom no
cabeçalho histórico do nacionalismo, desde a compra massiva
de acçons realizada em Setembro de 2007.

Responsabilidade de todos?
Também agora, é Eiré quem dá
a cara na imprensa e, mais ainda, reivindica e denuncia a falta
de apoios do governo da direita
espanhola na Junta aos media
empresariais em galego. Nas
mesmas entrevistas em que dava a má nova, Eiré começou a
carregar a responsabilidade da
cancelaçom da ediçom na atual
Junta da Galiza e a reduçom das
ajudas monetárias para os meios
em galego que levou a cabo. Umha denúncia que partilham tanto
a CIG como o SXG, se bem ambos os sindicatos incidem na falta de responsabilidade de quem
geriu o meio nos últimos anos.
Para o SXG “os actuais gerentes
som evidentemente os responsáveis directos polo malgasto e da
queda de vendas dos últimos

anos”, e criticam que a San José
feche “o que fora porta-voz das
Irmandades da Fala” mantendo
esses gerentes no posto.
Quase com a saída à palestra
da nova do fechamento de A Nosa Terra, tornava-se público na
Rede um manifesto sob o título
Os medios en galego importan,
em que diversos pessoeiros apelavam a apoiar os media na nossa
língua. O manifesto fai referência
às recentes perdas de cabeçalhos
galegos sem os citar, e reclama
dos leitores, anunciantes e da administraçom pública mais compromisso neste sentido.
Essa página, como tirou à luz
o portal Galicia Confidencial,
está registada polo próprio
Afonso Eiré e foi sabotada no
mesmo dia da sua criaçom durante algumhas horas, com a
mensagem sobre fundo vermelho "San José quere botar sen
pagarlle aos traballadores d'A
Nosa Terra, non firmes!!!". No
manifesto, como é de esperar,
nom se fai referência à responsabilidade pola gestom empresarial na queda desses meios.
Como salienta Néstor Rego,
ex-concelheiro do BNG em
Compostela, num artigo no portal da UPG Terra e Tempo, a
“Promocións Culturais Galegas
semelhava umha empresa avondo consolidada poder resistir os
embates conjunturais das circunstâncias políticas e económicas. Talvez devamos reparar entom en decisons adoptadas nom
últimos anos, que mudárom o
rumo de ANT e com ele a sua
orientaçom informativa”.

"Nunca Mais" do Prestige,
nom se referia também à
pretensom de negar a evidência? Em Arouça correram aos
trancaços os pacificadores enviados
por Fraga e algumhas equipas de TV
tiveram de se resguardar da vizinhança em armas.

O

m que escola política aprenderia Feijo09 a confiar tam teimudamente na censura? Nas
entrevistas presume de nom ter um
átomo de graxa franquista e em privado pinta Rajoy coma um badoco
que se deixou enlear nas mentiras do
chapapote. Agora anula sem compaixom o director-geral da CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, e despreza
as redacçons da TVG e da RG. Sánchez Izquierdo nom se demite: visita
as redacçons dos informativos e recomenda paciência. Confundindo a
paciência com o intolerável há quem
espere conservar o carro oficial.

E

os diários? Encantados. A Rádio Galega anuncia ao Pais
com matinal resoluçom que
vai ler os títulos dos diários. A moeda falsa vozeia-se como "Titulares!"
Depois de longos anos de ausência
mortal de rádio em Galego, por fim
temos umha cadeia pública que proclama a sua inferioridade a respeito
dos jornais privados. No entanto, Feijoo9 compra aos diários o silêncio
com subvençons, mentres TVG e RG
confiam em que copiando os títulos
mentireiros deslocam efectivamente
a responsabilidade da mentira.

E
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tomÁs lijó e mónica García inteGram a comPanhia artística

o teatro móvel para crianças chega à
galiza com ‘oh, que bonito é Panamá!’
ANTIA RODRÍGUEZ / Urso peque-

no e Tigre pequeno encontram umha caixa aboiando no
rio com cheiro a banana que
leva escrita a palavra “Panamá”. A partir deste achado, os
dous amigos empreendem
umha viagem na sua casa-caravana, procurando esse lugar que ha de ser tam formoso, sem repararem em que o
mais bonito está bem mais
perto. Oh, que bonito é Panamá! é a adaptaçom que a companhia Panamesiana Teatro
fai de um conto infantil do
ilustrador germano Janosch,
empregando um jogo de cena, monicreques, música e
clown. A peça, produzida na
Galiza, passou o Verao a percorrer a Europa para ser representada, em alemao, mesmo no Festival La Strada
(Graz, Áustria). A companhia
formam-na os actores galegos Tomás Lijó e Mónica García, e a actriz alemá, Petra
Hoffman quem, para além de
dirigir a estória e distribuí-la
pola Alemanha e Áustria, dá
vida a seis personagens. Falamos com Tomás Lijó -Urso
pequeno-, e com Ana Triñanes, que se encarrega da produçom e distribuiçom desta
história no País.
Como se criou Panamesiana Teatro? Quando decidistes adaptar
este conto e fazer umha viagem
por meia Europa?
A ideia surgiu de Petra Hoffman
ao conhecer-nos (fala Tomás Lijó). A mim viu-me cara de Urso pe-

cultura em breve

queno, e pareceu-lhe que podia
encaixar; e a Mónica, de Tigre pequeno. Ela tem trabalhado no teatro estatal alemao, e já tinha a
ideia de adaptar contos populares
do seu país para crianças.
Como se autoproduce umha peça para crianças e para dous mercados de distribuiçom, o galego
e o alemao?
Ao começo foi ainda mais complicado do que costuma, nom tínhamos nem ajudas públicas, nem
patrocínio privado. A ideia da que
partíamos era a de conseguirmos
visibilidade, e isto figemo-lo percorrendo a Europa com a roulotte cheia de desenhos da obra. Era
um elemento chamativo e interessante que nos podia ajudar a atingir ajuda, além do investimento
próprio que pugemos ao começo.
Também pensamos em fazer umha produçom dirigida a dous
mercados, o galego e o alemao.
Em favor disto joga a própria
montagem e desenvolvimento da
peça: é clown, quase sem texto.
Buscávamos que fosse mui simples, como assim o é o conto em
que está baseada. Deste modo,
dam-nos a possibilidade de preparar outras versons, além da alemá ou da galega.
A roulotte serve de palco, e as
crianças sentam ao pé, numha
relva artificial: despregades umha estrutura cénica completa alá
onde ides com este teatro móvel?
Vedes a relaçom do vosso trabalho com o teatro amador, onde todo mundo faz de todo, enquanto
se viaja de vila em vila?

ciativa própria sem que haja umha
partida de dinheiro para isso. Uns
programam com entusiasmo, e outros levados pola dinámica de “nom
programamos porque nom existe
cultura de ir ao teatro no município,
e vice-versa”. Sair fora do circuito
da Junta é mui complicado, mas
também houvo concelhos que nos
dérom muitas facilidades. Estreamos o 10 de Julho, e temos, do 10
de Agosto até finais de Setembro,
seis actuaçons. Tal e como está a situaçom, muitos concelhos estám a
contratar-nos sem nos conhecer, e
isto é assumir um risco: de algum
modo, confiárom às cegas em nós,
e é algo que há que valorizar.

a ideia é fazer clown
sem infantilizar a
interpretaçom para
pequenos e adultos
Pensamos em fazer
umha produçom dirigida
a dous mercados,
o galego e o alemao
Fazemos teatro móvel, mas nom
está relacionado com o teatro amador, senom que a ideia é profissionalizá-lo desde o primeiro momento. Neste sentido, o primeiro que figemos foi constituir a companhia
como tal. E o facto de que seja móvel é chave para rendibilizar a produçom, numha cultura tam subvencionada como é a galega, onde
é bem complicado fazer um circuito próprio e pretender que o pro-

jecto saia adiante. A ideia é fazer
um “teatro que viaja”, como o fazem as personagens na obra. Mas
sim é certo que tem algum componente do teatro que se fazia antes, já que, ao irmos com toda a
estrutura precisa, podemos actuar
onde nom existem teatros. Mais
para o Outono estamos preparando umha versom interior.
Falastes da componente visual da
peça, o que ajuda a achegar-vos
ao público, às crianças. É singelo
fazer teatro para os pequenos?
A ideia é fazer clown sem infantlizar a interpretaçom. Além disto, a
peça é para os pequenos, mas
também para os pais que os levam
ao teatro. Os actores som, em todo momento conscientes de que
há diferentes públicos.
Está a ser complicada a distribuiçom na Galiza?
É certo que nom existem tantos
Concelhos que programem por ini-

Como figestes para ir documentando, dia a dia, a viagem que
vos levou por Europa?
A viagem foi muito bonita, e tinha
umha componente de aventura
que nos interessava muito. Subimos à web 10 vídeos sobre a energia do momento, mas ainda ficam
vários por editar. A ideia era fazer-nos com umha imagem, através do nosso site e de outras redes
sociais, para existirmos.
Esta para Lijó: trabalhaste na rádio e no audiovisual, além de
cantar, junto a Carlos Meixide,
com Os da Ria. Mas é a primeira
vez que te enfrentas ao teatro e ao
clown. Como foi a experiência?
É horroroso, é um trabalho horrível! Com Os da Ria, todo é peixe
fresco do dia (improvisaçom),
mas o trabalho profissional, custa. Como dizemos ao encerramento dos concertos: “isto cansa mais
que trabalhar!”.

o centro dramÁtico GaleGo abre temPorada com estreia de Produçom PróPria
A.R. / O Centro Dramático Galego (CDG) apresentou, no passado 9 de Setembro, a sua nova
temporada cénica 2010-2011, a
primeira que a companhia pública desenvolve baixo a direcçom
de Blanca Cendán. O primeiro
período de actividade da companhia vai estar marcado pola
produçom do seu novo espectáculo, Salomé, de Oscar Wilde,
baixo a direcçom de Carlos Santiago, e polo “apoio à criaçom e

o primeiro período vai
estar marcado pola
produçom de ‘Salomé’
de oscar Wilde
à exibiçom teatrais galegas através da carteleira do Salom Teatro e de diferentes serviços à comunidade cénica”, segundo
apontárom do CDG numha sua

nota de imprensa.
A nova etapa do Centro começa após botar mais de meio ano
às tentas, sem saber com certeza
que havia ser do seu futuro. Esta
é a segunda temporada que o
CDG apresenta baixo o governo
do PPdeG, e a primeira que cumpre com os prazos marcados pola
tradiçom, já que no passado ano
2009 a companhia pública apresentara o seu cartaz com quatro
meses de atraso (em Janeiro de

2010), e sem ter ainda quem o dirigisse. Em Março deste ano, finalmente a Agadic (Agência Galega das Indústrias Culturais),
que dirige Juan Carlos Fernández Fasero, dava a conhecer o nome da pessoa encarregada da
companhia pública, a actriz Blanca Cendán, escolhida por ser “a
candidata mais valorizada” entre
a terna de aspirantes ao posto,
convocado por vez primeira por
processo público de selecçom.

saÚde / ciência / Web
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um videojogo de karaoke ou umha sessom de música dam conta das possibilidades
e necessidades de criar projectos de tempo livre para a mocidade com referentes galegos

Ócio musical em
galego na rede
DAVID CANTO/ Nom é novidade
nengumha que a Internet seja o
berço de iniciativas dificilmente
imagináveis num contexto como
o galego. Um Singstar (videojogo da plataforma de ócio de Sony) com música galega? Tocaria
fazê-lo em karaokes, mas som
escassos e a música nom seria a
desejada. Ouvir música galega
variada em locais de hotelaria?
Habitualmente conhecem-se todos os lugares onde isto acontece, o qual dá imagem de escassez mais que de abundáncia.
De analisarmos os motivos poderíamos encontrar umha motivaçom em cada ámbito de estudo:
perspectivas de negócio pouco
atractivas, asobalhamento de valores culturais alheios ou, em cer-

saÚde
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tos casos, nom lhe encontrar utilidade algumha a “poder cantar Calamar, de The Homens, junto com
os amigos, por pôr um exemplo.
Mas tem importáncia, e já há dous
projectos em marcha para ocupar
um espaço ermo.
Em finais de Junho apresentava-se nas Festas da Rua de Sam
Pedro de Compostela o Galeoke.
Trata-se de umha iniciativa para
criar um jogo de karaoke de música em galego para computador,
baseado no programa Ultrastar,
mais um exemplo das possibilidades do software livre. Videoclip,
letra e avaliador constituem as ferramentas para divertir-se cantando em galego. De momento no canal de Youtube da iniciativa podemos observar a Calamar dos Ho-

a diversificaçom do lazer
no nosso idioma pode
jogar a favor da
normalizaçom.
a internet pode ser
o laboratório de provas
mens, In the ocean de Pulpinho
Viascón e Europa e o ballet de Ataque Escampe. Resta esperar que a
versom definitiva esteja pronta.

a lei di que o odontólogo só pode prescrever a
prótese, e deve dar a factura de quem a elaborou

A outra proposta surgiu no Galegolab, iniciativa em prol do galego de que já falamos no nº 92 do
Novas da Galiza: “Pinchada de
música, mas da boa” é já um projecto em marcha com a primeira
parada em Vigo, no local “A Casa
de Arriba”, na zona de Churruca.
A razom da importáncia destas
modestas iniciativas radica em
que a música é das expressons artísticas que mais calam na juventude estando omnipresente na vida quotidiana: rádio, tv, filmes, fio
musical dos estabelecimentos comerciais, etc. Haveria que criar

ciência

umha espécie de refúgio isolado
acusticamente para evitar a invasom de qualquer acorde.
Directamente está a contribuir
para a normalizaçom do galego.
Observando o exemplo da chamada “Geraçom Xabarín” encontramos o paradigma: exemplo de influência da cultura de
massas na normalizaçom do
idioma. Produto bem servido e
pensado. Umha vez que se encheu de conteúdos próprios
(grupos de aqui) e alheios (animaçom de alá), com o galego como idioma hegemónico, todo começou a fluir e influir nos jovens.
Na rede está parte da produçom e do ócio da juventude na actualidade e no futuro, portanto a
criaçom de um tecido de ócio e,
em definitiva, de cultura galega e
em galego joga um papel fundamental. O simples facto de cultivar ámbitos nom trabalhados vai
trazer resultados de imediato. É
umha terra rica e que leva a barbeito vários anos. Se quadra é
tempo de abrir os regos de novo.

linux, apple e microsoft encabeçam a oferta,
com freqüência desconhecida para o público

Próteses dentais de ouro

o mundo fora da Janela

DAVID CANTO / A colocaçom de próteses dentais é um dos gastos de saúde mais temidos
pola populaçom. O alto custo destes tratamentos (nom estám cobertos pola Segurança Social) e a incomodidade de alguns tratamentos concretos fai que aqueles que precisem de colocar umha ou várias próteses contemplem grandes problemas a meio prazo.
Umha das razons dos altos custos do tratamento é a personalizaçom de cada um.
Nunca há dous problemas nem bocas iguais,
portanto tampouco duas próteses. As horas
de trabalho som muitas e até na mais acessível das clínicas há que fazer frente ao alto
preço de umha especialidade tam específica.
Outra das razons era umha irregularidade
que se estava a cometer na hora de propor
um tratamento, como a livre escolha do especialista que vai elaborar a prótese.
Os protésicos dentais, através da Asociaçom Nacional de Protésicos Dentais Autónomos (ANPRODENTA-UPTA) levam tempo a
reivindicarem que sejam os pacientes quem
escolham o protésico, obtendo factura por
separado do odontólogo. A sua reclamaçom
significaria que o profissional só cobraria os
seus honorários pola realizaçom do diagnóstico e prescriçom da prótese, com os tratamentos necessários para a correcto estado
da boca do paciente incluídos.
Assim, figérom chegar a reivindicaçom a
Gaspar Llamazares (IU), responsável da comissom de sanidade do Congresso dos Deputados. Mediante várias questons parla-

PAULO MALVAR / O tema dos sistemas
operativos é um dos temas mais polémicos e ao mesmo tempo mais obscuros e
desconhecidos para a maioria de usuários. É por isto que achei que era importante dedicar um artigo a um tema que pode ser de tanta utilidade.
A origem da obscuridade e desconhecimento deste tema está, na minha opinião,
na dificuldade que tem muita gente em fazer uma das distinções mais básicas em
informática: software vs. hardware. Para
simplificarmos a história: hardware são
as máquinas que utilizamos, o computador e os seus periféricos (rato, teclado, impressora, etc); software são os programas
que utilizamos para fazer funcionar essas
máquinas (incluído o sistema operativo,
que não é mais do que um grande conjunto de programas que funcionam juntos para nos permitir realizarmos todas as nossas habituais tarefas informáticas).
Assim, da mesma maneira que existem
diferentes navegadores para explorarmos
a web, existem diferentes sistemas operativos. Windows não é mais do que o mais
conhecido e utilizado. Mas existem muitos outros sistemas operativos. O mais popular depois de Windows é Mac OS X
(http://www.apple.com/pt/macosx/). Mac
OS X é o sistema operativo que utilizam
os computadores Macintosh da Apple.
Mas ainda existem muitos outros: BSD,
FreeBSD, Solaris, CentOS, etc, etc, etc.

mentares enviadas à mesa do Congresso. A
Secretaria de Estado de Assuntos Constitucionais e Parlamentários corroborou em resposta a Llamazares que “existe um princípio
geral de incompatibilidade entre o exercício
clínico da odontologia e qualquer classe de
interesses económicos derivados da fabricaçom, elaboraçom e comercializaçom de medicamentos e produtos sanitários“. Portanto
o odontólogo nom pode “ter interesses comerciais nas actividades que correspondem
aos protésicos“. Esta é a relaçom que se estabelece, por exemplo, entre um médico (como prescritor de medicinas) e um farmacêutico (como responsável de dispensar e elaborar os mesmos). Com isto deveria conseguirse maior transparência.
Inclusom nas prestaçons da S.S.
Outra proposta de ANPRODENTA-UPTA
é a inclusom das próteses dentais nas prestaçons da Segurança Social, para o qual a sua
presidenta tem previsto reunir-se com as administraçons autonómicas e o Ministério de
Sanidade e Política Social para pedir que instem o Governo a incluí-las.

Não, não me esqueço de Linux. Linux é
uma grande família de sistemas operativos. Grande família porque existem muitas versões diferentes. Cada uma destas
versões tem os seus prós e os seus contras, mas com certeza a mais popular e
amigável (do ponto de vista dos usuários)
é Ubuntu (http://www.ubuntu.com/). De
qualquer jeito, o grande atractivo de Linux é que é um sistema operativo livre. Livre de descarregar, de utilizar e de passarmos-lho num CD às nossas amizades. Livre, simplesmente.
Sei que haverá muitos de vós que ainda
estejades confundidos. Mas é que este é
um tema muito amplo e difícil de resumir
num pequeno artigo. Por isso, a melhor
recomendação que vos podo fazer é que
vos informedes. Visitade as ligações que
há neste artigo. Explorade a Internet. Perguntade a outras pessoas. Isto é, Informade-vos. Informação é poder, e poder é liberdade.
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uxio abuin, camPeom do mundo jÚnior de duatlo

ezequiel mosquera fala da sua retirada

Uxio Abuin proclamou-se campeom do
mundo de duatlo. A prova decorreu em
Edimburgo, e nela o jovem demonstrou
o potencial de futuro do nosso país nesta
disciplina. Abuin liderou a prova continuamente e rematou o seu trabalho nos
mais de 2 km. de carreira a pé.

Em plena disputa da Vuelta, o teense
Ezequiel Mosquera anunciou que a
sua retirada está próxima, aos seus
trinta e cinco anos. Conseguiu a profissionalizaçom com grande entrega
competindo em Portugal, para liderar
a dia de hoje o Jacobeu Galiza.

Arranca em Salvaterra a nova ediçom da Superliga
Galaica de Bilharda 2010-11: o varado expansivo
XERMÁN VILUBA / A participaçom
de Lois Enrique, o palanador de
Almuinha, no aberto do festival da
poesia do Condado fijo que se convertera no primeiro grande líder
da Superliga Galaica de Bilharda
da época 2010-11. Assim, este homem da franquia de Marim lograva rachar o malefício que sempre
o deixava às portas do título nos
abertos LNB e já se apresenta como o primeiro favorito para se fazer com a tam desejada Coroa que
o acredite como Campeom Nacional, sempre e quando, consiga superar com êxito os controlos pródopagem que se vam instaurar em
cada torneio LNB. Com umha

frente armada em Euskal Herria
em fase de cessamento de acçons
de ataque, outra frente armada na
Galiza pega nos paláns e bota-se
umha vez mais ao monte e às ruas
para pôr em xeque o estado de sítio que esta Junta e este Estado estám a impor à nossa língua, à nossa cultura e ao nosso desporto. Primeiro foi o activista basco De Juana, depois a militante saariana
Aminetu e agora o actor porno cubano Dinio quem estivérom em
greve de fome para exigirem o cessamento das políticas repressivas
do governo espanhol, agora o palanador vegetariano Xan Rodiño
empreendeu umha acçom mui pa-

recida levando a bilharda fora do
seu ámbito galaico natural para
tentar estabelecer canais de entendimento e dinámicas de acçom
conjuntas com os indígenas Aymara da selva boliviana, um êxito
brutal sem precedentes foi o que
recebeu e umha comunicaçom
perfeita entre povos, o aymara e o
galego, foi o que frutificou depois
de realizar um espectacular partido de bilharda a mais de 3.000 metros de altitude sobre o nível do
mar. Alerta guerrilhas porque como podedes intuir a Sueprliga Galiaca de Bilharda bota a andar umha época mais sem apoios institucionais de nengum tipo, movida

unicamente polo poderoso músculo e nervo das palanadoras e palanadores desta grande serpente
multicor impossível de amedrontar, saudamos a poderosa tribo da
Conferência Bezouqueira, pertencente às terras do Eume que se
une ás 5 conferências já existentes
na LNB. Já podemos anunciar o
grande impacto que vai ter a dimensom universitária com a Conferência USC que será o exemplo
e o ponto de apoio para essa tam
desejada imersom bilhardeira total em todas as universidades galegas..... trabalhadores, desempregados e estudantes à rua, a luita e
a LNB continua!!

vozeS novaS

guarda-chuvaS

o conto do aPalPador

escolma do panorama musical
de 2009
19 bandas galegas. 15 temas
inéditos
10 € (gastos de envio incluídos)
editam: novas da galiza e Komunikando.net
coordenado por marcos Payno e
com desenhos de Panchez, participam grupos como the homens,
os 3 trebóns, ataque escampe,
nao ou galegoz

guarda-chuvas com o logótipo
de novaS da galiza
três cores: azul, verde
e vermelho escuro
6 € (gastos de envio incluídos)

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

centros sociais
aguilhoar
Sta. Marinha · Ginzo de Límia

lso atocha alta 14
Monte Alto · Corunha

a casa da triga
P. Maior · Ponte Areias

fervesteiro
Adám e Eva · Ferrol

henriqueta outeiro
Quir. Palácios · Compostela

a revira
Gonzalo Gallas · Ponte Vedra

setestrelo
Perez Viondi, 9 · Estrada

arrincadeira
C. Histórico · Riba d’Ávia

atreu!
S. José · Corunha

a cova dos ratos
Romil · Vigo

a fouce de ouro
Bertamiráns · Ames

mádia leva
Amor Meilám · Lugo

a revolta
Rua Real · Vigo

tarabela
Donramiro, 17 · Lalim

c.s. almuinha
Ezequiel Masoni · Marim

aturujo
Principal · Boiro

a esmorga
Telheira · Ourense

o fresco
Bº da Ponte · Ponte Areias

srcd Palestina
Rua do Ril · Burela

csoa o salgueirón
Zona Massó · Cangas

a tiradoura
Reboredo · Cangas

artábria
Trav. Batalhons · Ferrol

a casa da estación
Ponte d’Eume

faísca
Calvário · Vigo

Gomes Gaioso
Monte Alto · Corunha

o Pichel
Sta. Clara · Compostela

sem um cam
Rua do Vilar, 9 · Ourense

cs vagalume
R. das Nóreas, 5 · Lugo

o Guindastre
Xulián Estévez, Teis - Vigo

25

desPortos

Novas da GaliZa 15 de Setembro a 15 de outubro de 2010

josÉ manuel nunes aborda a sua exPeriência como Professor de defesa Pessoal em luGo

As artes marciais como alternativa de lazer
para a juventude e para a promoçao da saúde
JOSÉ MANUEL NUNES / Este verão a Escola Popular Galega organizou na cidade de Lugo um
curso de iniciação à defesa pessoal e às artes marciais como iniciativa para combater o consumo
de tabaco, álcool e outras drogas
por parte da juventude galega e
como promoção da atividade física, da saúde e do bem-estar. O
programa do curso pôs especial
interesse no exercício de coordenação, velocidade, elasticidade,
força e resistência que, junto com
o trabalho de milenárias técnicas
marciais, cultivaram nos participantes uma grande segurança
em si próprios e um louvável espírito de auto-superarão.
Ministrar este curso foi para
mim uma experiência fascinante.
Depois de muitos anos de estudo
em diversas disciplinas marciais
pude, por vez primeira, transladar
aos alunos e alunas a síntese de todo esse tempo de reflexão em que,
estando detrás do saco de boxe,
achei acertos e erros na docência
das disciplinas de combate. Gosto
de artes marcais desde que tenho
memória, mas não comecei a sua
prática até os doze anos de idade
devido a que sempre vivi longe da
cidade. Em toda escola pública há
uma cancha ou uma pista com
duas balizas onde para golpear ou
botar uma bola é suficiente com
conhecer as normas. Cousa diferente são as artes marciais cuja
prática pode prescindir de um tatami, de umas luvas de boxe ou de
um local específico, mas sim necessita um instrutor. Afortunadamente a minha insistência por
aprender a magia ancestral do boxe asiático permitiu-me cruzar a
porta dum ginásio. Isto foi uma
grande conquista já que supus um
importante esforço, especialmente
económico, mas valeu a pena. A
chispinha de ilusão por fazer meus
os movimentos milenários de longas dinastias de mestres, por superar constantemente os meus limites, nunca desapareceu e mesmo acumulei uma grande experiência da qual tirei as minhas próprias valorações. A pedra angular

os parques devem
ser espaço de
lazer duma
sociedade distinta
neste sistema a
arte marcial reduz-se
a complemento
do ginásio

da minha crítica descansa na vontade de recuperar a essência tradicional do Wu Shu assim como de
todas as artes marciais, hoje reduzidas a um mero espetáculo desportivo salvo casos excepcionais
como o Bujincan. Aquilo que nasceu como algo de seu, espiritual e
filosófico, estandarte dos povos
asiáticos doutrora, é nos nossos
dias mais um produto da sociedade de consumo. É habitual ver palavras como Judô, Karate, Taekwondo ou Wu Shu nas vidreiras de
ginásios junto com outros serviços
como musculação, sauna e massagem. Ainda assim as disciplinas
marciais são algo mais do que isso
tudo, é uma tradição, uma herança

quase mística, não um mero produto empresarial. Na China falar
de uma escola de Wu Shu, ou no
Japão de um dojo, é falar dalgo
mais do que um edifício, é falar duma família. É um santuário da arte
marcial onde homens e mulheres
de qualquer idade não fazem outra cousa mais do que buscar a poesia do movimento, o caminho da
perfeição, o equilíbrio entre mente
e corpo e o conhecimento de si
próprios. No entanto, nalgum momento a arte marcial acabou sendo um estéril jogo de exibição, especialmente o Wu Shu, onde todo
se subordina à acrobacia e à estética. Ora bem, pode a arte marcial
sobreviver doutro modo? Vivemos

Preenche este impresso com os teus dados pessoais e envia-o a
novaS da galiza, apartado 39 (cP 15.701) de compostela

numa sociedade onde olhar uma
partida de futebol com uma cerveja na mão é considerado desporto.
Toda atividade desportiva é valorizada quanto ao dinheiro que pode
gerar. É assim que os jogadores de
futebol, basquetebol e ténis, os pilotos de carros e motos de corridas, tornam-se os gladiadores do
século XXI, salvando da extinção
a célebre cita “panem et circenses”. Mas enfim, esta é a sociedade dos excessos e das desigualdades, é a sociedade da corrupção e
da cultura de massas. Os ídolos do
futebol são clientes habituais dos
prostíbulos, consumidores ocasionais de cocaína e drogas de desenho; são crianças caprichosas com

todo o dinheiro do mundo graças
ao todo-poderoso livre-capital.
Não existe, pois, um equilíbrio, um
mínimo e um máximo, uma intervenção lógica no mercado. O único que existe é a famosa mão invisível responsável de que os investigadores sobrevivam de pequenas
bolsas de estudo, seja o caso de
que lhas renovem, enquanto correr atrás duma pelota é uma profissão do mais pagada. Não devera de haver uma elite desportista
sobrepaga nem uma intelectualidade infravalorada. Para todo
aquele indivíduo que não entre na
seleção darwuinista dos desportos
de alta competição, a atividade física é um caminho solitário. É por
isso que a arte marcial não tem na
sociedade capitalista a possibilidade de ser algo mais do que um simples complemento de ginásio, algo
mais do que um disciplina de minorias. Podem os concelhos contribuir para melhorar esta realidade? Obviamente têm um grande
potencial, mas em geral as suas
políticas desportivas acham prioridade na promoção do basquete e
do futebol. Mas em qualquer caso
tudo isto pode mudar se as pessoas abandonarem os seus hábitos
como desportistas passivos, isto é,
como telespectadores, para tornarem-se em atletas ativos. Se calhar
algum dia os parques deixam de
ser um bosque de furtivos bebedores adolescentes para se tornar no
espaço de lazer duma sociedade
distinta, desintoxicada e comprometida com o civismo.

Novas da Galiza

nome e apelidos

tel.

Subscriçom + livro = 35 €

endereço

c.P.

Subscriçom anual = 24 €

localidade

Subscriçom + pack bilharda = 30 €

e.mail

nºconta

Subscriçom + duplo pack bilharda = 35 €

Junto cheque polo importe à ordem de minho média S.l.

assinante colaborador/a =
aSSinatura

€
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Gastronomia

nom só Para a sobremesa ou a merenda

sexualidade

desconhecido Para muitos e muitas

CLíTORIS

excursons de reconhecimento
e descoberta ao clítoris
BEATRIZ SANTOS

cozinhando com frutas
LUZIA RODRIGUES

Muitas vezes reduzimos o consumo de
frutas à sobremesa ou merenda, mas há
muitas mais possibilidades de uso.
No tempo de calor gostamos de comer cousas fresquinhas como as saladas, e esta é umha das formas em que
podemos combinar as frutas frescas ou
frutos secos. A banana ou a maçá som
as mais habituais, mas podedes experimentar a fazer a salada com morangos
ou quivi; e com datil e queijo, sucesso
seguro! E por nom falar da manga e o
abacate...
Se preferirmos comer quente, podemos cortar umha fatia de ananás e passá-la pola grelha: ficará perfeita para
acompanhar umha carne. Podedes usar
um molho de morango ou maçá que dará um toque especial ao prato.

As aves combinam à perfeiçom com
uvas passas, nozes, pinhons… se gostades da combinaçom salgado-doce preparai um guiso de frango com banana e
maçá e ja me contaredes!!!
E para as sobremesas podemos preparar batidos de fruta todo o ano, só fai
falta guardar no congelador essa peças
que estám bem bem maduras. Depois
mistura-se com um pouco de sumo de
laranja e pronto. E lembrades a tarta da
avó (com bolachas e creme)? ponde entre as camadas pedacinhos de morango, pêssego ou quivi, e reinventaredes
umha sobremesa de toda a vida.
Como podedes ver, há muitas maneiras de incluir as frutas na nossa dieta,
só temos que ir provando para sabermos de que gostamos mais, sem medo.
E tentando usar sempre as frutas da
época, que serám mais saborosas.

Diz-se, e muito, que o clítoris é um
órgao bem desconhecido tanto para
mulheres, as suas possuidoras, como
para homens.
Este artigo tem ánsia compensadora ainda sabendo que será insuficiente. O reflexionado será insuficiente,
mas o que se figer poderá reparar
tais deficiências.
O clítoris é observável, auto-observável (espelho em mao se fai falta),
palpável, lambível, chuchável... Podese chupar e lavar limpando-lhe escrupulosamente o esmegma debaixo da
carapuchinha que o agacha. Enfim...
Anatómicamente está situado no
cume do monte de venus, na parte
superior da vulva (cona), justinho ao
norte da entrada da vagina na encruzilhada dos beiços menores.
Disque é o único órgao do corpo
que tem como exclusivo cometido
provocar prazer: o prazer erótico.
Quase todos os órgaos, começando
pola epiderme, podem ser fonte de
prazer ainda que cumpram outra/s
funçons. A única funçom do clítoris

é sensar. Ainda que o único órgao estritamente preciso para alcançar o
clímax é o cérebro (esta sensaçom
produz-se nele e nom noutra parte
do corpo) o clítoris é considerado
porta privilegiada - nom exclusivapara o orgasmo.
O privilégio nom é apenas humano, nas fêmeas doutras espécies animais que tenhem vagina o clítoris situa-se no interior. O animal humano
é o único em que se dá a separaçom
entre prazer e reproduçom. Parece
que esta razom tem maior peso que a
tam manida dos métodos contraceptivos. Fai suspeitar de umha ablaçom
ao estilo ocidental... Se nom, por que
motivo há mulheres que tendo o seu
clitóris extravaginal correctamente
pretendem chegar ao orgasmo como
se carecessem dele? Será que se trata de umha masculinizaçom erótica?
Na mitologia grega Clítoris era umha personagem feminina de pequeno
tamanho que namorou o grande e Todo-Poderoso Zeus. Este para lograr satisfazê-la tivo que se transformar no
tamanho de umha formiga. Que cada
quem pense o que lhe parecer...
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que fazer
17.09.2010 / III ACAMPAMENTO DE VERAO / Desde
as 11:00. FORCAREI

Palestras de Patricia Faraldo
Cabana e Cristina Vega Solís.

entre setembro e outubro

23.09.2010 / APRESENTAÇOM DE ‘FILHOS DA BRÊTEMA’, DE ARTUR ALONSO / 20:00 na Livraria Torga
(Rua da Paz, 12). OURENSE

Organiza AMAL com a Fundaçom Galicia Verde. Roteiro e
palestra com Henrique Banet.

17.09.2010 / PALESTRA ‘29S. UM PRIMEIRO PASSO.
SUCESSO OU FRACASSO?’, POR RICARDO CASTRO / 20:30 no C. S. Almuinha (Rua Ezequiel Massoni,
63). MARIM
17.09.2010 / FESTIVAL
MEIGAS FORA / 21:00
em Poulo. ORDES
Concertos de Alto Asalto, Bush
Doctors, Gendebeat & Selectah, Helicopta, Skarallaos e
The Siberets.

17.09.2010 / APRESENTAÇOM DE O ATRASO POLÍTICO DO NACIONALISMO
AUTONOMISTA GALEGO,
DE FÉLIX RODRIGO MORA
/ 21:00 no C.S.A. O Fresco
(Bairro da Ponte, 9). PONTE
AREIAS
Organiza Ateneu Libertário
Lume Negro.

17.09.2010 / FERVESTEIRO /
22:00 na Avenida Mac Mahón, junto à porta de Navantia. FERROL

23.09.2010 / PROJECÇOM
DE ‘MEMÓRIA DO SAQUEIO’, DE PINO SOLANAS / 20:30 no C. S. Almuinha. MARIM

centros sociais de ames, Ponte vedra e
corunha retomam programaçom de cursos
ao tempo que se retoma o curso escolar voltam também as actividades
formtivas aos centros sociais.
o centro social a fouce, de
bertamiráns (ames), prepara os
seguintes cursos: ioga, reforço
escolar, catalám, inglês e iniciaçom ao teatro. os preços e
horários acordarám-se com o
alunado. mais informaçom em

http://csafouce.blogspot.com/.
Pola sua parte, o centro social a
revira organiza um seminário de
introduçom à normativa reintegracionista, que começa em Setembro e dura até fim de ano. a inscriçom pode fazer-se no próprio centro (rua gonzalo gallas, 4, Ponte
vedra) ou escrevendo para centrosocial@revira.org.

adeGa

ferrol

iii Jornada
de limpeza
de rios

Actuam Tanghana’s Show,
Bastards on Parade e Magenta.

17.09.2010 / REPERKUSIÓN’10 / 22:30 no Campo
de Vila Nova. ALHARIZ
Concertos de Funky Style
Brass, O'Funk'Illo, ODB Sound
System, Hilight Tribe e Poutrelles Fever. Polo dia haverá
obradoiros, passa-ruas e mercadinho na Zona Velha.

18.09.2010 / III ACAMPAMENTO DE VERAO / Desde
as 08:00. FORCAREI
Roteiro pola Serra do Candám,
palestra e astronomia.

18.09.2010 / AULAS DA SALA COMPOSTELANA DE
ESGRIMA ANTIGA / 10:30
no C. S. O Pichel (Rua Santa
Clara, 21). COMPOSTELA
Todos os sábados.

18.09.2010 / REPERKUSIÓN’10 / 14:00 na Praia de
Azea Rica e 22:30 no Campo
de Vila Nova. ALHARIZ
Actuam Cé Orquestra Pantasma, La Acústikasesina, The
Fancarrones, Sargento García,
O Jarbanzo Negro, Os Diplomáticos e Bostich + Fusible.

18.09.2010 / PALESTRA DO
SOCORRO VERMELHO INTERNACIONAL / 20:30 no
C.S. Setestrelo (Rua Perez
Viondi, 9). ESTRADA

dança galega, basco, galegoportuguês, inglês e pandeireta som
os cursos que programa o centro
social corunhês gomes gaioso. o
calendário depende da gente que
se anote, e pode-se pedir informaçom escrevendo para gomesgaioso@gmail.com ou telefonando ao
699227028. há ofertas para ir a
vários cursos.

xii aniversário de artábria
a fundaçom artábria fai doze
anos de vida e para o comemorar programa mais de um mês
de actividades, que começam a
17 de Setembro com um passaruas normalizador que sai do seu
centro social. actuaçons musicais, de contacontos, debates,

18.09.2010 / CONCERTO DE
JORGE MIRANCOS / 22:30
no C.S. Setestrelo. ESTRADA
19.09.2010 / III ACAMPAMENTO DE VERAO / Desde
as 08:00. FORCAREI
Obradoiro de sobrevivência e
palestra com Pedro Alonso.

19.09.2010 / REPERKUSIÓN’10 / 19:00 na Praia de
Azea Rica. ALHARIZ
Concertos de GalegoZ, Chotokoeu e Nonlinear.

18.09.2010 / FERVESTEIRO /
22:00 na Avenida Mac Mahón, junto à porta de Navantia. FERROL

20.09.2010 / CURSO: ‘A
QUESTOM DE GÉNERO NO
S. XXI: TEORIAS E PRÁTICAS HETERODOXAS’ /
16:00 na Fac. de Sociologia
da UdC (Campus de Elvinha). CORUNHA

Concertos de Skandalo GZ,
The Riddims e Txispunk.

Organiza a UdC, Universidade
Invisível e Nomepisesofreghao.

apresentaçons de livros e um
longo et cetera enchem o resto
do programa, que finaliza no dia
23 de outubro com umha ceia
de aniversário.
o programa completo está no
blogue: http://agal-gz.org/blogues/index.php/artabria/.

Palestras de Rosa Cobo e Elvira Burgos. Mesa redonda sobre
'Práticas contemporáneas do
movimento feminista'.

20.09.2010 / ASSEMBLEIA
ABERTA DO GRUPO DE
AGITAÇOM SOCIAL (GAS) /
20:15 no C.S. A Cova dos Ratos (Rua Romil, 3). VIGO
Todas as segundas-feiras.

21.09.2010 / CURSO: ‘A
QUESTOM DE GÉNERO NO
S. XXI’ / 16:00 na Fac. de Sociologia da UdC. CORUNHA
Palestras de Carmen Romero
Bachiller e Beatriz Suárez
Briones. Mesa redonda sobre
'Do movimento LGBTQ ao
Transfeminismo'.

21.09.2010 / ASSEMBLEIA
DE VERDEGAIA / 20:30 no
C.S. A Cova dos Ratos. VIGO

adega convoca para o domingo
dia 3 de outubro, a iii Jornada
de limpeza Simultánea de rios.
em contacto com diferentes
concelhos e associaçons, o colectivo ambientalista prepara
esta actividade de maneira simultánea para chamar a atençom sobre o estado dos nossos
rios. mais perto da data poderá-se consultar em www.adega.info que rios se vam limpar
e a que horas se convocam as
limpezas.

A primeira e a terceira terçafeira de mês.

21.09.2010 / AULAS DA SALA
COMPOSTELANA DE ESGRIMA ANTIGA / 21:00
C. S. O Pichel. COMPOSTELA
Todas as terças-feiras.

22.09.2010 / CURSO: ‘A
QUESTOM DE GÉNERO NO
S. XXI’ / 16:30 na Fac. de Sociologia da UdC. CORUNHA
Palestras de Nanina Santos e
Rafaela Pimentel.

22.09.2010 / JUNTANÇA DO
.:trebelab:. / 17:00 no C.S.A.
A Cova dos Ratos. VIGO

24.09.2010 / XXII JORNADAS
DE VERAO DE GALIZA NOVA / 17:30. MORRAÇO
Recepçom em Moanha, colóquio, ceia e festa.

24.09.2010 / MESA REDONDA ‘CRISE CAPITALISTA E
ALTERNATIVAS DESDE A
ESQUERDA’ / 20:30 no C. S.
Almuinha. MARIM
25.09.2010 / XXII JORNADAS
DE VERAO DE GALIZA NOVA / 11:00. MORRAÇO
Roteiro por Cangas, visita ao
Parque Multiaventura, saída
polo Sam Migheleiro (Marim).

25.09.2010 / PLENÁRIO DE
CAUSA GALIZA / 17:00 no
C.S. O Pichel. COMPOSTELA
25.09.2010 / IV MASSA CRÍTICA GALEGA / 18:30 na
Praça de América. VIGO
25.09.2010 / CONTA-CONTOS A TROPA DE TRAPO /
20:00 no C.S. A Fouce (Praça
de Chaviám, bloco 2, rés-dochao 5 - Bertamiráns). AMES
26.09.2010 / XXII JORNADAS
DE VERAO DE GALIZA NOVA / Desde as 11:00. MORRAÇO
Visita ao Museu Massó e homenagem a Johan Carvalheira.

01.10.2010 / CONCERTO DE
MIGUEL COSTAS / 21:30 no
Café Cultural Auriense (Praça do Corregedor, 11). OURENSE
02 e 03.10.2010 / TERRACTIVA. ARTES POLA BIODIVERSIDADE / Toda a jornada
no Recinto Feiral. ARÇUA
02.10.2010 / JORNADA DE
FORMAÇOM DE COORDENADORES/AS DO PROJECTO RIOS / Estaçom de Hidrobiologia do Encoro do
Com. VILA GARCIA
03.10.2010 / CLUBE DE LEITURA DO ATENEU FERROLANO/ 19:30 na Sala de
Prensa do Teatro Jofre (Praça da Galiza). FERROL

Todas as quartas-feiras.

23.09.2010 / CURSO: ‘A
QUESTOM DE GÉNERO NO
S. XXI’ / 16:30 na Fac. de Sociologia da UdC. CORUNHA

09.10.2010 / HOMENAGEM A
LOLA CASTRO E JOSÉ VILAR / FERROL
Organizada por Nós-UP polo
Dia da Galiza Combatente.
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manuel bello salvado, militante nacionalista e inteGrante de crentes GaleGos

“Jesus foi uma figura anti-imperialista, mas
aqui a Igreja sempre estivo com Espanha”
C.C. e O.R. / Juntanças anuais de 6.000 pessoas que se dim “fi-

lhas de Breogão”, uma revista quinzenal com 1.300 subscrições, consciência de classe e defesa da Galiza perante o colonialismo espanhol. São as bases de Crentes Galegos, os eternos esquecidos do nacionalismo laico e que fogem do circo
Como definirias o colectivo
Crentes Galegos?
Crentes Galegos é um movimento que trata de conjugar um compromisso com os pobres e mais
com o País. É um movimento mui
plural ideologicamente, até no religioso. Alguns como eu não rezamos, não vamos a missa, e não
acreditamos em Deus, mas sim
na figura histórica de Jesus de
Nazareth, que a Igreja de Roma
(a “empresa”, como eu lhe chamo), utilizou durante séculos para o seu próprio interesse político
e económico. Outra das coordenadas de Crentes Galegos é precisamente a de desmascarar essa
utilização: Jesus foi uma figura
anti-imperialista, e aqui a Igreja
sempre estivo com Espanha.

os problemas do mar. Não tem
nada a ver com o que a Igreja de
Roma defende, bate de frente
com as formas e ideias da “Igreja
dos poderes”, com a hierarquia

Realizais cada ano a Romagem
Galega com milhares de pessoas. Fala-nos disso.
As Romagens são, junto com a
Festa do Lume, as celebrações
mais importantes de Crentes Galegos. A primeira tivo lugar no 76
no Pedregal de Irímia. Sempre escolhemos um enclave natural especial, juntamo-nos para jantar,
fazer festa, e debater sobre temas
de actualidade como a língua ou

Que papel jogam as mulheres,
históricas repudiadas do catolicismo, em Crentes Galegos? Podem oficiar missa numa Romagem, por exemplo?
O movimento de pensamento feminista nas organizações cristãs
de base a dia de hoje na Galiza é
revolucionário. A consolidação
das Mulheres Cristãs Galegas foi
um passo chave, com a publicação da sua própria revista, Egé-

A Igreja é uma das instituições
mais reacionárias atualmente.
Que pensais vós de temas como
o aborto?
Não temos uma postura “oficial”,
mas hoje a ideia mais assentada é
a defesa da liberdade das mulheres para decidirem. Com independência dos sentires particulares, nunca verás o nome de Crentes Galegos em nenhuma manifestação contra o aborto. E o mesmo com a eutanásia, a
prostituição, etc. Adoptam-se
posturas mui progressistas.

mediático. “As reticências são mais que compreensíveis polo
que a Igreja teve aqui de agente espanholizador e conservador”, indica-nos Manoel Bello Salvado, mais conhecido como
Manolo de Messia, militante nacionalista e sacristão durante
muitos anos em Xanceda.
ria. Há muitos anos que se defende que as mulheres podam oficiar, assim como a abolição do celibato.
Qual é a importância do cristianismo na história do nacionalismo galego?
Queiramos ou não, a cultura galega está imersa na simbologia
cristã, da divisão paroquial à bandeira do Reino da Galiza. Muitas
figuras transcendentais para o
nacionalismo eram cristãs: a
maioria dos militantes do Partido
Galeguista eram cristãos. Cregos
como Basílio Álvares, ou Moncho
Valcárcel, são autênticos símbolos nacionais. Trás a morte de
Franco foi fulcral o ativismo de
muitos crentes de base, curas Gumersindo Campanha, Domingo Martínez. Moncho...- e freiras,
na criação do tecido nacionalista
e agrário. E ainda hoje: em Messia, por exemplo, a gente sabe dos
transgénicos polo cura.
No reintegracionismo o papel dos
curas foi fundamental: aí está
Alonso Estraviz ou Montero Santalha, presidente da AGLP. Uma
das autocríticas mais grandes para o movimento cristão é não ter
compreendido no seu dia o rein-

tegracionismo, marginando estas
pessoas.
Como valorizais o trato que recebeis por parte do nacionalismo laico? E por parte da Igreja
oficial?
Obviam-nos e censuram-nos.
Mas nós não queremos nada com
ela, assim que melhor. Por parte
do nacionalismo há reticências,
como é normal tendo em conta o
que a Igreja representa, mas também nós somos nacionalistas. Pilar Garcia Negro foi uma das primeiras em dizer “ei!, que aqui está esta gente”, a raiz da campanha pelos enterros e esquelas em
galego. Há achegamentos.
Que diferenças ideológicas pode
haver entre um nacionalista
crente e outro laico?
Nenhuma. Só que é mais fácil estar perto da gente se partilhas
certas crenças e ritos pelos que
se rege 90% da população. Mas
também não levamos um letreiro
na frente, são questões privadas.
Em Irlanda a religião foi fulcral
para o nacionalismo, e no País
Basco, Espanha não entra dentro
das igrejas. Aqui falhou-nos esse
âmbito tão importante.

azia bem de tempo
que nom gozava
tanto de um bom jogo de futebol. nom falo,
nom vaiades pensar, da
final do mundial, jogo
mais bem pobre dados os
nervos espanhóis e a excessiva contundência holandesa. falo do brilhante
apuramento do Sporting
braga para a fase de grupos da champions league
depois de se impor por 34 no campo do Sevilha. a
cereija no topo do bolo para uma equipa em constante crescimento nos últimos anos e que estivo
para ganhar a liga portuguesa na época passada.
o Sporting é umha grande
equipa construída com
paciência domingo trás
domingo por o seu treinador domingos Paciência,
sem mais ciência que
aproveitar a as virtudes
dos seus jogadores, técnicos e disciplinados, agachar as suas carências e
explorar as fraquezas do
contrário. claro que a
principal fraqueza do Sevilha nom era outra que
ter infravalorizado o seu
rival. é um mal mui habitual do futebol espanhol,
ir a Portugal a jogar futebol como quem vai de turismo (oíste, braga, se llaman braga, seguro que
juegan como una braga
estos portugueses!). Pois
o braga está na champions e o Sevilha nom. Para os galegos que gostamos do bom futebol é a
oportunidade de ver a
melhor competiçom a umha hora de carro da casa.
Por ali vam passar, de momento, arsenal, Shakhtar
donetsk e Partizan de belgrado. também está a opçom de vê-lo na galega.
na galega vim a ida da eliminatória Sevilha-braga.
os comentaristas (que sejamos justos som do melhorzinho do estado) falavam do Sevilha como nós
e do Sp.braga como eles.
tam difícil resulta ser,
quando menos, neutral!!!
em fim, cumpre ter paciência!!! no fundo, devem ter razom. nom é
bom misturar nacionalismo e desporto.

