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volta o aPalPador 22

a ilusom de wikileaks 19 e 23

O carvoeiro do Courel regressa às
ruas num novo Natal em que os movimentos sociais continuam a difundir
a sua figura e cada vez som mais as
entidades que o resgatam em defesa
de ícones próprios para a festividade.

A voragem informativa desatada polas filtraçons de Wikileaks abre debates sobre a neutralidade da Rede e as
relaçons de poder entre Estados. No
entanto, por detrás da cortina de fumo nom há demasiadas novidades.
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novos centros sociais em viGo e comPostela

Cresce a solidariedade
com a Casa das Atochas
Após o mandado judicial que
ordenou o despejo da corunhesa Casa das Atochas, as manifestaçons de solidariedade multiplicárom-se na cidade herculina e ao longo do País. A contundente mobilizaçom do dia 11 de
Dezembro foi mais umha mostra do apoio que suscita o espaço okupado, que poderá ser in-

tervindo policialmente nas próximas datas. Entretanto, os movimentos populares dérom vida
a dous novos centros sociais -um
deles também okupado- nas cidades de Vigo e Compostela.
‘Lume’ e a ‘Casa do Vento’ som
já novas realidades, com o qual
o número de locais autogeridos
som já 32 na Galiza. / PÁG. 4

lume no ‘eros’ para eliminar provas

transnacionais controlam maior Parte da distribuiçom na Galiza urbana

administraçons submetem
a ÁGua às leis do mercado

oPeraçom carioca

Poderes em xaque pola
trama corrupta de Lugo
Mais de 25 pessoas imputadas,
vários centos chamadas a prestarem declaraçom e implicaçons directas de membros de
todos os níveis do poder espanhol na Galiza: agentes policiais,
empresários, políticos e até médicos. Som as primeiras cifras
dumha macro-operaçom judi-

cial dirigida pola magistrada Pilar de Lara, do Tribunal de Instruçom número 1 de Lugo. As
enormes extensons desta trama
permitem alviscar a cumplicidade ou passividade social com
a exploraçom sexual das mulheres, um fenómeno espalhado
ao longo do País. / PÁG. 20

Os movimentos empresariais encaminhados a tirar
rendimento económico da água coincidem com vozes de alarme que, a nível internacional, adiantam os
perigos da escasseza dum bem universal ao qual já
nom tem acesso directo a sexta parte dos habitantes
do planeta. Grandes transnacionais controlam já o
abastecimento de água para a maior parte da Galiza

urbana, enquanto nas áreas rurais som as comunidades vicinais as que, esquecidas polas administraçons, se ocupam de fazer chegar água às casas e os
cultivos. Neste contexto, a nova Lei de Águas favorece a sua mercantilizaçom, preparando o terreno para
que sejam as empresas as que governem sobre este
recurso fundamental para a sobrevivência. / PÁG. 16

Redes polo consumo consciente
estendem-se as cooperativas que promovem distribuiçom
alternativa de alimentos ecológicos produzidos no país / PÁG. 14

suPlemento central a revista
aCaBa o ano Da CHarrela
A Galiza Natural olha para a perdiz-charra, umha das aves mais
desconhecidas, extinta em Portugal e em declínio na Galiza.

leia esTe TeXTo e nom pense
Samuel L. París propom para Criaçom um texto em que os
momentos decidem por si próprios os efeitos que provocam.

oPiniom
perGunTas soBre o ‘esTaDo De alarme’
por Carlos aymerich / 3
DiGniDaDe na viDa por maria osório / 3
aDn por leo F. Campos / 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

os sindicatos e bolonha
Certamente, as assembleias nom
som a melhor estrutura para capitalizar, patrimonializar e gerir
capitais simbólicos de luitas
alheias. Som, antes, mais adequadas para a própria luita directa,
nom hierarquizada nem submetida a interesses partidários. Eis a
repulsa e desconfiança que parecem criar. Eis a razom pola qual,
fora dos esquemas da política formal, a sua história a escrevem outros.
Como Coordenadora de Assembleias durante o curso
2006/2007, e como Assembleia
Geral de Estudantes durante o
2007/2008, o movimento assemblear foi, em Compostela, um elemento estranho à desídia programada dos sindicatos da ordem e
da responsabilidade. Um graozinho de dignidade iconoclasta e
contra a lógica da representaçom.
Se é verdade que os CAF fôrom
“os primeiros a se posicionarem
contra Bolonha”, a sua postura é,
entom, ainda mais lamentável e
difícil de explicar. As pessoas que
participamos das assembleias naqueles anos lembramos como em
Maio de 2007 apoiárom a deci-

som dos órgaos reitores da USC
–onde ocupavam cargos vários
ex-fundadores dos CAF– de suspenderem as eleiçons às Juntas
de Faculdade, violando a sua própria normativa (art. 98. 4º). Nom
obstante, nas eleiçons do ano lectivo seguinte seriam banidos dos
“parlamentinhos” lá onde a Assembleia tinha presença, como
no caso da Faculdade de História,
onde os 45 representantes eleitos
tinham a única intençom de boicotarem a instituiçom. Lembramos também as notas de “condenaçom e desvinculaçom dos actos violentos” que enviárom a 19
de Dezembro ao El Correo Gallego em relaçom a um protesto contra o Claustro. Lembramos a sua
desvinculaçom do Foro Europeu
de Estudantes, o rejeitamento a
participar de propostas unitárias
contra o processo de Bolonha, ou
a “recomendaçom” aos seus filiados para que nom participassem
no movimento assemblear.
Enfim, descobrimos pola nossa
mao o valor de traçar umha linha
nas luitas: entre o serviço de ordem barato e as companheiras de
verdade. Assim, por exemplo, no
assunto do protesto contra María
San Gil comprovamos que a dignidade das pessoas detidas esta-

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

va mui por riba dos complexos e
medos de alguns a que os CAF
“saíssem salpicados”.
Ex-membros das Assembleias de
Estudantes (2006-2008)

fraude das financeiras
Há dois anos e meio comprei um
carro, financiando-o com uma
concessionária, que no meu caso
particular é a financeira da Nissan e Renault, (ainda que imagine, na minha humilde ignorância,
que todas levam um mesmo rumo). Até aqui tudo bem. Desde há
dois meses, esta financeira enviame os recibos da letra do carro ao
banco mais tarde da data em que
deveria fazê-lo, o qual repercute
nuns interesses de demora que
põem eles por que sim (imagino
que amparados pelos políticos de
turno, que permitem que em tempos de crise empresas deste tipo
sangrem ainda mais os cidadãos).
Assim, quando me chega a referida letra, muito inteligentemente
os senhores da financeira estão a
fazer-me pagar uns interesses
que já paguei. Em resumo, pergunto-me, senhores políticos:
quem ampara estas máfias le-

gais? Em tempos de crise, quando não há trabalho, temos quase
cinco milhões de desempregados,
e com famílias que têm que pagar
hipotecas e créditos. Entretanto
você, sr. zapatero, congelou as
pensões aos reformados e pensionistas, baixou o salário em 5% a
famílias que não chegam a meio
do mês, com umas perspectivas
que som bastante catastrofistas, e
fez dar ao seu partido uma viragem de 180 graus à direita.

Quero despedir-me dizendolhe, Sr. zapatero, que sinto vergonha alheia e peço desculpa a todos os cidadãos espanhóis por eu
ter dado o meu voto ao PSOE nas
eleições gerais de 82, nas quais
ganhou então um jovem carismático, o Sr. Felipe González , primeiro presidente do PSOE, que
nos defraudou, a mim e a imensa
maioria dos trabalhadores.

Serafín Valladares Guimeráns

humor suso sanmartin

editorial
s 'mil rios' da Galiza representárom, para várias
geraçons de amantes do
país, todo um emblema da nossa
riqueza colectiva. Umha expressom de abundáncia natural, oferendada gratuitamente e mimada
durante séculos pola nossa populaçom, que nos animava contra
um presente adverso. Porque a
nossa Terra podia estar privada de
voz, seqüestrada, espoliada e mesmo curvada em certa invalidez cívica. Mas lá no fundo conhecíamos todos um vergel de microclimas, umha diversidade geográfica e produtiva admirável, e umhas

O

possibilidades de aproveitamento
do próprio que evidenciavam a
viabilidade de um futuro soberano. A água, símbolo por excelência da vida, condensava esta fertilidade tam prometedora.
A democracia de mercado, a autonomia e a entrega massiva ao
consumo de mercadorias abrírom
a veda a umha desfeita sem comparaçom da base material da naçom galega. Também a privatizaçom da actividade política, iniciada
polo empresariado amigo de Franco, arrebatou parte da riqueza hidrográfica autóctone às comunidades rurais, consumando violentos

eDiTora
minHo meDia s.l.
DireCTor
Carlos Barros Gonçales
ConselHo De reDaCçom
Carlos Calvo, David Canto, iván García,
aarón l. rivas, antia rodríguez,
Xoán r. sampedro, olga romasanta,
antom santos, alonso vidal, paulo vilasenin
seCçons
Cronologia: iván Cuevas, economia: aarón
l. rivas, agro: paulo vilasenin e Jéssica rei,
mar: afonso Dieste, meios: Xoán r. sampedro

Os mil rios expropriados
processos de despossessom para a
construçom de barragens.
Porém, aquelas megaestruturas
eram ainda sintomas de um tempo de bonança capitalista e confiança ingénua no maná de um
ecossistema invulnerável. Três décadas depois, o espaço para a vida
asfixia-se e a capacidade de acumular lucros estreita-se nos limites para os 'aproveita-todo' e os
seus gestores políticos. Da privatizaçom energética passamos à privatizaçom da água ou, o que é o

e Gustavo luca, a Terra Treme: Daniel r.
Cao, além minho: eduardo s. maragoto,
Dito e Feito: olga romasanta, a Denúncia:
iván García, Cultura: antia rodríguez,
saúde / Ciência / a rede: David Canto,
Desportos: antom santos, Xermán viluba
e ismael saborido, sexualidade: Beatriz
santos, Consumir menos, viver melhor:
Toni lodeiro, agenda: irene Cancelas,
a Foto: sole rei, Terra / Que Foi De...:
alonso vidal, Tempos modernos / em
Tempos: Carlos Calvo, a Galiza natural:
João aveledo, Gastronomia: luzia rgues.,
língua nacional: valentim r. Fagim,
Criaçom: patricia Janeiro e alonso vidal,
Cinema: Francesco Traficante, Xurxo Chirro.

mesmo, à privatizaçom das mesmas condiçons da vida. Como o
NOVAS DA GALIzA analisa neste número, a administraçom Feijóo
nom pretende cobrar apenas a infraestrutura que traz água às nossas moradas -que se custearia colectivamente- senom o próprio
acesso de galegos e galegas à
água que bebem. De fundo, como
nom podia ser de outra maneira,
um fato de transnacionais silenciosas que aplicam os seus planos
navegando entre a sobreinforma-

çom reinante.
A atomizaçom e indolência social favorecem -neste caso como
noutros- a mao de ferro do poder.
Porém, a Galiza ainda conserva a
memória e certo orgulho da sua
riqueza natural. O nosso povo
nom foi totalmente encirrado nos
cárceres de cimento das megalópoles e recorda, porque conhece e
aprecia, rios, vales e serras que
ainda alviscamos das nossas cidades. Eis um ponto de apoio para a
luita que teremos que travar.

DesenHo GrÁFiCo e maQueTaçom
manuel pintor, Helena irímia, Carlos Barros

Humor GrÁFiCo
suso sanmartin, pepe Carreiro, pestinho+1,
Xosé lois Hermo, Franjo padín

FoToGraFia
arquivo nGZ, sole rei, Galiza independente
(GZi-Foto), natália Gonçalves, Zélia Garcia
aDminisTraçom
irene Cancelas sánchez

CorreCçom linGÜÍsTiCa
eduardo s. maragoto, Fernando v. Corredoira,
vanessa vila verde, mário Herrero (a revista)

imaGem CorporaTiva: miguel Garcia

ColaBoram nesTe nÚmero
Carlos aymerich, maria osorio, maria Álvares, nuno Gomes, Fernando arrizado, moisés Cima, Carlos varela aenlle, José manuel
lopes, J. r. Flores das seixas, Bernardo
máiz Bar, samuel l. parís, leo F. Campos

auDiovisual: Galiza Contrainfo

FeCHo De eDiçom: 14/12/2010

loGÍsTiCa
suso Diz e Daniel r. Cao

D. LEGAL: C-1250-02 / As opinions expressas nos artigos nom representam necessariamente a posiçom do periódico. Os artigos som de livre reproduçom respeitando a ortografia e citando procedência.
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Perguntas sobre o ‘estado de alarme’
Carlos aymerich
saída do Conselho de Ministros espanhol na sextafeira passada, Rubalcaba
declarou que o Governo espanhol
ainda não sabe se vai prorrogar
ou não o estado de alarme declarado a 4 de Dezembro. Depende.
Mas enquanto o gabinete de zapatero nos mantém nesta situação
de pendência, talvez seja tempo
de formular algumas perguntas.
Acerca da cobertura legal do
Decreto de declaração do estado
de alarme. O artigo 4 da Lei Orgánica reguladora dos estados de
alarme, excepção e sítio só permite a declaração do primeiro
dos citados no caso de paralisação de serviços públicos essenciais para a comunidade quando
da mesma se seguir uma catástrofe ou calamidade pública
–tais como, diz a lei, “terramotos, inundações, incêndios urbanos ou florestais
ou acidentes de grande
magnitude”–, crises de
saúde pública ou situações de desabastecimento
de produtos de primeira necessidade. Em virtude de qual destes
supostos foi ditado o tal Decreto? Em virtude de qual deles pensa o governo prorrogá-lo?
Acerca da extensão da jurisdicão penal militar. Como reacção

À

aos excessos franquistas, o artigo
117.5 da Constituição espanhola
estabelece que a jurisdição militar
apenas pode
ser exercida
no ámbito
estritamente castrense fora
dos casos estabelecidos

legalmente, no suposto de estado de sítio. Declarado o
estado de alarme, com que suporte jurídico se estende a jurisdição
militar aos controladores aéreos?
Acerca da militarização do
controlo aéreo e da mobilização
dos controladores. Parece contra-

Passarmos com
dignidade pola vida
maria osório
ecentemente tivem a sorte
de compartilhar com as
mulheres da AMI umha experiência muito bonita que deixou
um pouso considerável em nós. A
gravaçom e montagem do documentário Guerrilheiras, em que se
reflectia o trabalho e militáncia das
mulheres ligadas ao movimento independentista na década de 90, ultrapassou o trabalho técnico ou
mais enfastioso das ocupaçons militantes para se converter em algo
fecundo e directo. E como quase
sempre acontece nas cousas e na
vida, quando pensávamos percorrer um determinado caminho acabamos por descobrir muitos mais
que, para além de oferecerem interessantes e lúcidos clarons de
aprendizagem, deitárom luz sobre a significaçom e os contributos que umha geraçom tam chegada a nós tinha resguardadas.

R

Todo o movimento independentista da época que cobre desde finais dos anos 80 até princípios dos
90 está recolhido de maneira mui
profusa sobretodo através da imprensa policial da altura e até de
reportagens que chegam até o
presente retratando quase com
nostálgico dedo acusador a ousadia de uns quantos. E dizemos
bem quando dizemos uns quantos, pois a geraçom, salvo contados casos, levou sempre nome de
homem. As imagens, as palavras
e as revisons históricas daqueles
momentos som deles e dentro, por
extensom, estám retratadas as vivências delas. Mas pensamos nós:
e elas? Quem som? Que pensam?
Que vivências há? Sentimos a necessidade colectiva de nos encontrarmos com referentes e lá fomos, cheias de perguntas: como
veriam elas os abusos masculinos

ditório militarizar o controlo aéreo, mobilizar os controladores e,
ao mesmo tempo, abrir a porta à
privatização da AENA e ao exercício das funções de controlo aéreo por empresas privadas. Ou
uma ou outra. Se o controlo aéreo é um serviço essencial, estabeleça-se para os controladores
um regime funcionarial ou estatutário específico, superando a
sua condição actual de pessoal laboral, submetendo o
acesso aos princípios de
publicidade, mérito e
capacidade. Se o
controlo aéreo é
um serviço público estratégico,
ao
ponto de
justificar

que, pola primeira
vez na democracia, seja declarado o estado de alarme, mantenha-se a AENA no sector público, desistindo o Governo imediatamente da sua privatização. O
que não se pode fazer sem incorrer numa grave contradição é tomar todas estas decisões ao mesmo tempo.

nas organizaçons mistas? Como
o facto de encaixar a maternidade
em momentos da luita difíceis ou
comprometidos? Que opiniom
lhes mereceria a questom da liderança? A pretensom principal era
abrandarmos a velocidade da militáncia para podermos oferecer
um trabalho um bocado reflexivo
sobre o facto de ser mulher e o facto de militar no independentismo
galego. Sabíamos que retratá-las
seria retratar muitas outras geraçons e muitas maneiras de entender a luita feminista e as mulheres, pois no fundo, idênticos problemas e situaçons som as que
fiam a nossa história colectiva de
silenciamento e esquecimento: na
política, na casa, na família e no
trabalho, as nossas vivências como mulheres causam empatia e ligam-nos por solidariedade.
Tentando responder a isto topamo-nos com que esta geraçom de
mulheres, como todas as geraçons
de mulheres combatentes, têm
um património militante resguardado extremamente pedagógico e
necessário para enfrentar o mundo que nos rodeia. Em concreto,
quanto a estas de que falamos, caracterizárom-se simplesmente

parece contraditório
militarizar o controlo
aéreo, mobilizar os
controladores e, ao
mesmo tempo, abrir a
porta à privatização
Que as horas sindicais,
a formação e as
guardas nom sejam
computadas na jornada
laboral constitui um
precedente perigoso
Acerca dos critérios para o cálculo da jornada laboral estabelecido no Decreto-Lei 13/2010. Por
antipáticos que nos sejam os controladores, constitui um precedente perigoso que por decreto se disponha que as horas sindicais, as
actividades formativas e as guardas localizadas não sejam tomadas em consideração para o cômputo da jornada laboral. O mesmo
que no caso do corte no salário
dos empregados públicos, atrás
deles iremos todos os demais. Pessoal sanitário, das forças de segurança, bombeiros… e o conjunto
dos trabalhadores. Afinal, não se
trata de eliminar privilégios?
Acerca de não ceder diante da

nos ricos matizes
e contradiçons dos
projectos e das
experiências militantes,
assenta e frutifica
umha enorme tradiçom
de luita e de resistência
frente ao machismo
por terem feito o que entendêrom
que deviam fazer sem mais complicaçom, sem fazerem barulho
nem reclamarem nengumha contraprestaçom, tecendo a sua resposta frente ao poder e o machismo que as rodeava com muita solidariedade e empatia. Som múltiplas cousas, mas impacta muito a
sua humildade de passar com respeito polo mundo sem soberba,
sem se reclamarem protagonistas
de nengum fito determinante, sabendo transmitir a necessidade de
reconhecer o que figérom nom
através da sua sacralizaçom ou
exposiçom, mas da conexom com

chantagem. Seria bom se fosse
certo. Se não soubéssemos graças
à Wikileaks que o governo espanhol do PSOE cedeu, solícito, perante toda a chantagem exercida
pela embaixada norte-americana.
Ou que a chantagem praticada
por Botín e outros financeiros
mártires levou o governo a mobilizar, diligentemente, mais de
150.000 milhões de euros para tapar os buracos da banca privada.
Quanto ao resto, se falarmos de
actuar com firmeza perante uma
chantagem, como é que o governo não incoou os expedientes sancionadores antes do infausto sábado 3 de Dezembro apesar de
que se tinham produzido já faltas
de assistência e incomparecimentos maciços com anterioridade?
Não. As cousas distam de estarem claras. O precedente, gravíssimo, ameaça as nossas liberdades e os direitos laborais e sociais.
Em 1991, quando Bush pai iniciara a primeira guerra do Iraque
tentando esconder graves problemas sociais e económicos internos, a poetisa afro-americana June Jordan escreveu: “trata-se de
um golpe no mesmo sentido que o
craque… e o seu efeito não dura
muito”. Depois do chuto, chega a
ressaca. Já agora, quem é que vai
responder a estas perguntas?
Carlos Aymerich é porta-voz
do BNG no Parlamento da Galiza

a continuidade e o futuro.
Se algumha vez se diz e se reconhece, como se deve fazer, que a
feminizaçom das organizaçons e
das suas estruturas, para a nossa
inclusom e abraço leal com a luita, tem que passar pola incorporaçom dos nossos estilos de trabalho, das nossas ópticas e diferentes visons, com a aproximaçom da
nossa experiência vital como oprimidas, nós sentimos hoje que a
experiência e a maneira como esta geraçom de mulheres naturalizou na sua vida a militáncia deve
ser tomada como exemplo e tarefa para nós. Entendemos com este
trabalho que nas pequenas cousas, nas pequenas conversas, nos
ricos matizes e contradiçons da
vida e da luita e na quotidanidade
dos projectos e das experiências
militantes, assenta e frutifica umha enorme tradiçom de luita e de
resistência frente ao machismo
que hoje nos toca continuar. Reivindicarmos o nosso papel político em todo e entre todas, sem medalhas, orgulhando-nos do nosso
estilo de trabalho, dos nossos contributos, das nossas decisons e diferenças é tam fácil como voltar a
vista atrás e rever. Obrigadas.
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reafirmam ileGalidade das vivendas de barreiros

168.000 euros da corunha Para touradas

Os tribunais voltárom a ditar sentença contra o Concelho de Barreiros e o seu Alcalde, denunciado por prevaricar. Feijóo quer
salvar o projecto com um convénio que pretende investir 14 milhons para prover das
infraestruturas necessárias os edifícios.

O governo corunhês (PSOE-BNG) concedeu 168.000 euros para financiar as
touradas na sua cidade, conforme informa Esquerda Unida, formaçom que
assinala que esta quantia implica 3,5
por cento do orçamento municipal.

Okupas e vizinhança respondem à ameaça
de despejo contra a Casa das Atochas
dous novos centros sociais abrem as suas Portas em viGo e em comPostela
NGZ / Vários centos de manifestantes, quinhentos segundo a imprensa empresarial, saírom no
dia 11 às ruas da Corunha, em
protesto pola ordem de despejo
iminente que paira sobre o Centro Social Ocupado Casa das Atochas. A manifestaçom arrancou
contra as sete da tarde do Campo
de Marte, próximo da ocupaçom
no bairro de Monte Alto, e percorreu várias ruas da cidade antes de
chegar à praça do Concelho, onde a presença policial era notável, com três carrinhas da polícia
de choque espanhola que finalmente ficárom à margem do desenvolvimento do acto. No decorrer da marcha fôrom vários os danos infringidos a entidades bancárias. Em especial as pintadas,
que também atingírom de forma
especial a promotora de José Pérez Paz, principal responsável polo processo de especulaçom urbanística que afecta o bairro em
que se encontra o Centro Social.
A ordem de despejo a que agora
se tem de enfrentar o centro gerido polo colectivo A Cultura Preokupa dava um prazo para o abandono voluntário que venceu no
dia 9 de Dezembro, sem que no
fecho desta ediçom se conheçam
tentativas de despejo forçado
contra o espaço comunitário, ocupado há já mais de dous anos e
meio na rua Atocha Alta.

MANIFESTAÇOM CONTRA O DESPEJO
realizada no dia 11 de Dezembro
polas ruas do centro da Corunha

‘Casa do Vento’ e ‘Lume’: novos espaços em Compostela e em Vigo
As semanas passadas contemplárom a abertura de dous novos centros sociais no país. De um lado, a
27 de Novembro realizava o acto
de inauguraçom o Centro Social
‘Lume’, um “espaço social” em Vigo impulsionado por pessoas
“provenientes de diferentes organizaçons culturais e sociais”, que
já acolheu as suas primeiras actividades e prepara um amplo programa de cursos. O colectivo autodenomina-se como “centro so-

cial comunista” disposto a oferecer o seu contributo à “luita pola
independência nacional e a emancipaçom social e de género”.
Noutras coordenadas parece situar-se o Centro Social Okupado
‘Casa do Vento’, inaugurado também nestas semanas, na envolvente do rio Sarela, em Compostela. O
texto com que se apresenta o colectivo promotor explica a recuperaçom e partilha do espaço abandonado como um passo para “au-

13.11.2010 / Operaçom contra
o narcotráfico Manzanas
blancas acaba com 23 galegos detidos.

17.11.2010 / 70 trabalhadoras
da Linorsa, empresa subcontratada para a limpeza das
escolas de Vigo, encerram-se
na casa do concelho para
exigirem melhorias laborais.

togerir as nossas vidas, o nosso esforço e o nosso tempo livre”, evitando “o dinheiro como único meio
para valorizar o que fazemos”,
prestando especial atençom para a
colaboraçom e a aprendizagem
mútua. O espaço okupado conta já
com umha 'loja gratis', umha Biblioteca e umha Cousateca.

No passado dia 3 de Dezembro
a Revira celebrava a festa de sé-

timo aniversário do centro social ponte-vedrês, o primeiro
desde a mudança de local.
No acto projectou-se um video com algumhas notas sobre
o trabalho realizado até agora
polo colectivo, e realizou-se umha conversa-debate sobre os
Centros Sociais na Galiza, com
a presença de membros dos centros sociais Almuinha, a Revolta
e Mádia Leva, para além da própria Revira de Ponte Vedra.

numha operaçom contra o
narcotráfico em Marim.

contra umha vivenda em
Monte de Ramo.

20.11.2010 / 900 manifestamse contra a privatizaçom do
centro de atençom a pessoas
com diversidade funcional
Souto de Leixa em Ferrol.

23.11.2010 / Deputados do
PSdG e BNG denunciam com
cartazes “ataque à democracia” no Parlamento pola modificaçom de 24 leis através
da Lei de Medidas Fiscais e
Administrativas.

Sete anos da Revira

cronoloGia
10.11.2010 / Antonio Silva
Gonçalves, trabalhador português de limpeza de montes, morre em Viveiro pola
pancada de um madeiro.
11.11.2010 / Trabalhadores do
telemarketing manifestam-se
na Corunha por um convénio
digno, convocados pola CGT.
12.11.2010 / Trabalhador de
Boal é encontrado morto no
seu gabinete em Llaviada
(Astúrias).

14.11.2010 / Segundo o Instituto Galego de Estatística,
114.856 pessoas galegas com
mais de 65 anos vivem sós.
16.11.2010 / Lei da Comarca
do Berzo aprova-se com referência à língua galega, mas
longe das propostas normalizadoras de Fala Ceive.

18.11.2010 / PreSOS Galiza
solicita excarceraçom de Xesús R. Collazo, interno na Lama gravemente doente.
19.11.2010 / Dionisio Lago
Benavides, ex-cabo da Guarda Civil em Rodeiro, detido

21.11.2010 / Perto de 40.000
manifestam-se em Compostela pola Saúde pública.
22.11.2010 / Camionista morto ao colidir com o camiom

24.11.2010 / Mae de Rodrigo
Amo, brigada morto em Fornelos, rejeita prémio ao seu
filho a título póstumo para
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beiras, noGueira e ferrín solidarizam-se com arnaldo oteGi

Coincidindo com o dia contra a violência machista
Briga reproduziu um comunicado em que mulheres
jovens reivindicavam um ataque com pintura lilás
contra a estátua do papa recentemente inaugurada
em Compostela. Apareceu pendurado um cartaz com
o lema “Igreja católica = violência patriarcal”.

Xosé Manuel Beiras, Camilo Nogueira e Xosé Luís Méndez Ferrín encabeçárom um acto público no passado dia 9
de Dezembro em Vigo em que reclamárom a liberdade do
porta-voz independentista basco Arnaldo Otegi. Estivérom acompanhados por dezenas de representantes de
movimentos culturais, sociais e políticos.

esPaços ProteGidos

Querem privatizar gestom
das reservas naturais

MOBILIZAÇOM
da Rede Feminista
em Compostela

Contra a violência machista e a “hipocrisia
institucional” em matéria de género
GaleGas saem à rua no 25 de novembro, data em que “nom hÁ nada que celebrar”
NGZ / Mulheres de todo o País saírom à rua no passado 25 de Novembro para denunciarem a violência machista. Os últimos meses deixárom na Galiza várias
mortes às maos de um “terrorismo do qual nom se fala” e que
conta com a “cumplicidade” de
meios empresariais e instituiçons,
assinalam fontes feministas.
A Marcha Mundial das Mulheres, assim como Mulheres Nacionalistas Galegas, centrárom as
sua campanha de denúncia contra o corte nos recursos em matéria de igualdade, criticando um
suposto discurso de austeridade
que sempre pagam as mulheres.
Consideram inadmissível que, em
nome da crise, sejam sacrificados

NGZ / A Junta da Galiza está a
preparar as condiçons para o
concurso em que privatizará a
gestom dos seis parques naturais galegos e o das Ilhas Atlánticas, de protecçom estatal.
Conforme adiantou o Diário de
Ferrol, o governo pretende desvincular-se da administraçom
dos mesmos ao entender que
há “outras fórmulas que podem
ser mais rentáveis”, aludindo a
fontes da Conselharia do Meio
Rural, que indicam que a convocatória para a privatizaçom
será apresentada no próximo
ano, permitindo a umha ou várias empresas a intervençom
em cada umha das reservas, ou

cedendo a umha única empresa a gestom do serviço para todos os parques naturais.
Assinalam que a Junta procura poupar dinheiro e “dinamizar uns espaços que também servem de reclamo para
os visitantes”.
As sete reservas protegem
umha área de montes, praias e
paisagens que andam à volta
dos cinqüenta mil hectares. Em
2009 fôrom mais de seiscentas
cinqüenta mil as pessoas que
visitárom estes espaços, quase
a terceira parte delas com destino às Ilhas Atlánticas e perto
de metade às dunas de Corruvedo e a lagoa de Carregal.

a PaGar em vinte anos

os direitos conseguidos e os recursos criados graças à luita feminista. Com o lema “cortar recursos é atentar contra a igualdade”, a Marcha Mundial das Mulheres convocou concentraçons
na Corunha, Narom, Compostela, Ourense, Ponte Vedra e Vigo.
Por sua vez, a Rede Feminista
Galega tirou umha campanha
com o lema “Nada que celebrar”.
Ainda que também estivo presente nas concentraçons do 25 de
Novembro, no dia 27 convocou
umha acçom na Praça de Abastos de Compostela em que diferentes mulheres portavam cartazes denunciando a situaçom à
qual som submetidas polo patriarcado, com frases como “Es-

tou na rua porque me cago em
Deus, no Papa e no Rei”, “Estou
na rua porque no meu corpo nom
manda ninguém” ou “Estou na
rua porque nom quero ser a rainha da casa”. Esta acçom marca
o primeiro aniversário da Rede.
Para além das convocatórias, todas as organizaçons políticas e
sindicais de esquerda e vários centros sociais tirárom comunicados
em relaçom à situaçom das mulheres no ámbito da cultura patriarcal, animando à luita feminista. Os dados tornam urgente o protesto: em 2009, na Galiza apresentárom-se 6.068 denúncias por violência machista, polas quais se
ditárom apenas 1.773 sentenças e
793 ordens de protecçom.

28.11.2010 / Juíza da Corunha envia requerimento de
despejo contra o C.S.O. Casa
das Atochas.

01.12.2010 / Integrantes do
Comité Anti-Sida de Ourense
manifestam-se perante a Junta em Compostela em protesto polo fecho das casas de
acolhimento para pessoas
com HIV nesta cidade e na
de Vigo.

04.12.2010 / Constitui-se em
Guimaráns a Alternativa Vicinal Ames de Esquerda.

03.12.2010 / Por volta de 170
pessoas concentram-se nas
sedes da CRTVG na Corunha
e Ponte Vedra contra o encerramento de cinco das dez delegaçons da empresa.

06.12.2010 / Causa Galiza e
NÓS-UP realizam actos em
Vigo contra a Constituiçom
Espanhola. AMI convocara
concentraçom em Compostela a dia 3.

Adjudicam a construçom do
hospital de Vigo por 1.130 milhons
NGZ / A Conselharia de Sanidade atribuiu no passado dia 11 de
Dezembro as obras para construir e gerir os serviços nom sanitários no novo hospital viguês. As empresas beneficiárias
som Acciona, Puentes y Calzadas, Altair, Concessia e Ocasa,
que se comprometem a ter o
hospital funcionando em 2013.
A Junta deverá pagar 56,5 milhons por ano até 2033 a estas sociedades, que obterám também
os réditos das áreas comerciais

do hospital e as do serviço de estacionamentos, entre outras, até
um total de onze serviços.
A Plataforma em Defesa da
Sanidade Pública interpreta a
concessom como “umha hipoteca que condicionará o futuro
da área sanitária e da saúde pública”. Consideram que responde a “umha decisom política,
nom técnica nem económica”,
que “encarece o serviço” e abre
a porta ao “copagamento e à diminuiçom de serviços”.

cronoloGia
nom o compartilhar com a
Junta da Galiza.
25.11.2010 / Quatro operários
portugueses da empresa Dabalpo, que estám a trabalhar
em diversas empreitadas de
obras públicas na Galiza, denunciam num tribunal de Ourense exploraçom laboral.
27.11.2010 / 121 camions saem
das Pontes e Cerzeda com
destino a Santiago para protestar polo decreto do carvom.

29.11.2010 / Trabalhadoras
da limpeza das escolas conseguem suspender o pleno
municipal de Vigo.
30.11.2010 / Congresso espanhol dos Deputados aprova
incluir os topónimos oficiais
galegos no texto da Lei estatal de Portos .

05.12.2010 / Morre um homem de 35 anos ao sair da
estrada o seu tractor em
Mondariz.

07.12.2010 / Regressam ao
Porrinho mais de cem ciganos “samoranos” que abandonaram as suas casas a 26
de Novembro.
08.12.2010 / BNG denuncia
em Bruxelas os “entraves” à
recepçom das televisons portuguesas na Galiza.
09.12.2010 / Junta confirma
54 despedimentos no Centro
para pessoas com diversidade funcional Souto de Leixa.
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os bancos exPulsam cinco famílias das suas casas cada dia

ordenam investiGar aP-9 Polos colaPsos
O Ministério do Fomento ordenou investigar Autoestradas do Atlántico (Audasa) por falta de previsom perante
os colapsos gerados pola neve e o gelo que tinham sido
advertidos polos serviços meteorológicos. Nos últimos
anos tem-se repetido na mesma via. A empresa fai parte
desde finais de 2008 da transnacional Citigroup.

As estatísticas do Conselho Geral do Poder Judicial indicam que os bancos estám a pôr fora das suas moradas por volta de cinco famílias galegas por dia. Os desalojamentos crescêrom em 70 no ano 2009, percentagem que pode crescer este ano por causa da incapacidade dos residentes para pagarem as hipotecas.

julia barbosa, trabalhadora do centro de informaçom da mulher de vila Garcia de arouça

“o 25-n deixou de ser umha data própria do
feminismo, apoderárom-se dela as instituiçons”
O.R. / Frente às grandes crónicas morbosas dos meios empresariais, frente à adaptaçom institucional do discurso feminista, frente à cumplicidade com a violência machista, trabalho diário pola sensibilizaçom e a transformaçom social. Isto é o que
propom Julia Barbosa, umha das trabalhadoras do Centro de Informaçom da Mu-

Fala-nos da actividade que desenvolvedes no CIM de Vila Garcia.
Há muitos anos que estamos a desenvolver um trabalho de informaçom e sensibilizaçom em torno da questom de género. Trabalhamos com as escolas secundárias da vila, fazendo obradoiros
de igualdade com a mocidade, e
estamos a tentar também formar
o professorado. Temos contacto,
ainda, com as associaçons de mulheres rurais que há na zona.
Também tratamos de incidir sobre a gente nova que já saiu do
ámbito estudantil através sobretodo de formatos audiovisuais; recentemente tivemos duas experiências interessantes nesse sentido. E evidentemente trabalhamos de maneira directa com as
mulheres que procuram assessoramento ou ajuda. O único problema é que toda esta actividade
custa dinheiro, e a situaçom actual é um pouco inquietante. Nom
nos garantem que continuem a
existir ajudas da Junta para o ano;
de facto, o pessoal já está a começar a organizar-se.
Qual é o acolhimento entre a
gente da vila, especialmente entre as mulheres e a gente nova?
Entre as mulheres que se chegam
a nós por própria iniciativa, o acolhimento é mui bom. Procuramos
manter linhas de proximidade,
umha escuita activa para elas poderem contar sem serem julgadas, e em geral conseguimo-lo. Os
e as jovens das escolas fam sempre boas avaliaçons de nós, mas
isso tampouco é um indicativo
mui fiável. A situaçom nom é a
melhor em absoluto; os meios
empresariais magnificam o mau,
e a violência está mui interiorizada. Porém, há muitos tópicos em
relaçom à mocidade, claro que tenhem valores, escuitam, e som
menos violentos do que a maioria
das pessoas adultas.

Falas de que os meios magnificam o mau. Que opiniom che
merece o tratamento que fam
da violência machista?
Há nom muito tempo que houvo umhas jornadas em Compostela sobre meios e violência machista, em que se falou de que,
entre os grandes meios empresariais, o único que respeitava
uns mínimos a nível estatal era
o Público, mas em geral o tratamento é muito morboso e hipócrita. Fam-se crónicas de sucessos, e nunca se trata o problema da perspectiva social ou cultural, obviando aliás qualquer
outro tipo de violência.
À luz da tua experiência laboral, como valorizas o estado actual da violência machista na
sociedade galega?
Há mais sensibilizaçom social, e

lher (CIM) de Vila Garcia, um organismo que promove a participaçom social das mulheres na vida da vila ao mesmo tempo que trabalha pola construçom de umha sociedade nom patriarcal. O NOVAS DA GALIZA fala com ela da sua experiência laboral
com os maus tratos, num dos 25 de Novembro mais negros.

o discurso da igualdade
de oportunidades
neutraliza os verdadeiros
movimentos feministas
a mulher que vai denunciar está
menos estigmatizada do que há
anos, ainda que fique muito por
avançar. Porém, nom existe nengumha mudança positiva no número de vítimas; os números
continuam a ser arrepiantes. Valorizo positivamente que exista
um enquadramento legal que
ofereça recursos à mulher que é
maltratada, mas às vezes parece
como se estivessem numha realidade virtual. Pola minha experiência laboral, sei que nom se

cumprem na realidade essas leis;
por exemplo, recolhe-se que a
mulher que pom umha denúncia
tem direito a um advogado nesse
mesmo momento, mas nunca há
advogado nengum. De algum
modo, através das leis cria-se na
sociedade a imagem de que se
está a trabalhar polas mulheres,
quando nem sempre é certo.
Aliás, nom chega com legislar:
as causas venhem de umha distribuiçom de papéis de género
que está na base da cultura.
Já lá vai o 25 de Novembro, umha data que acabou por ser capitalizada polas instituiçons. Que
efeitos tem a adaptaçom do discurso feminista por parte delas,
na tua opiniom?
A perspectiva de género foi trocada polo discurso da "igualdade de oportunidades", mas isso

nom chega se nom alterares a
base. Quando nom se aprofunda
na vontade transformadora,
qualquer oportunista pode subir
ao carro; é um discurso tam fácil
como perigoso. Os movimentos
associativos som neutralizados
ao adoptarem as instituiçons
certas etiquetas, quando nom
som elas próprias a criarem desde riba uns movimentos que
nom as incomodam. Neste sentido, o 25 de Novembro já nom é
umha data do feminismo. Para
além disto, mantém-se umha dupla moral que com a crise se está a tornar mais evidente. Os
cortes afectam sempre as mulheres: quando reduzem pensons por invalidez, mau para
nós, que cuidamos; quando cortam nas pagas por crianças, mau
para nós, que criamos... É sempre assim. Nos tempos que venhem vai-nos fazer falta recordar que em muitos países desestabilizados som as mulheres que
mantenhem as redes que levam
para diante toda a sociedade; é
provável que sejamos nós as que
tenhamos que recuperar essas
capacidades.
Violência e machismo nom parecem abrandar nas geraçons
mais novas. Qual é a tua experiência em relaçom a este tema?
Quais as perspectiva futuras?
A cousa está mal; a nível global
há umha deriva social importante que afecta mais temas
que os papéis de género. Temos
que esquecer os grandes meios
e construirmos-nos entorno do
vínculo com a terra e com a
gente que nos rodeia, porque
senom nom só nom seremos capazes de salvar conflitos como
o da violência machista... Mesmo assim, enquanto houver
gente que continue a trabalhar
em chave feminista sempre haverá esperança.

acontece

Novas da GaliZa 15 de Dezembro de 2010 a 15 de Janeiro de 2011

violam direito à informaçom de uGio caamanho

concentraçons Polos 426 euros Por desemPreGo
A CIG convoca concentraçons perante as sedes
do INEM para o dia 15 de Dezembro exigindo a
manutençom da ajuda de 426 euros para as pessoas desempregadas sem direito às prestaçons
convencionais. Querem evitar que este colectivo
seja empurrado “à marginalizaçom e à pobreza”.

A prisom de Dueñas negou a possibilidade de que preso
independentista Ugio Caamanho pudesse receber o Novas da Galiza por “razons de segurança”, assim como o
acesso a notícias impressas provenientes de meios de comunicaçom digitais como Galizalivre.org. O preso recorreu a decisom perante o juiz de vigiláncia penitenciária.

LNG RIVERS
é o gaseiro número 79
a surtir gás para a Reganosa

1 de cada 4 barcos atrasa a entrada na ria Por meteoroloGia

Forçam desvio de gaseiro com destino
a Bilbau para que Reganosa nom pare
NGZ / O gaseiro LNG Rivers viuse forçado a mudar o seu destino no passado dia 3 de Dezembro para evitar que os tanques
da Reganosa ficassem sem existências, acarretando a paralisia
da actividade da central. O barco dirigia-se para Bilbau e foi
alertado polo Gestor Técnico do
Sistema quanto ao pedido da direcçom da regasificadora mugardesa para aportar na ria de
Ferrol. A mesma embarcaçom
tinha previsto a sua chegada à
Galiza a 7 de Dezembro, mas as

previsons meteorológicas fariam impossível a sua entrada
nesta data, o que acendeu os
alarmes pola escassez de gás na
central trasanquesa.
Trata-se do barco número 79
que descarrega em Reganosa,
nesta ocasiom com 60.000 toneladas de gás natural liquefeito no
seu interior.
Fontes do Comité Cidadao de
Emergência advertem que “nom
deixa de ser umha excepçom que
se repete” e destacam que a direcçom da central “reconhece as difi-

culdades e deficiências que mostra pola sua localizaçom geográfica no coraçom da nossa ria”. Os
dados som claros: um em cada
quatro barcos tenhem que atrasar
a sua entrada por causa das más
condiçons meteorológicas existentes no Golfo Ártabro durante
muitos dias do ano.
Integrantes da plataforma contra a regasificadora concentrárom-se diante do edifício administrativo da Junta em Ferrol coincidindo com a presença do gaseiro
no interior da ria ferrolana.

Movimentos sociais consolidam Apalpador
NGZ / A personagem do Apalpador, que está a ser trabalhada polos movimentos sociais desde há vários
anos com o objectivo da sua recuperaçom, volta este
Natal com mais força que nunca. Diferentes iniciativas descentralizadas terám o carvoeiro como protagonista nestas datas, fomentando um mito autóctone
e fugindo do consumismo exacerbado desta época
do ano. Para além dos centros sociais, a personagem
centrará também algumhas iniciativas institucionais
em concelhos como o de Ames ou Compostela.
A sua recuperaçom etnográfica prossegue avançando também graças a activistas da Gentalha do Pi-
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chel, que no fim de semana do dia 11 de Novembro
fôrom até diferentes pontos das serras orientais para
recolherem os dados que ficam em pontos onde a
sua memória nunca se extinguiu. O projecto, articulado pola comissom de memória histórica do centro
social, pretende cobrir as carências que deixa o sistema académico galego, que nom se mostrou interessado por investigar a fundo o Apalpador.
Para além de desfiles e visitas a centros sociais, a
Irmandade do Apanhacastanhas acabou de convocar
o primeiro prémio em torno do Apalpador. Este certame contará com actividades lúdicas e educativas.

Quase 8.000 trabalhadores
à rua no mês de Novembro
NGZ / Em Novembro, segundo os
dados tornados públicos polo Ministério do Trabalho e Imigraçom, um total de 7.827 pessoas
ficárom sem emprego, aumentando no nosso país o número de
desempregados em 3,5 por cento
em relaçom ao mês anterior. Assim, actualmente, a quantidade
de pessoas desempregadas na
Galiza é de umhas 231.721, quantidade que se situa nas mais altas
dos últimos anos. Segundo as estatísticas oficiais, o desemprego
está a afectar mais as mulheres
do que os homens, pois recolhem
que o total de desempregadas su-

pera as 120.000. A faixa de idade
mais afectada é a compreendida
entre os 30 e os 44 anos.
Também em relaçom com o
ano passado se aprecia um forte incremento. No mês de Novembro de 2009 havia um total
de 216.828 desempregadas e desempregados, o que indica que
se produziu um incremento interanual do desemprego de 6,87
por cento. Ainda que nos deparemos com os piores dados de
desemprego da história, a Junta
continua sem dar nengum passo para luitar contra a progressiva destruiçom do emprego.

Paralisam construçons no
Parque Rosalia de Lugo
NGZ / Denunciada polo movimento asociativo vicinal e ambientalista de Lugo desde há já
cinco anos, a construçom de edifícios nas chamadas 'costas do
Parque' é paralisada agora cautelarmente a pedido da Associaçom na Defesa do Parque Rosalia de Castro. A ordem judicial,
emitida pola mesma juíza que está a instruir o chamado 'caso Carioca', indica a possibilidade de
se ter cometido prevaricaçom urbanística por parte dos responsá-

veis municipais, polo conhecimento de ilegalidades na concessom da licença e a omissom do
dever de perseguir delitos.
A urbanizaçom ocupa terrenos de zona verde de uso e domínio público, e foi começada
sem os relatórios necessários
por parte de património. O projecto já fora anulado mas o Concelho de Lugo sempre defendeu
a legalidade da actuaçom, polo
que nom paralisara antes cautelarmente as obras.

Parte da Cidade da Cultura
abre portas em Janeiro
NGZ / No vindouro dia 11 de Janeiro serám inaugurados o Arquivo e a Biblioteca do complexo do Gaiás, dous dos seis edifícios projectados e os únicos com
um conteúdo definido. Ao acto,
para além das autoridades, as-

sistirám representantes da monarquia espanhola. O contínuo
esbanjamento de fundos públicos foi denunciado pola Plataforma “Cultura sim, mausoléu
nom”, que critica os orçamentos
de 2011 de irresponsáveis.

08

acontece

Novas da GaliZa 15 de Dezembro de 2010 a 15 de Janeiro de 2011

iniciativa do bnG e bloco de esquerda

Denunciam na Europa os
obstáculos do Estado para
receber tv’s portuguesas
NGZ / A porta-voz do BNG em
Bruxelas, Ana Miranda, apresentou a 7 de Dezembro junto ao eurodeputado português Miguel
Portas, do Bloco de Esquerda,
umha iniciativa parlamentar conjunta em que denunciam os “obstáculos que pom o Estado espanhol para a recepçom das televisons portuguesas na Galiza”.
Miranda criticou no texto a
“carência de vontade política”
por parte da Junta da Galiza para garantir a “livre circulaçom”
das emissons televisivas entre
os dous países, que considera
“imprescindível para um melhor
conhecimento na nossa sociedade da língua portuguesa”.
Denunciam que a atitude do
Governo espanhol conculca o

Convénio Europeu sobre Televisom Transfronteiriça e a Carta Europeia das Línguas Minoritárias, que promovem a liberdade de circulaçom das emisons televisivas entre territórios que partilham a mesma
língua ou idiomas que pertencem a um tronco comum.
O Executivo do PSOE comprometera-se em diferentes ocasions
com o BNG no Congresso dos
Deputados a facilitar este objectivo, sem que até o momento dessem nengum passo nesta direcçom. Em Abril de 2008 o Parlamento autonómico aprovava por
unanimidade umha petiçom ao
Governo espanhol para cumprir
esta demanda “no prazo temporal mais imediato possível”.

trata-se da sua anterior emPresa

Assessor da Junta outorga
contratos ao seu cunhado
NGZ / A Junta estabeleceu contratos com a empresa Publitia
SL para gerir a publicidade institucional do Governo nos
meios. A empresa fora até o
passado mês de Janeiro propriedade de Enrique Varela, o
assessor e homem de confiança do Secretário Geral de
Meios, Alfonso Cabaleiro. Desde entom, passou a ser propriedade do cunhado de Varela, Jesús María Ramos Arévalo.

Núñez Feijóo defendeu publicamente a eleiçom de Varela
mostrando o “convencimento de
que é umha pessoa honorável
que cumpre todas as leis de incompatibilidades”. A empresa
negocia e contrata com os meios
publicidades de campanhas.
Conforme transcendeu, Enrique
Varela exerce em paralelo como
negociador com os meios com o
objectivo de incidir sobre as
suas linhas editoriais.

três mobilizaçons em viGo e em comPostela contra a comemoraçom

Soberanismo contra a Constituiçom
nas vésperas do seu aniversário
NGZ / Causa Galiza, NÓS-UP e
AMI mobilizárom-se nas datas prévias ao aniversário da instauraçom
da Constituiçom espanhola em vigor, denunciando nas ruas o enquadramento jurídico-político do
Estado espanhol. A primeira entidade a fazê-lo foi a juvenil AMI, cuja assembleia compostelana convocou umha concentraçom na praça do Toural no dia 3 de Dezembro, que continuou em manifestaçom polas ruas da capital galega
até chegar ao Centro Social do Pichel, culminando a jornada reivindicativa com um concerto. No dia a
seguir, NÓS-UP realizou umha
concentraçom em Vigo, na popularmente conhecida como praça da
Vila –oficialmente praça da Constituiçom– em que intervinhérom representantes da organizaçom convocante e de Briga, continuando
com um concerto de Míni e Mero e
concluindo com umha jantarada

MANIFESTAÇOM
de Causa Galiza em Vigo

no recém inaugurado centro social
Lume. No dia anterior ao aniversário da ‘carta magna’, Causa Galiza
manifestava-se na mesma cidade
olívica polo bairro do Calvário em
denúncia do “carácter antidemocrático” deste texto jurídico e reclamando “soberania política” para a Galiza a partir da superaçom
do quadro constitucional.
Causa Galiza promoveu tam-

bém um debate no Centro Social
Aturujo de Boiro com o lema ‘Conseqüências socioeconómicas da
dependência do Estado espanhol
no sector conserveiro’ e em Lugo
pugérom mesas informativas contra a Constituiçom e realizárom
murais. O Centro Social Henriqueta Outeiro de Compostela e o Aguilhoar da Límia também realizárom
actos com motivo desta data.

Junta consente negociaçom ganadeira
frente às indústrias a pedido da Europa
NGZ / A Comissom Europeia lançou umha proposta para dotar os
produtores de leite de capacidade
negociadora directa com as indústrias. Médio Rural d já fijo público
o seu apoio, lembrando aliás que
a Junta há tempo que defende esta alternativa. Em finais do ano
passado, no meio dos protestos
polos preços do leite, o conselheiro recebia umha delegaçom de
Ganadeiros Unidos de Vacum de

Leite que pediam entrar na mesa
de negociaçom com um discurso
aceso contra sindicatos e cooperativas. Após a promessa afirmativa de Samuel Juárez, estes desconvocárom as mobilizaçons.
Organizaçons como o SLG
mostrárom já a sua rejeiçom total
a estas propostas e recordam que
se se aplicassem noutros sectores
“os trabalhadores e trabalhadoras
nom teriam a possibilidade de ter

convénios colectivos nem salário
mínimo interprofissional que, por
lei, qualquer empresa está obrigada a cumprir”.
Além do dito, a própria Comissom Europeia contempla outra série de medidas desreguladoras no
seio da PAC para 2013, sendo umha delas a supressom das quotas
leiteiras, que auguram fortes quedas dos preços dentro de um sector historicamente debilitado.

activistas sociais e Políticos estÁm a PreParar iniciativas semelhantes Polo País Para as eleiçons municiPais

Candidatura em Ames “contra a política convencional e polos interesses nacionais”
NGZ / Vinte e cinco pessoas apresentárom umha nova candidatura para as próximas eleiçons municipais no concelho de Ames no
passado dia 4 de Dezembro no
Centro Social de Bugalhido. Manifestam a vontade de “abrir umha fenda pola qual o descontentamento do povo entre cada vez
mais na instituiçom municipal”

desta localidade da comarca de
Compostela através da denominada Alternativa Vicinal Ames na
Esquerda (AM.ES.).
Pretendem promover iniciativas “contra a política convencional e polos interesses nacionais e
de classe” e assinalam que entendem as eleiçons com carácter circunstancial, destacando que a pla-

taforma se activa como ferramenta para o trabalho permanente,
dentro e fora das instituiçons.
Defendem políticas sociais
igualitaristas, umha economia
autocentrada e sustentável, a
promoçom da língua e cultura galegas, o ambientalismo, os interesses da mocidade e as mulheres assim como o direito de auto-

determinaçom. E denunciam que
“nengum dos partidos presentes
no concelho enfrentam estas realidades com valentia”.
Na apresentaçom de Ames na
Esquerda tivérom a palavra a militante nacionalista Paz Romai, o
activista juvenil Rubém Melide, o
histórico independentista Luis
Gonçález Blasco ‘Foz’, o sindica-

lista Xoán Carlos Ánsia e o ambientalista Pedro Alonso.
NOVAS DA GALIzA tem constáncia
de que activistas sociais e políticos
estám a preparar diferentes iniciativas semelhantes ao longo do território nacional com vontade de
concorrerem nas eleiçons municipais de Maio, que vam ser apresentadas nas próximas semanas.
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Ganadeiros PoderÁm recorrer a emPresas Privadas Para fazê-lo

Liberalizam identificaçom do gado
após 12 anos de serviço público
NGZ / Desde Dezembro a identificaçom do gado por parte dos
veterinários da empresa pública
Seaga deixou de ser obrigatória.
Um decreto promulgado pola
Junta da Galiza pom fim a umha
lei em vigor desde há 12 anos, no
contexto da crise da encefalopatia espongiforme.
Desde agora a identificaçom
dos animais poderá fazer-se por
parte do próprio dono do animal,
comunicando os dados por telefone ou via Internet, na página da
Conselharia do Meio Rural. A outra opçom é que umha empresa
privada dedicada especialmente à
actividade a identifique. O método é semelhante ao que já regia
para o gado equino, que funciona
com escasso sucesso desde 2008.
O sistema, por agora, funcionava com umhas quotas mui pequenas, de 2,6 euros pola colocaçom
do crotal, a chapa identificadora,
ou 3,6 no caso de ter que pôr outra após extraviá-la. O preço era
independente da zona a que tivessem que ir os veterinários, algo
que dificilmente se manterá com
o sistema actual, que é o que se dá
no resto de comunidades.
O conselheiro do Meio Rural,
Samuel Juárez, justifica a medida
para economizar 5 milhons de euros anuais. Dentro destes cálculos
entrariam os salários dos veterinários da Seaga, cujo contrato expira em 2011, os gastos de deslo-

mar

IDENTIFICAÇOM DO GADO
Os ‘crotais’ assinalam dados
do animal e dos seus donos

camento dos trabalhadores ao lugar onde deviam identificar o gado. Certamente, esta quantia vai
fazer parte do preço que terám
que pagar os proprietários do gado, muitos deles em zonas mui arredadas e que terám de pagar o
afastamento das suas moradas.
Maria Jesús García, membro
do comité de empresa da Seaga,
queixa-se de que o profissional é
afastado da vigilância sanitária.
“Nom se especifica com que tipo
de meios devem contar as entidades nem que formaçom devem
ter”. No texto do Decreto
183/2010 só se menciona que se
deve "contar com os meios técnicos” e “o pessoal técnico necessário”. O Sindicato Labrego Galego
já recomendou aos seus filiados
que nom optem por deixar a identificaçom em maos de umha empresa privada.

O porta-voz de Carnicosa, matadoiro da Corunha, José Manuel
Becerra, assegura que se vam produzir problemas e erros na identificaçom, sobretodo se for deixada
aos ganadeiros. “90 por cento dos
animais confiscados provenhem
de outras comunidades”, o qual
fala às claras das virtudes do anterior sistema. “Se a identificaçom
apresenta algum tipo de deficiência e nom se soluciona no prazo
de dous dias úteis, o animal nom
poderá ser sacrificado”.
Assim as cousas, dá-se luz verde para um método que pode
perfeitamente acarretar problemas, derivados do desleixo, a
preguiça e as inevitáveis distracçons. Para além disto, empresas
privadas sem necessidade de demonstrarem a aptidom para a
actividade entram na gestom da
saúde animal.
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Presos indePendentistas

Enviam Vigo e Sánchez a
prisons de Palência e Leom
NGZ / Os presos independentistas
galegos Santiago Vigo e José Sánchez fôrom transferidos no passado dia 25 de Novembro do cárcere de Teixeiro para as cadeias de
Palência e Leom respectivamente. Segundo informa o organismo
antirrepressivo Ceivar, os motivos
aduzidos polas Instituiçons Penitenciárias para voltar a levar a cabo a medida excepcional da dispersom terám sido a recusa dos
presos a compartilharem cela
com outros reclusos, a aplicaçom
de diversos artigos sancionadores
que os mantenhem no isolamento
permanente e a sua passagem para o regime de primeiro grau. Na
seqüência desta nova dispersom,

o conjunto dos independentistas
presos está confinado em cárceres afastadas do território, umha
vez que Ugio Caamanho se encontra cumprindo pena também
no cárcere de Palência.
Esta nova medida repressiva
contra os activistas galegos ocorre
depois de que no passado mês de
Novembro se tivesse criado o Colectivo de Pres@s Independentistas Galeg@s (CPIG). Ceivar convocou em várias cidades galegas
no dia 26 de Novembro concentraçons em apoio à luita dos três
militantes polo seu reconhecimento como presos políticos, o reagrupamento de todos eles num mesmo penal e o fim da dispersom.

Poluiçom ambiental nas rias

Derrames de lamas e rochas
afectam as Ilhas Atlánticas
NGZ / A Associaçom para a Defesa da Ria de Ponte Vedra (APDR)
tem denunciado que as obras de
extracçom de toneladas de terras,
rochas e lamas para ganhar calado no cais da localidade morracense de Marim estám a depositar
todo este material a cem metros
de profundidade numha zona sensível entre as ilhas de Ons e Sálvora, quer dizer, dentro de umha zona integrada no Parque Nacional
das Ilhas Atlánticas. A APDR indi-

ca que só para 2009 os estudos de
impacto ambiental manejavam
estimaçons de que uns 350.000
metros cúbicos de materiais seriam extraídos para serem depositados na ria. Estes números superam os fornecidos polo Governo central a umha pergunta da deputada do BNG no Congresso
Olaia Fernández Davila. Na resposta, o Executivo calculava que a
quantidade de materiais seria de
uns 140.000 metros cúbicos.

os bateeiros mostrárom a sua oposiçom a este carimbo denunciando
que é um cavalo de Tróia dirigido a abrir as rias galegas ao policultivo

O selo ‘ecológico’ abre portas à piscicultura intensiva nas rias
o Grande Patronato conserveiro fomenta um certificado verde como Pretexto Para introduzir o cultivo de Peixes em Gaiolas
A. DIESTE / O porto de Vila Nova

de Arouça acolhia em Novembro a primeira descarga de mexilhom certificado como 'ecológico', 12.000 quilogramas
deste molusco com destino a
umha conserveira do Salnês,
Pérez Lafuente. A notícia foi recolhida com grande pompa polos meios de comunicaçom,
que incidiam em que o certificado, outorgado polo Conselho Regulador da Agricultura
Ecológica da Galiza (Craega),
implicava a entrada do mexilhom cultivado nas rias galegas no circuito 'verde' ou 'ecológico' e louvavam o importante passo que para um sector
tradicional como o mexilhoeiro
acarretava este carimbo, dirigido, indicavam, ao consumidor

conscientizado e com grandes
possibilidades em mercados
“civilizados” como os do centro e norte de Europa.
Porém, para surpresa dos defensores da etiqueta politicamente
correcta de 'verde', os bateeiros
mostrárom a sua oposiçom a este
selo concedido polo Craega, denunciando que o mesmo era um
cavalo de Tróia dirigido a abrir
as rias galegas ao policultivo intensivo de peixes, actividade que,
lembram, nada tem que ver com
o respeito ao meio ambiente nem
com o consumo de um produto
natural. Neste sentido, o Conselho do Mexilhom da Galiza foi o
primeiro a denunciar perante a
opiniom pública que o selo de
'mexilhom ecológico' era um pre-

a ue reconheceu
que o mexilhom
galego é de seu
ecológico
texto para a entrada de grandes
multinacionais numhas rias que,
até agora, tenhem na pequena e
média economia familiar (quer
em bateias quer no marisqueio
ou na pesca litoral) os seus principais trabalhadores.
A normativa sobre agricultura
ecológica, denuncia o sector, fomenta que numha mesma bateia
poda cultivar-se mexilhom e peixes, empregando o mexilhom como biofiltro que elimine os resí-

duos que gera o cultivo desses
peixes. “E estamos a falar de vacinas, antibióticos, pensos...”,
afirmam no Conselho do Mexilhom. O sector incide em que o
principal impulsionador deste selo de “ecológico” é Pérez Lafuente, presidente de Anfaco, a grande associaçom patronal conserveira, e dono da indústria que recebeu o primeiro carregamento
de “mexilhom ecológico”. Por enquanto, o cultivo intensivo de peixes em grandes estruturas sobre
as láminas de água das rias galegas circunscreve-se a pequenas
áreas e sempre contou com a oposiçom de bateeiros, marinheiros e
confrarias que denunciam reiteradamente que nessas gaiolas se
empregam produtos como vacinas ou antibióticos que acabam

por afectar a qualidade das águas
e dos recursos e espécies próprias
das rias. Esta oposiçom mesmo
levou a Conselharia do Mar a ter
que recuar na sua intençom de
permitir o cultivo de salmom em
gaiolas na ria de Arouça.
Ademais, os bateeiros lembram que o mexilhom cultivado
na Galiza é, em si mesmo, ecológico, como reconheceu a Uniom
Europeia ao lhe outorgar a Denominaçom de Origem Protegida
(DOP): “É umha actividade sustentável meio-ambiental, social e
economicamente, na qual nom se
emprega nada de artificial. Apanha-se a cria das rochas, que é
passada para as bateias, de madeira, onde engorda pola riqueza
das águas da ria. Sem pensos,
sem vacinas, sem nada artificial”.
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“nom existe umha política decidida para o
desenvolvimento da agricultura ecológica na Galiza”

Yann Pouliquen, enGenheiro aGrónomo esPecialista em aGricultura ecolóGica

“nom é verdade que seja preciso ter muito
dinheiro para comprar produtos ecológicos”
P.V. e J.R. / Yann Pouliquen nasce na Bretanha. Depois de estudar agronomia na
França vai para a Andaluzia, onde recebe formaçom de agroecologia. A sua instalaçom na nossa terra é casual. Porém, a Galiza acabou por ser o seu país de acolhimento, onde há mais de dez anos que se dedica ao assessoramento em agri-

Que papel jogam os engenheiros
agrícolas na produçom ecológica?
Na Galiza, eu acho que até agora
esta gente jogou o papel de botála para trás. Peritos e agrónomos
talvez nom tanto como os veterinários, que no campo galego gozam de bastante mais poder de decisom. Eu creio que um dos maiores entraves para o desenvolvimento da agricultura ecológica na
Galiza é o próprio corpo do sector
administrativo, que nom acredita
nisto; aliás, dizem que é mau, e isso nom é assim. Por outra parte,
também há as excepçons das pessoas ou colectivos que tentárom
puxar por isto, além dos que estamos no terreno, tentando desenvolver este tipo de produçom, mas
somos mui poucos, e com muitas
dificuldades.
Como explicarias o boom do
'ecológico'?
O que se passou foi que durante
umha época éramos quatro pessoas tentando puxar por umha
agricultura ecológica que nos topávamos com gente totalmente
oposta, e agora todo virou de repente. Os que há cinco anos esmagavam brutalmente todo o que tinha a ver com a agricultura ecológica, querendo continuar a ter
postos de trabalho e status, vamse converter-se nos melhores defensores da agricultura ecológica.
Há umha tendência de gente nova, ou nom tam nova, como assessores ou universitários, que tenta
encontrar o lucro da agricultura
ecológica, ocupar esse mercado
onde começa a dar ganho.
Qual é o nível de produçom
ecológica na Galiza?
Nada, nom há nada, o que há é extremamente marginal. Há produçons que começam a destacar,
mas na realidade som pouquíssimas, nom chegando a 1% da produçom em nengum produto em
relaçom ao que se produz no Estado espanhol e isso considerando que o Estado espanhol fica bastante atrás na Europa. Na Galiza é
totalmente testemunhal, apesar
do esforço dos produtores. As razons som que nom há estrutura

cultura ecológica, sendo umha das poucas pessoas que trabalha neste ámbito a
nível de campo. A sua visom fresca e pragmática criam um pequeno oásis dentro
do actual panorama de produçom intensiva. Conversamos com ele para conhecermos mais sobre um modo de produçom ainda minoritário na nossa terra.
lítica decidida de desenvolvimento,
e enquanto esta nom for feita aqui,
nom vai haver descolagem.

YANN POULIQUEN
à direita na foto

A marca 'ecológico' está ligada a
certo status social?
Alguns gostariam que a sociedade
acreditasse nisso, mas nom é verdade que se precise ter dinheiro
para comprar produtos ecológicos. Há essa crença e a experiência di que na Galiza os consumidores pensam que os produtos
ecológicos som caros e como o
pensam nom os procuram. Há
umha imagem que transformar,
temos que explicar que o ecológico nom há de ser caro.

nem apoio por detrás, e nom estou a falar de dinheiro; a Conselharia do Meio Rural nom fomenta em absoluto este tipo de produçom. Houvo um parêntese nisto
com o bipartido, mas já voltamos
para trás e 'o ecológico' serve para
que fagam umha foto de vez em
quanto. Talvez haja algo de dinheiro, mas o que é preciso é umha política decidida para desenvolver essa produçom que por enquanto nom existe.
Existe um mercado objectivo
para os produtos ecológicos?
No produto de consumo fresco há
um grande potencial por explorar
ou mui pouco explorado. Há um
mercado de proximidade de produtos ecológicos para gente normal, isto é, que nom sejam nem
betinhos nem hippies, que está
sem explorar, mui desatendido,
que parece que nom existe, mas
as pessoas que tenhem distribuiçom sabem e dim que há um mercado mui desaproveitado.
Que modelo de organizaçom seria o mais adequado para fomentar o sector ecológico?
Eu nom sou a favor de um modelo
único. As pessoas entendem que
há produtos de alimentaçom. Se
assumirmos isto, a soluçom para
cada pessoa é diferente. Pode-se
querer defender um modelo. Eu
gosto do modelo de relaçom directa ou cooperativo-associativo

“Há mercado ecológico
de proximidade
ainda sem explorar”
ao nível do consumo, mas isso é
para um produto determinado. Se
escolheres esse modelo, precisas
de umha certa continuidade do
produto e do produtor, cousa que
talvez nom seja fácil de encontrar.
O problema é que nom existe
umha indústria de transformaçom do produto ecológico?
O tema das indústrias é um problema conceitual. Que é o que move o consumo, as indústrias ou os
produtores? Em funçom da resposta à questom escolhes um caminho ou outro. Agora mesmo há
umha série de pessoas que tenhem mui claro que o consumo
ecológico vai fazer-se através das
indústrias, e entom o que há que
fazer é favorecer o desenvolvimento das indústrias: dar-lhes dinheiro e os produtores já continuarám. Eu tenho dúvidas, desenvolver um sector unicamente em
funçom disso parece-me mal e
prefiro que sejam os produtores a
desenvolverem o sector. Porém,
também aqui nom há umha única
via. Por exemplo, no caso do leite
é necessária umha indústria de
transformaçom ao tratar-se de um

produto perecedoiro, mas noutros
produtos nom seria necessário.
As futuras ajudas da PAC centram-se sobretodo na protecçom
do meio ambiente e na produçom
sustentável. Prevês um futuro de
negócio para o sector ecológico?
Isto vai depender da focagem do
governo da Junta. Os governos
autonómicos tenhem muito poder
e muitas ferramentas para poderem fazer algo, mas aqui a situaçom nom é boa. Bruxelas pretende “ecologizar” um pouco mais,
fazendo mais “suave” a agricultura convencional, que também é
necessário, mas daí a que isto se
converta em agricultura ecológica, falta muito. Para que isso aconteça e que a gente produza em
chave ecológica deve haver umha
política decidida por detrás que
de momento nom há.
Pode chegar o momento em que
seja um imperativo passar a produzir em chave ecológica?
O que sim pode acontecer é que
num momento dado as pessoas tenham muitas dificuldades para
concorrerem produzindo em intensivo e mudem, porque para concorrerem vam ter mais possibilidades
produzindo 'em ecológico'. Mas isso nom é suficiente para umha descolagem do sector em absoluto. Os
sítios onde existe certo desenvolvimento da agricultura ecológica fôrom aqueles onde se fijo umha po-

A soluçom à crise do agro passa
pola mudança para a produçom
e o mercado ecológico?
Eu gostaria que todo fosse ecológico, mas o problema é que nengumha das duas vias que existem
na actualidade servem para isso.
Nem umha que seja reservada para elites, nem outra que seja só entre mim e ti, que vivemos a 20 km.
e sei como fás, porque este segundo modelo deixa muita produçom
convencional fora do mercado
que deveria ser ecológica. A mudança para umha extensom de
agricultura ecológica como tal,
deve ir atrás de um modelo geral
de produçom, com ideologia e
vontade real de que a agricultura
seja assim. Percentagens de produçom ecológica de 2 por cento
ou 3 por cento nom me servem:
tenhem que ser de 40, de 50 e até
chegar a 100 por cento.
A estrutura da terra galega é favorável para a produçom ecológica?
Para mim é maçador ter que responder a essa questom, porque eu
nom gosto de machucar o minifúndio, que nos permite manter umha
agricultura mui diversificada e
com muito potencial ecológico. Exploraçons pequenas que surtem
mui poucos consumidores estrategicamente conectadas som um sistema que funciona bem, mas pouco extensível. Se quigermos que se
estenda a agricultura ecológica, temos que apoiar-nos em cousas que
se podam repetir e multiplicar.
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a banca mundial pressiona para que os
governos reduzam as suas políticas sociais

Medidas neoliberais explicitam submissom
do Estado espanhol às grandes empresas
o executivo central imPulsa Privatizaçons e elimina o subsídio aos desemPreGados sem Prestaçons
AARÓN L. RIVAS / Com o mês de
Dezembro chegou um novo
exemplo de como a planificaçom económica do Estado
espanhol se encontra submetida aos interesses do grande
capital. Enquanto os números do desemprego continuam a aumentar e os direitos da classe trabalhadora
minguam, o Governo socialista que encabeça José Luis
Rodríguez Zapatero nom duvida em continuar com a
aprovaçom de medidas que
qualifica de urgentes, mas
que evidenciam o desmantelamento dos sectores públicos através de cortes e privatizaçons. Contodo, vê-se que
o chamado 'plano de ajuste'
do mês de Maio e a Reforma
Laboral que provocou a greve geral do 29-S fôrom os primeiros passos de um caminho que só tem o seu fim no
neoliberalismo selvagem.

O anúncio de umha nova série de
medidas que aprofundam nos cortes sociais e trespassam para maos
privadas infraestruturas públicas
tivo lugar durante umha sessom
de controlo do Congresso dos Deputados nos primeiros dias de Dezembro. Com a apresentaçom das
novas medidas, o Governo surpreendeu gratamente a direita espanhola, que vê assim como algumhas das suas políticas som assumidas por um governo pretensamente “socialista”. Por outra
parte, estes novos cortes tenhem
lugar depois de umha reuniom na
Moncloa entre a Presidência do
Governo e as 37 maiores empresas do Estado espanhol, demonstrando-se quem redige as leis.
Entre as políticas sociais atacadas encontra-se o subsídio de 426
euros para as pessoas desempre-

o Governo pujo como
data límite o 28
de Janeiro para a
reforma das pensons

ZAPATERO E BOTÍN,
duas caras que ponhem de
manifesto a relaçom entre
Estado e actividade privada

gadas que nom desfrutam de nengum tipo de prestaçom. Assim, o
Governo desvendou que quando
finalizar a actual prorrogaçom
deste subsídio, no vindouro mês
de Fevereiro, está ajuda desaparecerá dos gastos públicos. Segundo se estima, mais de 600.000
pessoas no Estado espanhol contárom com esta ajuda entre os
meses de Agosto de 2009 e Julho
de 2010. Desde a central nacionalista CIG considera-se “escandalosa” a aprovaçom do fim desta
subvençom, denunciando-se também que com esta nova decisom
todo um colectivo é condenado “à
marginalizaçom e à pobreza”.

Concessons às empresas
Mas nom finaliza neste ataque aos
sectores mais desfavorecidos e
agraviados polo actual modelo
económico espanhol as claudicaçons do executivo “socialista” às
empresas. Depois da reuniom que
tivo lugar em finais de Novembro
com as grandes corporaçons, zapatero surpreendeu com medidas
que outorgam novas vantagens
fiscais a pequenas e médias em-

as novas medidas
aprovam-se depois da
reuniom entre a
moncloa e as grandes
empresas espanholas

baco. Mas o aprofundamento nas
políticas neoliberais nom finaliza
aqui: o executivo central lança-se
também à privatizaçom de 30%
das “Lotarias e Apostas do Estado” e de 49% da gestom aeroportuária de “Aeroportos Espanhóis
e Navegaçom Aérea” (Aena).

E os sindicatos?
presas que logo seriam aprovadas
no Conselho de Ministros do dia 3
de Dezembro. Assim, no Imposto
sobre as Sociedades, o Governo
amplia o número de empresas que
se podem acolher ao tipo reduzido deste tributo (que conta com
umha rebaixa de 25%) ao ampliar
o seu limite até aquelas sociedades privadas que tenham uns benefícios de 300.000 euros, quando
até agora estava nos 120.000 euros. Neste sentido, também se amplifica a consideraçom de empresa de tamanho reduzido.
Porém, se bem que o Estado dê
facilidades à empresa privada para pagar menos impostos, o Governo quer compensar estas perdas para os cofres públicos com a
subida dos impostos sobre o ta-

Com todo o desmantelamento das
políticas sociais que está a ter lugar, acha-se em falta umha resposta perante o que realmente significam estes movimentos por
parte do poder político e a iniciativa privada: a queda do Estado de
bem-estar. Por umha parte, a nível estatal, os sindicatos maioritários CCOO e UGT encontram-se
completamente desprestigiados
pola sua relaçom com o poder e o
rápido que esquecêrom as palavras de ordem do 29-S. De todos
as maneiras, a forma de realizar
pedidos destas organizaçons mais
centradas no impacto mediático e
nas declaraçons perante os microfones que numha verdadeira mobilizaçom, está completamente
desgastada perante o cerramento

de fileiras que todo o circo mediático está a fazer à volta das políticas do Governo, pondo como pretexto a crise da dívida pública do
Estado. De um tempo a esta parte
qualquer tipo de reivindicaçom
sindical, por mais singela que seja, nom tem cabimento nas informaçons do sistema.
A nível nacional, o maior sindicato galego, a CIG, convocou mobilizaçons contra a supressom da
ajuda de 426 euros para o dia 15
de Dezembro, mas o maior interrogante continua a estar sem resposta. As expectativas criadas no
29-S para a convocatória de umha greve geral nacional ainda
nom tomárom forma e a CIG nom
envia mensagens claras sobre a
possibilidade de umha convocatória deste tipo. Além disto, a outra central sindical galega, a CUT,
continua a reclamar a greve geral
como resposta aos ataques do
Governo às políticas sociais e aos
direitos dos trabalhadores.
Assim, a possibilidade de um
protesto deste tipo talvez tome
forma agora que se conhece umha data limite para a reforma
das pensons, no vindouro dia 28
de Janeiro, umha nova agressom
neoliberal para a qual as centrais sindicais terám que estar
preparadas para se mobilizarem. Os planos do Governo do
PSOE passam fundamentalmente por atrasar a idade de jubilaçom dos 65 aos 67 anos, assim
como por aumentar o cômputo
para o cálculo desta prestaçom e
reduzir as pré-jubilaçons.
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a terra treme

“a comunidade internacional contribui a incrementar as
concessons a empresas para que explorem o nosso território”

fadi mbarek, sarauita residente em comPostela

“a via diplomática está esgotada, vemos
a volta às armas como único caminho”
MARIA ÁLVARES / Fadi Mbarek chegou a Compostela em 95 proveniente do acam-

pamento de refugiados de Tindouf, onde ainda se encontra a maior parte da sua
família. Desde aquela mora e trabalha na Galiza, “o seu segundo País”, sem perder de vista a realidade do seu povo, junto do qual procura voltar cada dous
Qual é a situaçom agora nos
acampamentos de refugiados sarauitas? Que notícias tés?
Agora parece que todo está mais
calmo, mas há que ir mais além,
desenvolvendo o porquê. Podemos analisar a situaçom de dous
pontos de vista: por um lado, tenhem sido cortadas as ajudas aos
acampamentos desde há dous
anos e as pessoas estám cansas
porque há muito tempo que as
cousas nom mudam e nom se vê
saída pola via diplomática. Por outro lado, temos um ponto de vista
por detrás do muro: 130 pessoas
detidas à espera de julgamento,
onze delas pendentes de julgamento militar, e as pessoas que
nom fôrom presas temem pola sua
vida. Mas isto nom é umha notícia, simplesmente agora os meios
falam mais do assunto.
Está-se a viver umha situaçom
mui confusa, já que a Frente Polisário tampouco deu um passo à
frente na zona ocupada, e aqui as
pessoas estám à espera. Porém,
entre a zona ocupada e os acampamentos há umha unidade sem
fendas e estám a ter lugar muitas
reunions entre cada lado do muro.
Quais fôrom os factos concretos
que desencadeárom o conflito?
Desde 1975 houvo umha limpeza
étnica descarada, com mais de 700
pessoas desaparecidas, muitas detençons... Isto unido à situaçom
em que se encontram os sarauitas
que vivem fora dos acampamentos (marginados em bairros, sem
possibilidade de acesso aos mesmos postos de trabalho que os colonos, salários mui baixos, eliminaçom da cultura sarauita dos li-

anos. Um povo do qual chegam constantemente notícias da dura repressom a
que é submetido. A última, o desmantelamento do acampamento em El Aaiun,
no qual fôrom detidas 133 pessoas, entre elas a sua própria tia. Umha sua prima, entretanto, repom-se de umha brutal malheira dos soldados marroquinos.
mas creio que há que perder esse
medo. Realmente, neste sentido,
sempre estivemos sós.

vros de texto...), levou um estudantado farto destes abusos a reclamar direitos básicos. Isto aconteceu às portas dos acampamentos
de refugiados de Smara e El Aaiun
em 2004. Mas estes protestos fôrom reprimidos brutalmente através dos colonos alimentados por
Marrocos, factos silenciados nos
meios de comunicaçom. O acampamento de agora foi umha reediçom destes acampamentos de protesto, o diferente foi a mediatizaçom deste e a resposta do exército
marroquino, com 133 pessoas detidas, o acampamento dissolvido, a
apariçom de fossas comuns próximas do acampamento...
Que papel pensas que joga a
comunidade internacional?
Está mui claro: comprar o peixe
do povo sariano ou fosfatos a preços de riso, vender armas a Marrocos para nos assassinarem, ceder
concessons a empresas norteamericanas para que explorem o
nosso território. Enfim, que se o
seu papel é mandar-nos ajuda humanitária, que a metam onde lhes
couber! As resoluçons da ONU falam claro: o Estado espanhol é a
potência administrativa e o referendo pola independência nom se
levou a cabo porque nom há neutralidade. Todos os enviados da
ONU desde Baker a Ross seguem
umha tradiçom diplomática afim
aos EUA: adormecer o conflito. A
soluçom nom passa pola ONU.
Em primeiro lugar, porque Marrocos e o Sara tenhem posturas radicalmente opostas; em segundo lugar, porque este conflito cai polo
seu próprio peso, e em terceiro lugar por causa do seu papel parcial.

“a relaçom da
espanha com o
sara é umha
história de traiçons”
E qual é o papel que joga
o Estado espanhol?
Espanha abandonou o Sara em
75 à sua sorte, cedeu ilegalmente
este território a Marrocos para
nos massacrarem. Desrespeitou a
lei internacional e sua própria lei.
A relaçom do Estado espanhol
com o povo sarauita é umha história de traiçons. Desde a famosa
Transiçom nom houvo nem um
só partido que se implicasse no
conflito. Lembro umha visita de
Felipe González ao acampamento, em que dixo que ia apoiar-nos
até a vitoria final. Desde entom
até agora estes que se denominam socialistas o que figérom po-

lo meu povo foi vender armas a
Marrocos para massacrar umha
populaçom indefesa.
Fala-se de umha possível volta
às armas da Frente Polisário...
Já se falou muitas vezes de recuperar a via armada, o grupo mais
duro da Polisário está por isto, mas
esta volta às armas passa por armar os residentes nos acampamentos. O contrário seria suicida.
Quanto às nossas possibilidades,
temos as mesmas que a de qualquer país ocupado que nom tem
nada contra um país ocupante que
tem todo. Basta olhar para a Palestina... Mas nos dias de hoje é um
clamor a volta às armas e este passo conta com toda a legitimidade
do mundo: é o unico caminho. Vimos que pola via da diplomacia
nom obtivemos nada, e se já se fixo umha vez, também o podemos
voltar a fazer. O único que fai recuar a Frente Polisário é perder o
respeito e o apoio internacional,

Os acontecimentos tivérom um
seguimento importante dos
mass-media, que se posicionárom com o povo sarauita. Como
valorizas este posicionamento?
Infelizmente, os meios de comunicaçom jogam um papel fundamental nos conflitos. Se estes
nom aparecerem neles, parece
como se nom existissem. Nos últimos tempos fomos manchete de
muitos jornais graças a que Haminetu Haidar estivo em greve de
fome 32 dias ou por causa da brutal repressom que sofreu o acampamento. No entanto, a realidade
continua para além da imprensa.
Falou-se da manipulaçom por
parte da Frente Polisário. Concretamente com a apariçom das
fotos de crianças atendidas num
hospital que depois se demonstrou que eram palestinianas...
Essas fotos em nengum momento
passárom pola Frente Polisário,
que é um partido marxista-leninista, e nom creio que o El Mundo ou
o ABC, que som jornais de direita,
pedissem as fotos à Frente. Penso
que os meios quigérom dramatizar tanto que o figérom mal. O erro partiu da agência EFE. Pareceme incrível que digam que nós manipulamos, quando nos acabam
de massacrar. A única realidade é
que o exército marroquino cargou,
detivo muita gente e desmantelou
o acampamento. A seguir, por parte do nosso povo, houvo altercados, mas estes fam parte do nosso
direito a defendermo-nos.
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“É necessário romper com o muro fronteiriço que
foi criado pelo salazarismo e pelo franquismo”

entrevista a Pedro baPtista, líder do movimento Partido do norte

“no norte de portugal ninguém sabe que
somos uma euro-região com a Galiza”
NUNO GOMES / Uma nova força
política poderá vir a alterar as
relações da região do Norte
de Portugal com Lisboa e,
quem sabe, até com a Galiza.
A Constituição portuguesa
proíbe os partidos regionais,
mas o Partido do Norte já deu
os seus primeiros passos como 'Movimento'. Entrevistámos o líder Pedro Baptista.

Pode falar-nos de como começou
o Movimento Partido do Norte?
Se quer que lhe conte a estória específica, isto surgiu de uma conversa num canal de televisão daqui do Norte, num debate, em que
eu, que sou um homem de esquerda, convergi com alguém
vindo da direita, dos setores conservadores, como é o Anacoreta
Correia. Concordámos que havia
uma situação que implicava a
criação de uma força autónoma,
aqui no Norte, para defender os
interesse da Região.
Qual o objetivo primeiro?
O imediato será elegermos um
grupo parlamentar para a Assembleia da República, porque são as
próximas eleições que temos.
Como é que vê o estado das relações entre o Norte de Portugal e
a Galiza e como augura o futuro?
Oiça, eu acho uma coisa espanto-

Povos

“Há que desenvolver
meios de ligação
entre as duas
comunidades”

sa isso. Na Galiza toda a gente fala de Galiza e Norte de Portugal
como uma euro-região, e aqui no
Norte de Portugal ninguém sabe
que somos uma euro-região.
É preciso desenvolver o mais
possível as relações entre as pessoas, entre as associações, entre
os partidos -os partidos que sejam representativos da região- no
sentido de estabelecer e estreitar
cada vez mais os laços transfronteiriços. Para isso também é necessário romper com o muro que

Existem duas entidades que trabalham no eixo. Uma é o Eixo
Atlântico e outro o Agrupamento
Europeu de Cooperação Territorial -a primeira a nível europeuque poderia movimentar fundos
europeus. Antes de termos essa

Pode dar algum exemplo do mal
que o centralismo nos tem feito?
Basta ver, nos últimos dias, esta
tentativa de assaltar o Porto de
Leixões, por exemplo. Queriam
tomar o Porto de Leixões e passá-lo para uma gestão nacional,
da mesma forma que não querem
que o Aeroporto Sá Carneiro se
autonomize, querem mantê-lo
dominado pelo centralismo para
que se possa fazer a gestão que
interessa a Lisboa. Já que estamos a falar com os nossos companheiros e compatriotas galegos, basta ver o assalto às verbas
da via férrea Porto-Vigo lá para
baixo, para o Caia-Poceirão. É
uma vergonha que demore tanto
tempo uma viagem entre o Vigo
e o Porto, de 120 km. Não precisamos de TGV, de grandes velocidades. Mas precisamos um
meio de transporte que faça esses 120 km numa hora, como fazemos Porto-Coimbra.

o catalám está normalizado e é língua de prestígio; e, apesar do TC,
o carácter nacional da Catalunha é largamente assumido pola sociedade

Normalitat català
FERNANDO ARRIZADO / A língua
catalá é o principal sinal de identidade e vínculo entre os Países Cataláns (Catalunha, Ilhas Baleares,
País Valenciano, Faixa de Poente,
Andorra, Catalunha Norte e Algueiro). Único idioma oficial durante a Baixa Idade Média, nom
foi até o séc. XVI que o castelhano
penetrou na sociedade.
Na aurora do séc. XVIII, a Catalunha revolta-se contra o novo
monarca espanhol, Felipe V. A

foi criado pelo salazarismo e pelo
franquismo -o muro fronteiriço.
A fronteira acabou e nós temos
agora de desenvolver cada vez
mais os meios de comunicação,
os meios de ligação entre o Norte
de Portugal e a Galiza.
Por exemplo esta questão da linha Porto-Vigo. Não há razão nenhuma para estarmos à espera.
As cerca de 100 Câmaras do Norte de Portugal, ou algumas delas,
deviam associar-se no sentido de
criarem uma empresa pública,

que pode ser feita com a participação do governo regional galego - já tenho a fundamentação jurídica - para eles próprios criarem
uma empresa (como a que existe
em Portugal, a REFER, mas de
caráter regional) para concessionarem a linha e para que o concessionário se candidate aos fundos europeus.
Mas realmente o que é axial, o
que é o eixo do ponto de vista político é esta euro-região Norte de
Portugal-Galiza. É bom que os
galegos também tomem consciência -os que ainda não têmque o problema do Norte de Portugal com Lisboa é semelhante ao
problema que a Galiza tem em relação a Madrid. São dois problemas paralelos.

autonomia, é importante agilizar
estas entidades?
É importante ir avançando nestas
entidades cooperacionais que a
União Europeia propicia, mas temos de saber que o mais importante é conquistar uma bandeira.
Para nós, no Norte, conquistar a
bandeira Norte, e depois conquistarmos a bandeira da euro-região
Norte de Portugal-Galiza.

chegada dos Bourbons acarreta a
substituiçom das Cortes Catalás,
o mais semelhante da época a um
parlamento actual, polas Cortes
de Castela, órgao foráneo e somente consultivo. O dia 11 de Setembro, data em que Barcelona
sucumbe perante o exército franco-castelhano em 1714, simboliza
o fim da autonomia catalá.
Cada 11 de Setembro o povo comemora esta derrota no seu Dia
Nacional, que em 2014 fará 300

anos. ERC propugera um referendo de autodeterminaçom
para entom, coincidindo com o
final da legislatura estreada
em Dezembro, mas os maus resultados eleitorais do principal partido independentista deixam esta
possibilidade em suspenso.
Que nos oferece o dia 28 de Novembro, para além da queda do
tripartido? O bloco catalanista
(CiU, ERC, ICV e SI) ocupa dous
terços do Parlamento, graças à subida dos primeiros; o voto aos partidos de obediência orgánica espanhola premiou os mais nacionalistas (PP e C's) e castigou o

o bloco catalanista
ocupa dous terços
do parlamento,
pola subida de Ciu
PSC; e pola primeira vez o independentismo está representado
por dous grupos, com a entrada
do de Laporta, mas com menos
mandatos parlamentares por causa do declínio de ERC, que hesita
entre ser a referência arredista
(actual direcçom) ou converter-se

no partido nacional da esquerda
(carodistas).
Além da crise laboral, comum a
outros países, a Catalunha encara
um importante repto, isto é, a integraçom dos imigrantes, tanto os
chegados de dentro como de fora
do Estado espanhol, no seu processo de construçom nacional/estatal.
A este respeito, duas questons
deveriam chamar a nossa atençom na Galiza: o catalám está normalizado e é língua de prestígio;
e, apesar do TC, o carácter nacional da Catalunha é largamente assumido pola sociedade. Eis a Normalitat català.
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Gente dos movimentos ou pessoas que querem fugir das grandes
superfícies fundárom cooperativas em contacto com os labregos

salienta o escasso aPoio institucional com que contam aPesar da crescente aceitaçom social

Iniciativas por um consumo consciente
consolidam-se para a defesa da terra

jeito directo com os labregos. A
Árbore foi o primeiro projecto
deste tipo, num momento em
que, como Diego Alonso recorda, nom existiam referentes. As
mudanças nestes anos fôrom
tam notáveis que hoje na cooperativa contam com três trabalhadoras e 300 famílias associadas,
por volta dum terço do conjunto
de pessoas que participam destes projectos na Galiza.

transgénicos, grandes superfícies e destruiçom da produçom
local som alguns exemplos. É
por isso que, como assinala David Bruços, "na luita agroecológica está a coincidir gente de diferentes âmbitos políticos", constituindo umha base heterogénea
mui interessante, segundo Diego
Alonso, da cooperativa viguesa.
O problema que tenhem que salvar estes projectos hoje é precisamente a absorçom do discurso
ecológico por parte dos agentes
do capitalismo verde, quer grandes cadeias de alimentaçom,
quer as próprias instituiçons, já
que como adverte Olalha Fernández "é certo que a consciência é maior, mas o que se está a
introduzir nas grandes superfícies é só a etiqueta".

Diferentes alternativas

Projectos agroecológicos

Enquanto a Árbore preferiu a
opçom vegetariana, a Xoaninha,
de Ferrol, escolheu oferecer
também produtos da carne, sempre da perspectiva ecologista e
local. Nos seus seis anos de trajectória aumentárom das 30 famílias iniciais para quase 200,
organizando-se em assembleias
em que também participam os
produtores. Olalha Fernández,
membro da cooperativa, salienta o escasso apoio institucional
com que contam, apesar da crescente aceitaçom social. Em Ourense, a associaçom de consumo
Semente viveu a mesma evoluçom, ainda que um dos seus
membros, David Bruços, adverte de que continua a ser umha
opçom minoritária na Galiza. A
Eirado é o projecto mais veterano na capital galega, embora na
actualidade se estejam consolidando novos grupos como Fabas
Negras ou o mercado Lusco e
Fusco. A primeira destas duas
iniciativas leva apenas meio ano

Os projectos agroecológicos continuarám medrando, embora o
fagam a par do consumismo. Para Clara Raposo, estes "som conceitos que medram paralelamente, conscienciaçom e consumismo som a outra face da mesma
moeda". O objectivo para os próximos anos é continuar crescendo em oposiçom ao consumismo
do sistema capitalista, procurando a transformaçom social e aumentando os produtos que umha
pessoa pode conseguir de modo
directo. Na Árbore, a dia de hoje,
é possível fazer umha cesta da
compra sem se ter que recorrer
às grandes superfícies: "só nos
falta papel de banho", di Diego
Alonso. Para favorecer a troca de
experiências e a partilha de recursos, existem vários pontos de
encontro destas iniciativas, como a Iniciativa pola Soberania
Alimentar dos Povos (ISAP), a já
citada Rede Galega de Consumo
Consciente ou a Plataforma Antitransgénicos.

O.R. / De Doncos a Moanha, do Carvalhinho a Ferrol: o consumo consciente estende-se polo País através de cooperativas,
associaçons ou simplesmente pessoas que vem na soberania
alimentar umha das chaves da luita contra o capitalismo actual. Defesa da terra e rejeiçom do consumismo estám detrás
do seu discurso, embora grandes superfícies e meios empresarias, que começam a se fazer eco destas iniciativas, limitem
o consumo responsável a umha etiqueta verde obviando as
suas reivindicaçons políticas.

Os projectos de consumo consciente som promovidos a partir
do ámbito local, funcionam de
acordo com um modelo democrático, visam alcançar preços
justos para quem produz e quem
consome e reivindicam uma mudança nos meios de produçom e
distribuiçom. O caminho do consumo responsável começou na
Galiza há já mais dumha década,
em relaçom ao comércio justo
com países do Sul e a produçom
local. A Cova da Terra, que no
passado 11 de Dezembro celebrou o seu décimo quinto aniversário, foi umha das iniciativas
pioneiras neste terreno, junto
com outras como a ONG Amarante, que hoje conta com lojas
por todo o País. Clara Raposo, integrante da associaçom luguesa,
comenta que nos inícios da sua
actividade "nom existia um conceito formado de consumo responsável nem de comércio justo,
de modo que as vendas eram
quase inexistentes".

Soberania alimentar
Nos últimos anos, a experiência
destas e outras iniciativas pioneiras, como o trabalho do Sindicato Labrego pola soberania alimentar, servírom de base para
criar múltiplos projectos, inclusive fora das cidades. Gente dos
movimentos sociais galegos ou
pessoas que simplesmente vírom
a necessidade de fugir das grandes superfícies fôrom fundando
cooperativas que trabalham de

Consumismo e
consumo responsável
som conceitos que
medram em paralelo
a absorçom da
etiqueta ecológica
polo capitalismo verde
é problemática

Estas e outras iniciativas fôrom reunidas em 2008 na Rede
Galega de Consumo Consciente,
que pretende "melhorar o trabalho individual e conjunto sob os
princípios de sustentabilidade,
consumo consciente e responsável, desenvolvimento local e arraigamento social, comércio justo, soberania alimentar, agroecologia, economia social, luita contra os transgénicos e transformaçom social nom capitalista".

Quando o comer é político
de andamento comerciando com
produto da zona de Bertamiráns
e Rois, e, segundo di Raquel
González, tenhem já intençom
de criar um outro grupo. A zocaminhoca na Corunha e a Gradicela em Ponte Vedra começárom também a sua trajectória recentemente.

As cooperativas e grupos de consumo responsável com que o NOVAS DA GALIzA tivo contacto para
esta reportagem coincidem em
ressaltar o fundo político da sua
luita quotidiana. O capitalismo
actual atopa o seu branco no território, já for na desfeita pola
energia ou na dos alimentos:
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“predomina a ‘repressom de baixa intensidade’ através de julgamentos
de faltas ou processos penais por labores de activismo ou propaganda”

entrevista a óscar Gomes, Porta-voz nacional da ceivar

“É o psoe que lidera a política repressiva
contra o independentismo através de interior”
A.L.R. / A organizaçom anti-repressiva Ceivar trabalha desde há anos para assegurar as garantias legais aos independentistas galegos enfrontados a processos
judiciais, denunciando também a repressom que as Forças de Seguridade do Estado exercem contra este movimento político. Umha repressom que se expressa

Como se enquadra o nascimento
da Ceivar na história da luita anti-repressiva na Galiza?
É preciso dizer antes de mais que
onde há luita há repressom, e onde há repressom há solidariedade. Na Galiza, historicamente a
luita anti-repressiva vai mui vencelhada com a existência de presos. O nascimento das anteriores
organizaçons anti-repressivas que
funcionam durante as décadas de
80 e 90, as Juntas Galegas pola
Amnistia (JUGA) e os Comites
Anti-Repressivos (CAR), dá-se em
contexto de existência de presos e
de procesos de luita ilegal e de repressom com maiúsculos.
Em boa medida, a Ceivar sai-se
desta afirmaçom. Esta organizaçom nasce em 2003, num contexto em que os presos que existem
som dumha etapa anterior, na altura encontram-se cumprindo terceiros graus ou estáncias nocturnas em prisom, e que aginha
saem. Nesse momento nom há
umha luita ilegal como nos anos
anteriores. Contodo, existe e dáse com mais freqüência o que chamamos “repressom de baixa intensidade”, gente processada
através de julgamentos de faltas
ou processos penais por labores
de activismo ou propaganda. É
entom que o independentismo fai
umha analise em que se vê que o
movimento precisa de se dotar
dumha estrutura que denuncie e
socialice a existência desta repressom política e aliás dê cobertura aos militantes que enfrontam
processos judiciais.
Actualmente, de quantos processos judiciais pode estar a encarregar-se a equipa jurídica da Ceivar?
Se contarmos processos administrativos e judiciais, passam do
cento ao ano. E logo, tenha-se em
conta que à volta dum caso pode
haver diversos processos. Um
exemplo é o caso dos presos independentistas. As denúncias da dispersom e as agressons nas cadeias som processos diferenciados. Entom, procedimentos penais que levam os advogados que
trabalham com a Ceivar podem
ser a dia de hoje 30 ou 40. Depois,
se somarmos individualmente os

procedementos administrativos,
podemos ultrapassar os 100.
Falavas da existência dumha
“repressom de baixa intensidade” por parte do Estado. Quais
som os mecanismos que este
emprega para exercê-la?
Som dumha tipologia variada e
afectam diferentes ámbitos sociais; obreiro, vicinal., ecologista
mas especialmente incide no combate ao independentismo organizado. Vai desde tentar meter medo à gente nova com umha visita
policial, passando pola repressom
física em actos políticos que se organizam na rua, até a repressom
económica que é a variedade que
está a ter maior presença. Há também processos de faltas e penais
que nom concluem com ingresos
na cadeia por serem sentenças
menores de dous anos e por nom
terem os condenados antecedentes penais. Noutros casos ocorre
que a repetiçom de condenaçons,
ainda que sejam menores, podem
supor um ingresso em prisom.
Existe aliás outra variedade que é
aquela na que ainda nom podendo condenar judicialmente ac-

mediante várias vias: prisom, multas, cargas policiais... Precisamente, esta conversa tivo que realizar-se na casa do próprio entrevistado, ao começar a cumprir
umha condenaçom de arresto domiciliar por participar numha campanha da A
Ría Nom se Vende que denunciava os interesses especulativos da Caixanova.

“várias pessoas
podem ir ao cárcere
por ter-se mobilizado”
“Fai-se necesária
a solidariedade para
enfrentar as sançons”
tuam como processos fiscalizadores e criminalizadores, no que os
média do sistema tenhem um destacado papel, tal foi o caso da famosa "Operación Castinheira".
Ocorre também agora que há
petiçons de prisom de 4, 5 e até 7
anos já nom por qüestom de luita
ilegal, mas por se ter participado
em mobilizaçons de rua conflituosas. Actualmente, em procesos
que se encontram abertos há várias pessoas com risco de entrarem na cadeia. Ademais de todo
isto, hoje em dia temos que ser
conscientes de que os mecanismos
de controlo que tem o Estado som
mui potentes e que , em casos má-

lia sua ilegalidade, os empregam
sem nenhum tipo de rubor.
A reapariçom e desenvolvimento da luita ilegal neste último lustro no País veu acompanhada
dum reajuste na política repressiva do Estado, esta repressom que
chamamos de baixa intensidade
foi-se complementando com outrras medidas próprias dumha repressom com maiúsculos que implica a aplicaçom de processos e
condenas por terrorismo, dispersom dos patriotas galegos presos,
repressom penitenciária, vulneraçom de direitos civis e políticos...
Centramo-nos na repressom
económica, há pouco houvo um
caso em Vigo em que os participantes dumha concentraçom fôrom sancionados com multas de
mais de 900 euros. Como se resposta a este tipo de agresons?
Normalmente pola via admnistrativa há mui poucas para nom dizer
nenhuma possibilidade, pois os recursos que se apresentam por esta
via som sancionados pola própria
administraçom. As sançons administrativas som umha medida política, nom estám a aplicar o direito

penal. Nom se persegue a comissom eventual dum delito, mas umha ideologia e um movimento político. Depois dos três recursos administrativos dam-che a possibilidade dum contencioso-administrativo num julgado. Mas este
processo nom é gratuito, há que
dispor dum advogado e se se perde há que pagar as custas judiciais,
que podem ser um mínimo de 300
euros. Contodo a primeira medida
para responder e dotar todo processo dumha defesa agil e lúcida.
Fai-se mui necesária a solidariedade comunitária para fazer fronte a estas sançons e que as pessoas que participem numha concentraçom nom fiquem logo na
casa. Por outra parte, socializá-lo
e denunciá-lo publicamente, pondo em marcha outro tipo de medidas capazes de pressionar essas
decisons, por exemplo atraves de
organismos que estám para para
observar e denunciar a vulneraçom de direitos e liberdades. Também através campanhas que denunciem e assinalem directamente os responsáveis de todo isto,
que nom som outros que Antom
Louro, Delfim Fernández, J.M. Pose Mesura, Camilo Isaac Ocampo
e José Vázquez Portomeñe delegado e subdelegados do governo
espanhol na Galiza, executando
os mandados do ministério do interior do governo espanhol. Quer
dizer, é o PSOE que está a levar a
cabo toda esta política repressiva.
Depois de todo o que foi falado
pode-se dizer que há um ataque
contra os direitos dos independentistas galegos?
Pode, sim. Para pôr um exemplo,
enfronte do MARCO é onde se
fam a grande maioria das mobilizaçons do tecido associativo da localidade de Vigo, muitas vezes
sem serem comunicadas. Mesmo
em muitas ocasions há concelheiros concentrados neste tipo de
convocatórias. Nós mobilizamonos ali muitas vezes, a última polos presos independentistas e passárom-nos umha factura de
25.000 euros. Isto evidencia a perseguiçom que se exerce sobre umha ideologia e sobre umha série
de reivindicaçons.
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a entrada das empresas na distribuiçom avança à medida que
se agrava a crise económica junto à agonia financeira dos Concelhos

legislaçom e privatizaçom do abastecimento
submentem acesso à água às leis do mercado
quatro transnacionais controlam 72 Por cento do reParto deste bem natural na Galiza
X.R.S. - C.B.G. / Os movimentos empresariais encaminhados a tirar rendimento

económico da água coincidem com vozes de alarma que a nível internacional adiantam os perigos da escasseza dum bem universal ao qual já nom
tem acesso directo a sexta parte dos habitantes do planeta. Grandes transnacionais controlam já o abastecimento de água para a maior parte da Galiza
A nova Lei de Águas da Galiza
era aprovada em 26 de Outubro
com os únicos votos da maioria
parlamentar do Partido Popular.
Um debate público, um tanto reduzido, centrado quase em exclusivo em preços e isençons e um
suposto 'afám recadatório' da
Junta por trás da reforma, deixava via livre ao governo ultraliberal que encabeça Núñez Feijóo
para onerar pola vez primeira o
consumo dum bem básico como
a água. Ao mesmo tempo, a Lei
deixa aberta ao novo ente público
Augas de Galicia a possibilidade
de gerir os recursos hídricos galegos, assim como as instalaçons
hidroeléctricas já existentes, nas
coordenadas do mercado, pois
que “a entidade axustará regularmente a súa actuación ao dereito
privado”. Esse novo ente resultará da fusom da já existente Augas
de Galicia, responsável pola gestom da água, com a Empresa Pública de Obras e Serviços Hidráulicos. Augas de Galicia regerá-se
por um Conselho de Administraçom sem submetimento ao controlo parlamentar.

comunitárias ou canalizaçons
municipais, a Junta arroga-se com
esta Lei a potestade de cobrar polos litros dum bem até hoje universal, sobre o qual, veladamente,
se erigem como proprietários.
Além do mais, um segundo ‘cânone de verqueduras' irá somar-se
as taxas tributárias, para aquelas
pessoas que morarem em Concelhos cujas estaçons de tratamento
de águas dependam da Junta.
A Lei de Augas vem retirar com
este novo modelo o até agora vigente, no qual a cobrança possível como 'cânone de abastecimento' era polo serviço e o abastecimento. Um cobro que afectava a
quem fazia uso de redes de fornecimento como copagamento, já
que logo, das despesas de manutençom das instalaçons públicas.

Apropriaçom do bem universal

Poços e ‘traídas’ comunitárias

O ponto fundamental de debate é
o que deu em chamar-se nos
meios e no debate entre as forças
políticas institucionais ‘cánone da
água'. Um nome debaixo do qual
se oculta a cobrança por parte da
Administraçom, nomeadamente
das Augas de Galicia, polo consumo de água em território da Comunidade Autónoma Galega.
Tanto se esta procede de poços caseiros, de canalizaçons de águas

É precisamente a futura cobrança polo serviço de canalizaçons
comunitárias o que mais polémica tem levantado. Esta fórmula de
abastecimento é com claridade a
maioritária no rural galego. Na
ausência da administraçom, é a
populaçom das paróquias ou dos
lugares quem se tem encarregado da construçom das aduçons de
água, mesmo no que refere à força de trabalho.

augas de Galicia
regerá-se por um
Conselho sem
controlo parlamentar

urbana enquanto nas áreas rurais som as comunidades vicinais as que, esquecidas polas administraçons, se ocupam de fazer chegar água às casas e
os cultivos. Neste contexto, a nova Lei de Águas favorece a sua mercantilizaçom preparando o terreno para que sejam as empresas as que governem sobre este recurso fundamental para a sobrevivência.

POÇOS PARTICULARES
Os seus donos terám que pagar taxas por obter água do subsolo

Nom som poucos os casos, por
outra parte, em que estas obras
ficam numha situaçom de alegalidade –desde há várias décadas ou
desde há só uns anos– para a qual
a lei nom prevê um período de
transiçom e legalizaçom, como
foi reclamado em emendas da
oposiçom parlamentar no debate
sobre a norma.
O debate ficava concluso, para
o Partido Popular, com a aplicaçom para as casas usuárias deste
tipo de estruturas dumha 'bonificaçom', umha isençom de 80 por
cento no início, e que posteriormente chegou a 90 por cento após
a aprovaçom dumha emenda
apresentada polo Bloque Nacionalista Galego, para aquelas redes que estiverem completamente legalizadas. Tal como avisárom

a recadaçom pola
água duplicará-se em
2011 a respeito dos
dados deste ano

nos meios algumhas das associaçons de canalizaçons comunitárias do Pais, dada a situaçom de
irregularidade antedita, o futuro
mais imediato é que umhas comunidades comecem a pagar
cem por cento sem quase tempo
para arranjarem a sua situaçom
jurídica, mentres outras pagam
10 por cento.
Foi ainda discutida a obrigatoriedade, incluída primeiramente
na Lei, de os utentes instalarem e
pagarem contadores de consumo.
De novo, o PP aceitou modificar a
proposta sem tocar o fundamental: eliminada a obrigatoriedade
de instalar contadores, será a Augas de Galicia quem realize a 'estimativa objectiva' do consumo para posterior cobrança. Exceptuam-se aqueles casos em que o

ente considerar conveniente, segundo arbítrio próprio, obrigar a
instalar os aparelhos de mediçom.
Fica sem constar na Lei, além
disso, qual vai ser a fórmula a
aplicar para os casos freqüentes
em que o emprego de aduçons
públicas de águas alterna com o
uso de poços próprios, seja por
seca ou por umha contaminaçom
pontual destes, seja polo emprego dumhas e outros para fins diferenciados. É de entender, na falta de consideraçons especiais a
este respeito, que as casas pagarám dous 'cânones', renunciarám
a umha das fontes de auga ou ficarám expostas a multas que podem chegar a 30.000 euros.

Duplicar arrecadaçom em 2011
Embora o governo tenha negado
umha e outra vez que da Lei de
Augas de Galiza agora aprovada
tenha o propósito de aumentar
as quantidades arrecadadas polo
emprego de água, o certo é que
essas quantias vam ser em 2011 o
duplo da soma tributada em 2010.
Com base no orçamentado pola própria administraçom autonómica, a arrecadaçom deste ano a
título de abastecimento será de
34,7 milhons de euros. A Lei de
Augas prevê, para 2011, 68,5 milhons de euros cobrados a través

centros sociais
aguilhoar
S. 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
Gonz. Gallas · Ponte Vedra

tarabela
Donramiro, 17 · Lalim

arrincadeira
C. Histórico · Riba d’Ávia

atreu!
S. José · Corunha

c.s.o. casa do vento
Figueirinhas · Compostela

a fouce de ouro
Bertamiráns · Ames

c.s. lume!
Gregório Espino · Vigo

a revolta
Rua Real · Vigo

a tiradoura
Reboredo · Cangas

c.s. almuinha
Ezequiel Masoni · Marim

aturujo
Principal · Boiro

a cova dos ratos
Romil · Vigo

o fresco
Bº da Ponte · Ponte Areias

mádia leva
Amor Meilám · Lugo

csoa o salgueirón
Zona Massó · Cangas

cs vagalume
R. das Nóreas, 5 · Lugo

artábria
Trav. Batalhons · Ferrol

a casa da estación
Ponte d’Eume

a esmorga
Telheira · Ourense

Gomes Gaioso
Monte Alto · Corunha

srcd Palestina
Rua do Ril · Burela

sem um cam
Rua do Vilar, 9 · Ourense

csa xogo descuberto
R. Salvaterra, Coia · Vigo

faísca
Calvário · Vigo

o Guindastre
Xulián Estévez, Teis - Vigo

o Pichel
Sta. Clara · Compostela

setestrelo
Perez Viondi, 9 · Estrada
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o cobro polos poços e
as ‘traídas’ comunais
suscita umha
importante oposiçom
do Cánone da Água e mais o de
Verqueduras, o que representa
97 por cento de aumento.
É neste última cobrança, polo
'Cánone de Verqueduras', em que
se espera um crescimento gradual
da arrecadaçom. A previsom é
que o número de famílias afectadas passará de 269.111 no ano
próximo para 350.514 em 2016,
ano em que se aguarda que este
taxa reporte 29 milhons de euros.
Som os números em que se irám
traduzindo as etapas de incorporaçom daqueles Concelhos dependentes da Conselharia do
Meio Ambiente para os trabalhos
de tratamento de águas. Em 2013
serám 164 Concelhos, fundamentalmente os de tamanho médio, algo mais de metade dos Concelhos
da Comunidade Autónoma Galega. No ano vindouro, no primeiro
período, 85 Concelhos serám os
primeiros a se ver afectados em
toda a sua extensom pola política
em matéria de águas da Junta de
Feijóo. Umha política de águas
que, pese a estar em vigor, nom
será cobrada pola vez primeira até
depois de passarem as eleiçons
municipais de Maio de 2011.
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Transnacionais distribuem a água
O grosso do abastecimento da
água galega passou em vinte anos
de ser bem comum a estar nas
maos dumhas poucas transnacionais. 72 por cento da água que consumimos está controlada polas
empresas Aquagest, Urbaser, Gestagua e Aqualia, que por sua vez
som as marcas que utilizam na Galiza grandes empresas com importante releváncia no comércio internacional deste bem natural que
por fortuna abunda no país.
Conforme aponta o jornalista
Miguel Á. Rodríguez, cerca de
dous milhons de galegos e galegas pagamos a estas empresas
por ter acesso à água, gerando um
volume de negócios anual que ascende a 600 milhons de euros.
Através de concessons municipais aprovadas por várias décadas, na prática totalidade das cidades e em numerosos Concelhos
som estas sociedades as que acabam por determinar os preços,
obtendo um lucrativo negócio, ao
obterem o monopólio do serviço
nas áreas que controlam. De modo que todos os lares estám obrigados a financiar-lhe os cofres.
A Aquagest fornece o serviço
de águas em Santiago de Compostela, Ourense, Ponte Vedra e
noutros sessenta Concelhos, dispondo dumha clientela directa de

ÁGUAS DE BARCELONA (AGBAR)
controla Aquagest, a maior
distribuidora de água na Galiza.
Está participada pola transnacional
francesa Suez Environnement

aquagest, urbaser,
Gestagua e aqualia
representam interesses
das multinacionais
890.000 pessoas. Está controlada
pola Águas de Barcelona que,
por sua vez, tem à transnacional
francesa Suez Environnement
como accionista de referência. A
Urbaser, filial da construtora de
Florentino Pérez ACS, controla
49 por cento da sociedade Emafesa, que abastece Ferrol. A Gestágua, vinculada à multinacional

francesa Saur International, é a
responsável polo saneamento da
água lucense e apronta-se para
se apossar do controlo do seu
abastecimento. E a Aqualia, que
presta este serviço em Vigo, é filial da FCC das Koplowitz e está
associada à grande do sector e
também francesa Vivendi. Corunha é a única grande cidade galega a manter o serviço nas maos
públicas, através da sociedade
municipal Emalcsa.
Os gestores do país dos mil rios
preferem pois entregar às grandes empresas um bem natural básico antes do que garantirem o
acesso através de sistemas públicos ou comunitários. E, através

desta fórmula, os preços elevamse ano após ano nos municípios
em que o serviço foi privatizado.
A província que lidera o processo
de mercantilizaçom, Ponte Vedra,
tem um preço médio que ultrapassa o dobro do que se cobra numha província como Lugo, em que
ainda som mais os Concelhos que
prestam directamente o serviço:
1,62 euros polo metro cúbico de
líquido frente aos 0,69 euros pagos na demarcaçom oriental.
E o processo privatizador
avança à medida que se agrava a
crise económica junto à agonia
financeira dos Concelhos. As
percentagens galegas contrastam com a média estatal, em que
pouco menos de metade do serviço –45 por cento– está nas maos
das empresas. A mercantilizaçom da água está em contradiçom com as recomendaçons da
Comissom Europeia, que, ao
mesmo tempo que instava os Estados a privatizarem a energia ou
a telefonia, situou a água como
excepçom para garantir o acesso
universal a um bem imprescindível para a vida. Por seu turno, a
‘Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento’, patronal do sector, julga que
o preço actual da água é barato e
propóm dobrar o seu custo.

Água envasada nas maos de grandes corporaçons
Nove marcas que obtenhem a
água que engarrafam de mananciais galegos estám integradas na
‘Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas’, sociedade empresarial que
defende os interesses do negócio.
Tendo em conta o volume de vendas, a mais relevante delas é a
Aguas de Mondariz, que está controlada na sua totalidade pola Vichy Catalán. Segue-lhe a verinense Cabreiroá, nas maos da dona
da Estrella Galicia, Hijos de Rivera. A terceira é a Fontecelta, propriedade da agrupaçom empresarial do ex-presidente do Celta e
processado polos tribunais, Horácio Gómez, com importantes interesses no sector da construçom. A
Agua de Sousas está participada a
cem por cemto pola empresa ‘Inversiones Inmobiliarias Gallegas’
que, por sua vez, conta com participaçons no clube de golfe ourensao Montealegre. E a quinta das
grandes, a Fontoira de Cospeito,
fai parte do empório da Coca-cola
através da sua marca Aquabona.
O negócio consistente em meter numha garrafa um líquido a
que se pode aceder de forma gratuita em qualquer fonte ou domicílio era impensável há décadas
e tivo a sua eclosom nos últimos
vinte anos. Se no início da década de 90 eram comercializados

o negócio tivo a
sua eclosom nos
últimos vinte anos
dous mil milhons de litros, o volume ascendeu para 5.600 milhons em 2008.

Fraude empresarial
A Organizaçom das Naçons Unidas para a Agricultura e a Alimentaçom (FAO) recomenda que se
utilize água da bilha para o consumo em vez da envasada, assina-

futuro incerto Para o acesso da humanidade à ÁGua
Charles Fishman, autor do livro The Big Thirst (A
Grande Sede), assinala que “alguns pensam que a
água engarrafada é a cúspide do capitalismo, particularmente os que estám no negócio”. Considera
que esta modalidade de comércio da água é “umha
espécie de caricatura da economia global: fornece à
gente vinte ou trinta variedades de algo em que realmente nom existe tal variedade”.
Que vender água engarrafada se tenha tornado nos
nossos dias um rendoso negócio, choca com o facto
de que a sexta parte da populaçom mundial, mais de
mil milhons de pessoas, nom tenha acesso directo a
água potável. e as grandes transnacionais do sector
da água engarrafada recorrem em boa medida à apropriaçom directa de aquíferos do Terceiro mundo para

encherem de água as suas embalagens, provocando
confrontos sociais e negando o acesso a este bem a
milhares de pessoas nos seus próprios territórios.
o antigo vice-presidente do Banco mundial, ismail serageldin, afirmou que “se as guerras do século XX acontecérom por causa do petróleo, as do século XXi acontecerám por causa da água.” o intenso
crescimento da populaçom mundial e o acelerado
incremento do consumo nos países mais desenvolvidos está a pôr em qüestom o futuro do acesso global
à água potável. Conforme a estimativas da onu, as
necessidades de água aumentarám em 55 por cento
nos próximos vinte anos. e se se mantiver o processo de mercantilizaçom, serám as grandes empresas
as que ponham preço a este recurso indispensável.

lando que ambas cumprem a mesma funçom de hidrataçom. Apenas umha ínfima parte das águas
comercializadas contam com propriedades minero-medicinais benéficas para a saúde superiores
aos da água da bilha.
O relatório Redes, difundido polo Natural Resources Defense
Council, analisou 103 marcas de
água engarrafada. Conforme as
suas conclusons a quarta parte delas valiam-se da água dos depósitos municipais para depois processá-la, enquanto umha de cada três
continha substáncias poluentes.
O comércio mundial é controlado polas transnacionais Danone,
Nestlé e Coca-cola. A última destas
três suscitara um escándalo em
2004, quando a Inspecçom da
Água Potável británica detectara
que a água que esta companhia extraía do rio Tamisa continha depois
de ser processada elevados teores
de bromato, umha substáncia que
podia tornar-se cancerígena trás
ser consumida em grandes quantidades, o que forçara a empresa a
retirar meio milhom de garrafas da
sua marca Dasani do mercado.
O negócio move por volta de
vinte e dous mil milhons de dólares por ano, incrementando até
duzentas vezes o seu valor a respeito dos preços do acesso actual
à água da bilha.
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a galeguidade do idioma que se fala entre os rios eu e návia
é analisada a partir de duas posiçons contrapostas

A norma tem que se
adaptar para avançar
Moisés Cima Fernández
filiaçom lingüística do galego-asturiano e a territorialidade do EuNávia som dous debates diferentes. Por um lado, entendemos que a Filologia é a ciência social que se encarrega
do estudo das modalidades lingüísticas, e
portanto aceitamos que a Filologia é
alheia às vontades populares. Por outro
lado, na hora de falar de identidades territoriais, estamos a falar de umha realidade
política. Se partirmos da perspectiva das
sociedades democráticas, a identidade social há que interpretá-la como um construto colectivo. Partir de que a identidade
emana da língua, a cultura (melhor ou
pior definida), os antepassados, a História
(amiúde vista como umha evoluçom para
um fim pré-fixado), é partir de preconceitos essencialistas que, evidentemente, estou mui longe de compartilhar.
O II Estudio Sociollingüístico d'Asturias
demonstra que, independentemente do
que falem, os cidadaos do Eu-Návia som
asturianos, porque assim se reconhecem
e porque o resto da comunidade asturiana
os reconhece também como tais.
Quanto à língua, ainda que os discursos
nacionalistas do século XIX vinculassem
bem cedo as realidades lingüísticas às territoriais (por pôr um caso, Murguia), nas
Astúrias do século XX esse discurso só começará a ganhar peso nos anos 70, com o
nascimento do Conceyu Bable. Porém, no
extremo ocidental asturiano, esse discurso
nom chegará a vingar até tempos bem recentes. A realidade é que a identidade lingüística tem menos peso social do que a
territorial, de maneira que a vinculaçom
de ambas as identidades leva a populaçom
a interpretar de forma caótica a sua realidade lingüística. Se dizíamos que a identidade territorial é resultado do consenso
implícito dos agentes da sociedade, as filiaçons lingüísticas nom som discutíveis
partindo de parámetros políticos, senom
filológicos. No meu caso, como nom sou
um filólogo, o único que podo fazer é acudir aos filólogos. Podemos afirmar que, filologicamente falando, o que se fala no território entre os rios Návia e Eu é umha variante do galego-português. Outra cousa é
que a maior parte dos que defendemos o
galego-português das Astúrias o fagamos
partindo de umha norma diferente da da
Galiza. Isto nom deverá surpreender, umha vez que na própria Galiza há diferentes
normas, como prova o NOVAS DA GALIzA,
que utiliza umha norma reintegracionista
confrontada com a norma oficial da RAG e
diferente da norma lisboeta. Neste sentido, a falta de consenso para unificar as variaçons galego-portuguesas fai com que
seja difícil defender como única boa umha
norma concreta para o Eu-Návia. As Normas Ortográficas del Gallego-Asturiano,

A

O galego continua
mais além do rio Eu
Carlos Varela Aenlle

muitos optamos pola
norma galego-asturiana
porque aceitamos as
nossas instituiçons
a discusom normativa
tem um talante mais
político do que filológico
publicadas pola ALLA em 2007 e assentes
na Proposta de Normas Ortográficas pral
Ga(l)lego-Asturiano editada pola Conselharia da Cultura asturiana em 1993, é de
facto a norma mais seguida no Eu-Návia, e
desde 2007 é a norma oficial, já que a Secretaria Lingüística do Návia-Eu, inserida
na ALLA, é a instituiçom oficial para regular o galego-asturiano. Isto implica que é a
norma que se ensina nas escolas, que se
usa (quando se usa) nos concelhos ou no
Principado. Podemos discutir sobre se é a
ALLA, a RAG ou outra instituiçom (cabem
quase tantas propostas como pessoas sejam a propor) a indicada para normativizar o galego-asturiano (como chamamos o
galego-português das Astúrias desde que
nos anos 50 Dámaso Alonso o baptizou
deste modo), mas a experiência di-nos que
num território rural, com umha língua desprestigiada, umhas instituiçons que nom
fam muito por valorizar a língua, e umha
pressom feroz do castelhano (que é considerado como língua comum), pode ser
mais produtivo assumir a variedade escrita que concita o apoio institucional (por
pouco que ele seja) do que erguer uma barricada em torno de umha norma concreta.
Sem dúvida, as normas ortográficas podem ser discutidas, mas se a discussom
tem um talante mais político do que filológico, podemos ter a certeza de que a batalha será ganha polo castelhano, que é a língua de referência da maioria dos asturianos de fala galego-asturiana e de fala asturiana (e atrevo-me a dizer que também da
maioria dos galegos), e a que nos oferece
maior estabilidade (pois a norma do castelhano nom se discute). É por isso que muitos optamos por aceitar a norma em que
escrevo*, já que aceitamos as instituiçons
asturianas (porque essa é a nossa identidade) e já que nom há um critério de facto
unificador do galego-português.
Moisés Cima Fdez. milita no Colectivo Trafego
*Este texto, que originalmente seguia as Normas
Ortográficas del Gallego-Asturiano, divergentes
de outras usadas no resto da Galiza, foi adaptado
polo NOVAS DA GALIzA.

língua galega no Eu-Navia fala-se
em dezaoito concelhos, com umha
poboaçom galegofalante que poderia ser dumhas 30.000 pessoas, às quais
se somam as emigradas, especialmente
na área central asturiana, que ainda mantenhem o galego como língua materna. A
despovoaçom da comarca, a falta dum núcleo de articulaçom económico e cultural,
a profunda castelanizaçom dos mais novos, a falta de protecçom legal e sensibilidade por parte do governo do Principado
e a forte e demencial campanha de atrancos da Academia da Llingua Asturiana
(ALLA) e os seus adláteres (Xeira, Rapalacois, etc.) unido aos grupos mais reaccionários do asturianismo cultural e político,
fam muitas vezes perigar os poucos avanços para a protecçom da língua.
A tutela alegal que posui a ALLA com
umha Secretaria fantasma, regida por um
nom galegofalante -caso único na Europae organizadora cada ano duns cursinhos
de galego das Astúrias sem nenhuma preparaçom, ao que se acrescenta a falta de
escolarizaçom nos colégios e institutos da
matéria, mesmo dando-se casos tam flagrantes como leccionar-se língua asturiana nas escolas galegofalantes de Luinha e
Verducedo. A falta duns meios próprios,
onde existe umha clara transculturizaçom
da TPA e um desleixo completo por parte
da TVG e do governo de Feijóo.
A tentativa dumha determinada recuperaçom da toponimia tradicional galega, por
umha Junta Assessora, com um processo
totalmente atípico e acientífico, baseada
muitas vezes em castelanismos, vulgarismos e asturianismos lingüísticos, seguindo
teorias como a do filólogo Balbuena.
Cabe mencionar ainda a culpabilidade
dos meios de comunicaçom, se falamos da
transculturizaçom da TPA, os jornais apresentam campanhas difamadoras contínuas
como as feitas por “La Nueva España”, beirando a xenofobia. Junta-se a pouca sensibilidade dos jornais galegos e da TVG para
utilizarem a toponimia tradicional da comarca e algum deles mesmo em ser abertamente contrário ao galego das Astúrias
como o “Faro de Vigo”, dirigido polo asturiano Isidoro Nicieza.
Na parte asturiana, certos sectores -a
maioria nucleados arredor da ALLA- som
abertamente antigalegos, inventando mesmo a ideia dumha língua independente ou
de transiçom ou mesmo desde os sectores
máis radicais dizendo que se trata dumha
variante do asturiano. Os estudos científicos, especialmente os de Dámaso Alonso,
concluem que é galego o que se fala desde
o Eu ao Frexulfe, e desde o Ranhadoiro à
linha com a Fonsagrada. Nesta linha há
anos xurdiu a Mesa de Defensa do Galego
de Asturias (MDGA) e o que hoje em dia

A

a soluçom passa
pola assunçom por
parte do asturianismo
cultural da existência
do galego das astúrias
recolhe o ideário da Associaçom Cultural
Abertal, que já editou um Relatório Lingüístico afirmando a tese da língua galega
no Eu-Navia, fronte à ideia hipócrita de somar língua e identidade que propóm a ALLA sem qualquer consistência cientifica.
Na parte galega, os passos dados som
mui escassos. A falta de estudos sobre a
comarca é mui ampla, com a ressalva do
apoio da Área de Normalizaçom Lingüística da Universidade de Vigo, da Concelharia da Cultura do Concelho da Corunha e doutras associaçons (AGAL, Centros Sociais, O Facho, etc.), a pouca implicaçom da RAG e do Consello da Cultura
Galega, e às vezes umha estratégia errada
de sectores reintegracionistas que por desconhecemento mesmo servem ás estratégias antigalegas numha suposta liberdade
de confusom normativa, onde a río revolto
alguns asturianistas defendem que a língua do Eu-Navia forma parte do toro galego-português mas nunca avançando cara
a esse eixo, senom asturianizando linguisticamente o galego das Astúrias. Soma-se
o lamentável apoio de certos grupos nacionalistas e independentistas galegos a
grupúsculos asturianistas negadores da
existência do galego nas Astúrias, baseando-se nun internacionalismo mal interpretado. Tambén o mundo da música nom é
alheio, querendo eliminar a existência da
gaita galega, e o apoio de certos grupos e
músicos galegos, como Quempallou ou
Bieito Romero, a posturas negacionistas.
A soluçom decorreria da assunçom por
parte do asturianismo cultural da existência do galego, cun claro benefício para todas as partes e a conseguinte unidade mediante um acordo amplo para frear a castelanizaçom e a falta de sensibilidade dos
governos. Haveria que unir a criaçom
dumha estratégia conjunta para salvar a
língua da súa desprotecçom coa conseguinte cooficilidade e a necesidade urxente de estudos lingüísticos, etnográficos,
culturais, etc. para evitar a sua perda, um
apoio claro e decidido á gente e ás asociaçons que defenden o galego, a necessidade de correspondentes da TVG na comarca, a geralizaçom do ensino do galego em
todos os centros educativos, etc.
Carlos Varela Aenlle é membro
da Real Academia Galega
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pereiro: “Cremo-nos profissionais liberais
quando na realidade somos assalariados”

xosÉ manuel Pereiro É decano do colÉGio de jornalistas da Galiza

“a vida dum meio dependente dos
subsídios é umha vida artificial”
X.R.S. / O espaço informativo em galego vive desde a mu-

dança no governo da Junta umha época de desapariçons
de meios que deixa um panorama inimaginável há apenas
dous anos. Esta vaga, potenciada pola retirada de subvençons, tem as causas mais fundas numha situaçom estrutural que vai da precariedade laboral às dificuldades para
Após vários encerramentos
em cousa dum ano, há futuro
para a imprensa em galego
sob governos ‘nom-amigos’?
Há um fantasma que percorre
o mundo todo: o do debate sobre se subsistirám os meios impressos. Logo está o da crise
económica, e por riba o da crise profissional, de se os meios
tenhem razom de existir quando tendem a ser taboleiros de
informaçons feitas por fontes e
nom elaboradas por jornalistas,
ou simples espectáculo. Baixando à terra, e à Terra, hoje
todos os meios precisam de ajudas institucionais. Se som subsidiados sectores sem implicaçons culturais, como o automóvel e o têxtil, com mais razom
os meios em galego. Aínda que
só seja por reparaçom histórica, por procurar um equilíbrio
e promover a biodiversidade. A
maioria dos meios andan no
gume da navalha, a alguns
achega-se-lhes o ombreiro como apoio e a outros dá-se-lhes
um empurronzinho para caírem. Mas a sobrevivência dum
meio depende ao final do seu
conceito profissional, da gestom económica e a receptividade do público. Sem isto, a vida
dum projecto é artificial, e depende da administraçom, que
dá oxigénio a quem considera.
Houvo meios que caírom por
inércia, porque consideravam
que estavam num nicho cómodo, sem dependerem do público, e resultou um nicho funerário. Outros caírom polo contrário, por emprenderem um crescimento que resultou nom ter a
base de que precisavam.
O Colégio acaba de comunicar ao Delegado do Governo a
preocupaçom por certos abusos policiais. Até que ponto
som habituais estes ou outros
obstáculos à informaçom?
Nós conhecemos os que denunciam os colegiados. Há de riba,
derivados da decisom das autoridades de que toda manifesta-
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consolidar um público suficiente, assim como os entraves políticos ao labor informativo. O Colégio Profissional
de Jornalistas de Galiza, de que é decano Xosé Manuel
Pereiro, vem dando eco às dificuldades para o exercício,
tentando exercer de defesa, no que à ética profissional se
refere, dos trabalhadores e trabalhadoras do jornalismo.

notas de rodaPÉ

Espelhismos
de liberdade
A

s filtrações de The Sunshine Press fizeram crer a mais dum comentarista que
amanhecia de verdade uma nova era da informação com base em dous peares: a Internet e as fugas de segredos de Estado.

anuel Castells, catedrático de Sociologia de Berkeley, anunciara uma mudança capital em que a rede social eletrónica
substituiria a política convencional deslegitimada pela corrupção. Outros compararam a
rapina eletrónica nos arquivos da Secretaria
de Estado norte-americana (ministério dos
Negócios Estrangeiros) com o ataque às Torres Gémeas, o 11 de setembro de 2001.

M

ra, o que nos surpreende das revelações da Wikileaks? As confidências
contam apenas factos bem conhecidos: “Os
Estados Unidos consideram anacrónico o
Estado Vaticano”, “Aznar queria convencer
os norte americanos de o atentado de Atocha ser obra da ETA”, “A terra de Palomares
ficou contaminada pelas bombas nucleares
caídas em 1966”, “Médicos e médicas de Cuba trabalham no rural da Venezuela”, “Sarkozy leva alças nos sapatos”.

O

çom contrária ao chamado interesse geral deve ser atalhada.
E há de baixo, abuso da força
de agentes concretos que parecem considerar o uniforme um
manto de impunidade. De todas formas, os abusos mais habituais som “declaraçons institucionais”, conferências de imprensa sem perguntas e outros
ataques ao direito da cidadania
a saber. Se um jornalista nom
pode perguntar, nom é informaçom, é publicidade.
Um dos afectados era camarógrafo da Galiza Contrainfo,
que difunde na Rede factos
excluídos da agenda empresarial. Há espaço para projectos
comunicativos nom afectados
pola lógica mercantil?
A utilidade dos meios nom comerciais é muita porque contribuem para a diversidade, para
que haja pontos de vista além
do mainstream. E quando a informaçom é boa, alguns meios
nom tenhem mais remédio que
a difundir. Com a Internet, os
jornalistas nom precisam de
empresas para difundirem informaçom; mas, com ou sem
empresa, tenhem que ter um
compromisso férreo com a veracidade e com a pluralidade.

“os meios nom
comerciais achegam
olhares além do
‘mainstream’”
Nesta nova dinámica, como
definir a 'profissionalidade'?
Que relaçom com o assalariamento e a titulaçom?
A profissionalidade, o rigor e a
independência som qualidades
pessoais, construídas dia a dia.
Podes ser independente em
meios empresariais, dependendo do que estiveres disposto a
dar em troca, e podes estar
num meio alternativo completamente sujeito à linha editorial. Nom depende de estar titulado ou assalariado, mas na
Faculdade é isso o que se
aprende, siga-lo ou nom.
Quanto à saída laboral, qual é
o panorama para as e os jornalistas no nosso país?
Nos estudos que fijo o CPXG
em 2002, o salário médio era de
8,20 euros por hora, e em 2008
(antes da crise) tamém era 8,20
euros. Em resumo, ganha mais
umha empregada doméstica.

Profissionalmente, os jornalistas nom tenhem tempo para
contrastar as notícias, nem as
elaborar minimamente, porque
as das fontes venhem redigidas
com mais tempo e por gente
que possivelmente ganha mais.
O panorama é esse; logo há
quem se conforma e trabalha
acorde com o que lhe pagam, e
quem pensa que a responsabilidade que tenhen nom é com a
empresa, mas com a gente.
Nom se encontra invisibilizado precisamente nos meios?
Na Transiçom, o quarto poder
eram em boa medida os jornalistas, mas arrebatárom-no-lo
as empresas. Liárom aos profissionais nas suas guerras de interesses, sem terem em conta
que na guerra, dizia Valéry, se
mata gente que nom se conhece, para outra gente que se conhece mas nom se mata. A culpa em parte é nossa: somos um
colectivo com mais estatus social do que económico, cremonos profissionais liberais quando na realidade somos assalariados. Mesmo o associacionismo profissional é enxergado como caduco, reduzido à festa do
patrom, e nom como organismos de defensa deontológica.

velho preceito de medir informações
em virtude da novidade fornecida e não
apenas das intenções dos autores das notícias, reconcilia quase ao universo leitor entusiasta com o escaldado. O Cavalo de Tróia
avisado por Castells não passa de jumento.

O

utras vozes de tanta ou mais autoridade
que o professor de Berkeley, asseguram
o ingresso na cadeia do inventor da Wikileaks ser na verdade uma estratégia do poder para frear a Internet. A indignação da ministra Clinton e a denúncia dos cúmplices e
divulgadores das fugas seriam apenas fingimentos para aumentarem a credibilidade.

O

as por ventura precisa de mais censura
o poder? Vejamos: movido por anseios
de paz e verdade um jornalista australiano
acha na Internet um tesouro de confidencias
do Estado mais poderoso do planeta. Admitamos que fosse assim. A quem corre a entregar a prenda o genial descobridor? Às redes
alternativas? Aos jornais de esquerda a sobreviverem em todo o planeta ao temporal?
Às organizações que resistem o capitalismo?

M

ão. A prenda foi para quatro jornais e
uma revista que trabalham para o capital planetário. Eis com quanta sinceridade
anunciam o seu papel de administradores
do tesouro: “temos de servir de barragem do
material filtrado, passar os textos pelo crivo,
situá-los em contexto, minimizar os riscos”.
Para tranqüilizar os leitores, The New York
Times publicou um editorial em que prometia passar pela censura do Departamento de
Estado os documentos a publicar.

N
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os agentes detidos, que nunca foram algemados, nom
passaram polos calabouços, e desfrutárom dum menu especial

Operaçom Carioca desvenda trama corrupta
que atinge todos os estamentos do poder
Polícias, Guardas civis, emPresÁrios, Políticos e mesmo mÉdicos involucrados na rede
Mais de 25 pessoas imputadas, vários centos chamadas
a prestarem declaraçom e implicaçons directas de membros de todos os níveis do
poder espanhol na Galiza:
agentes policiais, empresários, políticos e até médicos.
Som as primeiras cifras dumha macro-operaçom policial
dirigida pola magistrada Pilar
de Lara, do Julgado de Instruçom número 1 de Lugo. As
enormes extensons desta trama permitem alviscar a cumplicidade ou passividade social com a exploraçom sexual
das mulheres.
JOSÉ MANUEL LOPES / A legislaçom espanhola situa a prostituiçom num limbo legal que deriva
da consideraçom do sexo mercantilizado como umha 'actividade lícita se estiver consentida por ambas as partes'. Tal ambiguidade favorece relaçons de trabalho neoesclavagistas, fundamentadas na
exploraçom sexual de mulheres
imigrantes: 95% das quais procedem de fora do Reino de Espanha
e em 73% dos casos carecem de
autorizaçom de residência.
Na Galiza, apenas o feminismo
organizado tem declarado de maneira explícita um combate frontal contra o tráfico de mulheres e
as tramas de mercantilizaçom do
sexo: no seu dia, o colectivo Alecrim pedira o esclarecimento das
relaçons da Guarda Civil com as
máfias da prostituiçom, alarmado
polo prémio que a Associaçom de
Empresários de Locais de Alterne
concedera ao corpo armado espanhol pola sua 'colaboraçom'. As
razons do alarme nom som infundadas: apenas com os dados do
território CAG, a Galiza encabeça
o ranking de número de estabelecimentos dedicados a este negócio, e em 2003, 30% de homens
galegos de 18 a 49 anos confessavam ao INE ter comprado sexo.

Os precedentes lucenses
O tópico da benevolência judicial
para com certo tipo de delitos pode achar em Lugo certo fundamento. As origens do escándalo
que abala nestes meses a cidade
das muralhas remontam ao ano
2004. Na altura, umha ordem judicial manda fechar os clubes

Ligaçons municipais

CLUBE EROS
Foi incendiado até três vezes
consecutivas para apagar provas

Scórpio e O Pazo. Apesar dumha
petiçom fiscal de 230 anos, todos
os imputados saem em liberdade
por causa dum erro de procedimento do fiscal. Ana Milena Gómez, Manuel Ulloa e José Isolino
Rico fogem aproveitando a liberdade provisória e hoje estám desaparecidos. Um dos proprietários dos locais de alterne, Manuel
Manteiga 'El Increible', evita também a prisom e aluga o clube
Scorpio a José Manuel García
Adán. Adán é um dos principais
imputados na Operaçom Carioca
e hoje está em prisom, juntamente com o cabo da Guarda Civil Armando Lorenzo. Este agente participara na operaçom de 2004 e
aponta-se a sua cumplicidade
com os evadidos.

Um começo fortuito
Nem García Adán nem o cabo Armando Lorenzo eram desconhecidos em meios judiciais nem no
ámbito da denúncia feminista.
Adán já fora acusado de obrigar a
exercer a prostituiçom a várias
mulheres no clube Scórpio em
1996, além de ser julgado por tentativa de sequestro e o acuitelamento dum cliente no clube O Pazo de Lugo. Hoje sabemos das numerosas denúncias tramitadas
contra ele, e das chamadas de
atençom de colectivos de mulheres sobre a situaçom das prostitutas, numha relaçom de semi-esclavagismo. Porém, como hoje sabemos, as denúncias ficavam conge-

Galiza é líder a nível
estatal na percentagem
de clubes por habitante
armando lorenzo
facilitava o contacto
com os funcionários
para agilizar os trámites
ladas em altas instáncias: Jesús
Otero, membro do PSOE e ex-subdelegado do governo espanhol em
Lugo e actualmente imputado, encarregava-se de bloqueá-las.
As origens desta vasta operaçom judicial som, em boa parte,
fortuitas: devem-se fundamentalmente às declaraçons acusatórias
de Javier Álvarez, um proxeneta
condenado por sentença definitiva
a doze anos de prisom. Álvarez fora detido em 2004 e vira com surpresa a absolviçom ou fuga de todos os seus cúmplices, polo que se
decidiu a declarar contra Armando Lorenzo, cabo da brigada judiciária da Guarda Civil.

Chantagens policiais
É deste fio que começa a puxar Pilar de Lara Cifuentes, umha juíza
espanhola próxima das teses da
extrema-direita (já tem condenado, de feito, militantes independentistas da cidade por trabalho
propagandístico), que por razons

hoje desconhecidas remexe no
mais profundo dos sumidoiros políticos e policiais. Em 18 de Outubro de 2009, umha brigada da Unidade Central de Operaçons, composta por guardas-civis chegados
de Espanha, detém dezassete pessoas e realiza diversas buscas nos
clubes Eros, Volvoreta, Queens e
La Colina. Na morada de José Manuel Garcia Adán fórom apreendidas armas e drogas.
Um mês mais tarde havia já 25
pessoas detidas, entre as quais se
encontravam encarregados de
clubes de alterne, agentes de segurança e prostitutas. A juíza acusava-os de crimes como prostituiçom, imigraçom ilegal, vulneraçom dos direitos dos trabalhadores ou revelaçom de segredos. A
própria imprensa comercial filtrou o dado de que Armando Lorenzo facilitava aos proxenetas o
contacto com os funcionários para agilizar os trámites. Com Lorenzo caiu também Manuel Fernández, um guarda-civil reformado da Ponte Nova com um dilatado historial de direcçom e propriedade de clubes de alterne.
Segundo declarara Javier Álvarez, Lorenzo aproveitava o seu
poder para chantagear proxenetas, exigindo dinheiro em troca
de impunidade: por 600 euros por
mês, Lorenzo garantia assim a alguns empresários que o seu clube
nom sofreria busca nenhumha,
conseguindo umha extraordinária fonte rendimentos.

A trama salpica aginha outras instáncias do poder. Também em finais de 2009 cai numha batida policial Ramón Vázquez Ríos, conhecido inspector da Polícia Local. Ríos mantinha umha relaçom
estreita com o dono do 'Queens',
derivada da sua responsabilidade
na quenda de noite deste corpo
policial, e segundo a juíza de Lara
estava envolvido em maus-tratos
a mulheres, prostituiçom e imigraçom ilegal. O quadro completa-se com o seu envolvimento
noutros processos: acusado pola
trama de anulaçom irregular de
multas, Ríos também se enfrentava a um processo por incompatibilidade laboral, dado que conciliava o seu trabalho numha corretagem de seguros com a sua responsabilidade na polícia.
Ante o alarme social crescente,
o concelheiro de Segurança Cidadá, Jesús Rábade, apressou-se a
desvencelhar o caso de Ríos do
conjunto da Polícia Local e da administraçom municipal. A explicaçom foi pouco convincente após
a detençom conseguinte de Javier
Reguera Pérez, funcionário do
Concelho e ao mesmo tempo trabalhador da empresa Doal, concessionária do serviço da ORA na
cidade. Reguera administrava um
importante património imobiliário vinculado com os locais onde
se exercia a prostituiçom.

A sombra do assassinato
Os dados que aos poucos vam
sendo conhecidos na cidade provocam arrepios e alumiam essa
zona de sombra em que se move
a exploraçom sexual: nos clubes
encerrados por ordem judicial
trabalhavam cerca de 50 mulheres, mormente em situaçom irregular, com jornadas laborais de
doze horas e durante seis dias por
semana. Todas elas padeciam diversos tipos de violências, ao ponto de que umha prostituta do
Queens foi obrigada a praticar
um aborto sem anestesia e com
equipamentos cirúrgicos avariados. O responsável da atrocidade,
o ginecologista Carlos Abuín
Mosteiriz, foi detido por estes feitos, pois praticava abortos ilegais
e requeria cobros irregulares por
parte de García Adán.
No início deste ano começam a

conhecer-se dimensons ainda
mais preocupantes da trama. Apesar do segredo de justiça, difundese nos meios comerciais a morte
de Ana, umha prostituta do
Queens assassinada em 2006. A
desapariçom desta mulher, absolutamente silenciada, explica assim as pintadas anónimas que cobriam muitas paredes em Lugo,
acusando o cabo Armando Lorenzo da sua desapariçom. De resto,
a investigaçom revela que além de
jornadas de trabalho extenuantes,
as mulheres eram obrigadas a trabalhar quando tinham a menstruaçom, padeciam malheiras e
eram obrigadas a drogar-se.

Silêncio e condescendência
O silêncio e passividade massiva
ante estas revelaçons tenhem explicaçons diferentes. Além da descomposiçom moral que pode atingir parte da nossa sociedade
–mais quando se trata dos padecimentos de pessoas imigrantes– há
um dado a levar em conta: os empresários dos clubes tinham colocada umha rede de cámaras ocul-

tas nos locais, que registárom vexames e perversons de vários pessoeiros lucenses no seu trato com
mulheres, que desta maneira
eram chantageados e obrigados a
calar. A lei do silêncio ainda se
consolida ao começo da operaçom, dado que parte destes vídeos
estám nas maos do Julgado de
Instruçom que leva o caso. Importantes dirigentes políticos podem
também estar interessados no bloqueio das pesquisas: outro dos imputados é Jesús Novo, alcalde 'popular' do Vicedo, acusado de
maus-tratos à sua companheira, e
organizador de festas com prostitutas lucenses no iate que José
Manuel Barreiro, presidente do
PP lucense, tem atracado em Viveiro. Assim o revelou a revista
'Interviu' numha recente reportagem, depois de que a sua companheira sentimental acusasse o político de insultos, malheiras e violaçom. Novo saiu dos julgados
trás prestar declaraçom e fai umha vida normal na vila do Vicedo.
Apesar da magnitude de todo o
vivido no último ano, o alcalde lu-
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Tinham cámaras
ocultas nos locais que
filmárom persoeiros
envergadura da trama
evidencia socializaçom
das práticas corruptas
cense, López Orozco, manifestou
apenas que 'isto nom deve manchar a imagem de Lugo nem dos
corpos policiais', sem se atrever a
tecer umha reflexom de fundo sobre os feitos. Também vários sindicatos policiais criticárom o 'tratamento mediático' que se deu aos
agentes da polícia nacional detidos pola sua participaçom na trama: a apariçom das suas fotos e
dos seus nomes completos, ou as
mençons à sua vida privada, exactamente igual a como se fai sempre com os militantes galegos detidos. A ressalva, que nom é menor, foi o tratamento privilegiado

dos agentes detidos, que nunca foram algemados, nom passaram
polos calabouços, e desfrutárom
dum menu especial. No entanto,
resta por conhecer o verdadeiro
compromisso das forças policiais
com o esclarecimento do caso: as
instalaçons do clube Eros, já encerrado, fôrom incendiadas três
vezes consecutivas para apagar
provas, sem que ainda tenha ocorrido nenhuma detençom. Vizinhos e vizinhas consultadas polo
NOVAS DA GALIzA mostrárom o seu
temor, dado que vivem perto dum
local que se tentou destruir com
bombonas de butano, e advertírom também de movimentos estranhos nas suas instalaçons a
plena luz do dia.

Nem mobilizaçom nem debate
Um ano depois do começo da operaçom, e ainda sob o segredo de
justiça, continuam a suceder-se
cousas inquietantes. A imprensa
comercial desvelou que a imensa
maioria das prostitutas dos clubes
encerrados passárom a exercer a
profissom em apartamentos camu-

flados, enquanto alguns dos locais
simplesmente abrírom com outro
nome, caso do recentemente inaugurado Ladys. Boa parte dos imputados estám na rua, à espera do julgamento, e a escassa mobilizaçom
social deveu-se à propaganda militante de organizaçons como AMI
ou 'Denúncia Feminista', que inçárom a rua de cartazes e colantes
pedindo explicaçons.
Finalmente, e frente ao privilegiado tratamento mediático doutros temas, poucos dos opinadores
mais célebres da imprensa comercial se atrevêrom a aprofundar na
trama, porventura por causa das
molestas conclusons que dela se
podem tirar. Numha das excepçons a este comportamento, até um
pensador sempre alinhado com o
poder como Blanco Valdés, alertou
na imprensa para as terríveis implicaçons do caso: o acovilho dumha rede corrupta de tal magnitude
numha pequena cidade, onde todo
o mundo se conhece e quase todo
se sabe, evidencia umha preocupante socializaçom da corrupçom,
afirmava o colunista.
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Há um grande espaço entre a academia e a produçom mais
voluntarista, tecida polo contributo desinteressado da base

reconheceu-se o labor de bernardo mÁiz no PrÉmio ao labor e mÉrito historioGrÁfico

‘prémio manuel murguia’ reconhece a investigaçom
histórica feita desde abaixo e centrada no país
NGZ / A cultura oficial galega é pródiga em prémios, homenagens e
reconhecimentos. Porém, o espaço que medeia entre a academia e
a produçom mais voluntarista, tecida polo contributo desinteressado da base, fica tradicionalmente
um pouco mais escurecido.
Ao que parece, esta é a peja que
quijo superar a Associaçom Galega de Historiadores, em colaboraçom com a Revista Murguia, justo
na data em que aquela cumpria
duas décadas de vida. No passado
Outubro, ambas entidades faziam
pública a primeira entrega do
'Prémio Manuel Murguia ao labor
e mérito historiográfico' a Bernardo Máiz Vázquez.
O reconhecimento ao labor do
historiador mugardês enquadrase precisamente nestas chaves:
Máiz doutourou-se na Universidade de Santiago de Compostela,
mas desenvolveu o seu magistério docente no ensino médio. O
seu labor investigador, tremendamente prolífico, focou-se fundamentalmente no estudo de algumhas expressons da cultura
popular -caso das embarcaçons
tradicionais- e na descoberta da
repressom e a resistência a partir
de 1936. Esta linha de pesquisa,
absolutamente inédita quando
Bernardo Máiz desceu pola primeira vez aos arquivos militares,
na afastada década de 80, foi um

cultura em breve
ngz / O Castro de Baronha, no
concelho de Porto do Som, que
passa por ser o assentamento
costeiro mais reconhecido da
Idade de Ferro galega, encontrase gravemente afectado em seis
“áreas de impacto crítico” a causa do tráfego incontrolado de visitantes. Assim o assinala um estudo dado à luz pública nas passadas semanas e dirigido polo
arqueólogo Ángel Concheiro,
que já foi responsável nas últimas obras de consolidaçom do
castro, realizadas no ano 1996.
O impacto do turismo sobre uns
vestígios convertidos quase em
ícone vem acentuar o impacto do
próprio clima da zona desde os
anos 70, quando começárom os
trabalhos de escavaçom.
O estudo agora apresentado foi
encarregado pola Junta da Gali-

o acto contou com
representaçom da
universidade e colectivos
sociais e de base
“Quer dar eco a quem
resgata do silêncio
fasquias importantes
do nosso passado”

Continuidade

dos méritos considerados polos
membros do júri para a concessom do prémio. E em pleno 2010,
quando existe já um viçoso movimento pola recuperaçom da memória histórica, este reconhecimento legitima à sua maneira o
trabalho voluntário de todos os
que vinhérom detrás.

Homenagem popular
A entrega deste primeiro prémio
tivo lugar em meados do passado Outubro, num jantar mui

o labor investigador
de máiz focou-se no
estudo de expressons
da cultura popular
concorrido em Compostela, onde estivo presente umha representaçom nutrida da universidade, o sindicalismo, o associati-

vismo da memória histórica e
dúzias de movimentos culturais
e sociais de base. Bernardo
Máiz aproveitou a entrega do
prémio para agradecer tal reconhecimento e incidir na sua vocaçom investigadora e no seu
credo moral e político, que continua a partir do asserto, polas
suas próprias palavras, de que
“ser realista é pedir o impossível”. O acto culminou com um
recital de poesia e a actuaçom
musical de Mini e Mero.

Por palavras de Uxio Breogán
Diéguez, membro da Associaçom Galega de Historiadores e
presidente da Revista Murguia,
“o prémio quer dar eco àquelas
iniciativas que, em muitos casos
desde o voluntarismo e à margem da academia, resgatam do
silêncio fasquias mui importantes do nosso passado”. Diéguez
lembrou também que precisamente foi este o espírito que animou, no ano 2003, a um fato de
historiadores moços e moças a
pôr em andamento dita publicaçom, que já é todo um referente
na produçom dum discurso historiográfico autóctone e sem dependências alheias.

alertam do imPacto neGativo do turismo sobre o castro de baronha
Retirada de pedras

za como passo prévio à toma de
decisons para umhas mais que
demoradas medidas de protecçom, e depois de catorze anos
sem se realizar labores arqueológicos no sítio. Recolhe, em
concreto, as “seis áreas de impacto crítico” onde as conse-

qüências da turistificaçom de
Baronha estám a actuar "com
muita virulência". A pressom do
tráfego incontrolado de pessoas,
somada à erosom como conseqüência dos factores ambientais,
estám a provocar danos fundamentalmente às zonas escava-

das que ainda nom tenhem recebido um tratamento de conservaçom. Neste sentido, correspondem geralmente com os pontos polos que as pessoas visitantes passam nos seus percursos
espontáneos, também contemplados no estudo.

Este estudo é apresentado
quando ainda está recente a
agressom sofrida polo castro no
passado Verao de 2009, quando
pessoas nom identificadas saquearam 300 pedras dos muros
de protecçom mais externa do
assentamento para depois as
colocarem em forma de pequenas pirámides a poucos metros.
Já na altura tinha sido o próprio
Ángel Concheiro quem denunciara publicamente os factos, ao
tempo que instava as administraçons a agilizarem um plano
de protecçom. Plano de protecçom que ainda era aprovado em
finais do passado mês de Novembro polo pleno municipal
de Porto do Som, e que fica à espera de a Junta confirmar o seu
apoio económico.

saÚde / ciência / rede
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visualiza-se a censura da abundáncia,
amplificada pola globalidade da rede

Wikileaks: mais é menos
DAVID CANTO / O segundo pacote de documentos publicados pola página Wikileaks está a provocar que o sistema estabelecido seja visto como vulnerável, nem
tanto como devera.
Mas a novidade é a conformaçom de bandos tam fortemente
diferenciados e cujo papel nom
é o que observamos habitualmente. Mais ainda, por umha
vez a parte mais débil pode proteger-se dum jeito mais ou menos efectivo.
Wikileaks, personalizado para
bem ou para mal em Julian Assange, viu como, nada mais soltar
os documentos em forma de exclusiva para cinco meios em todo
o mundo, de Suécia, Suíça e Estados Unidos fai-se todo o possível
para conter na medida do possível qualquer saída dos postulados, filtraçons ou comunicaçons
da web. Amazon, a empresa especialidade em venda de livros e

ciência

dispositivos leitores electrónicos, negou-lhe o hospedagem no
seu servidor, manobra tam hipócrita que seguiam oferecendo os
famosos "cabos", alcunha para
cada um dos documentos da macro-filtragem. Mastercard também fijo o seu trabalho, baixo a
aguardada pressom dos EUA, e
impediu as transferências dirigidas à iniciativa. PayPal, filial de
Ebay, dedicada aos pagamentos
pola Internet, fechou a conta de
Wikileaks, enquanto a Switzerland Post Finance anulava transferências por valor de 60,000 €,
justificando nom ter residência
no lugar especificado, o domicílio de advogados de Assange.
O resultado foi centos de endereços espelho onde se hospeda a
web de Wikileaks, postos em andamento umha vez que Amazon
fechara as portas e Wikileaks fazia um chamamento a nível mundial de ajuda, tanto económica co-

mo tecnológica e informativa. Para além disto, vários ataques informáticos, como os DDOS, consistentes em bloquear umha web
por sobrecarga de petiçons de entrada, boicotárom durante horas
ou dias aquelas páginas que negárom o apoio ou atacárom a página em questom.
Estamos pois ante umha defesa, polo menos na Rede, férrea e
realmente resistente, cujos riscos
se repartem em certa medida.
Mas também se podem encontrar
sobras no cenário virtual, como é
a passividade dos 5 jornais (El País, New York Times, The Guardian, Der Spiegel e Le Monde)
umha vez conseguírom as suas
exclusivas, das quais ainda nom
conhecemos os detalhes. Também se pode ver como o caudal
de informaçom é tam basto que
rara vez a nível informativo se
chega ao fundo das questons.
Assistimos a um bombardeio

Correspondência entre os postulados
religiosos e científicos nem se deu, até agora

saÚde

de notícias, muitas das quais
numha profunda análise poderiam vislumbrar toda umha política governamental encoberta,
mas pola sua quantidade e importância nom conseguiríamos enumerar aqui. É a censura da abundáncia, amplificada pola globali-

dade da Rede. Seria, portanto, necessária umha ajuda bem diferente ao empréstimo do hosting à
web, ou à doaçom. Informaçom
contada, analisada, informaçom
informadora. De nom ser assim,
todo ficará num anedotário, algo
a resenhar neste 2010.

entre Dezembro e Janeiro Governo sobe o gravame
e proíbe consumo de tabaco em todo lugar público

J. R. FLORES DAS SEIXAS / Os atritos com
as religiões acompanham a história da
ciência desde os seus inícios. Se bem a
ciência moderna nasce submetida ao magistério religioso, os seus sucessos na explicaçom dos fenómenos naturais e no
desenvolvimento tecnológico dérom-lhe
azo para ousar testar as previsões religiosas sobre o mundo material, rejeitando-as
muitas vezes. Isto acabou levando a umha
retirada das religiões para a esfera moral,
mas nom sem resistências.
Um exemplo paradigmático é a história
da criaçom. Nem a Geologia nem a Biologia
som compatíveis com o relato do Génese,
que grosso modo repete o Alcorám. Como
conseqüência as principais igrejas cristás
passárom a considerar o dito relato como
umha alegoria. Mas tanto dentro da Cristandade como do Islám há um forte movimento
criacionista, que prefere ignorar a ingente
quantidade de dados que corrobora as teorias científicas sobre a evoluçom, tanto biológica como geológica, do nosso planeta.
No melhor dos casos defendem no seu
lugar umha teoria conhecida como desenho inteligente, que nom se ajusta ao método científico. Outros simplesmente acreditam ao pé da letra no seu livro sagrado, ignorando o que di a ciência.
Na actualidade o maior desacordo entre
ciência e religiom refere-se a mente humana. Quase todas as crenças religiosas assumem a existência dum alma imortal, indivi-

ARIANYS WILSON

Fricções científico-religiosas Cerco ao fumo do tabaco

sível, que comanda a mente, quando menos
nos aspectos morais, e que à hora da morte
abandona o corpo, sendo julgada para umha
vida posterior. Porém o panorama que estám a descobrir as ciências neurológicas
nom é muito compatível com esta assunçom.
Todos os aspectos da mente correspondem-se com algumha(s) área(s) do cérebro,
e alterações tanto físicas -por um acidente,
um tumor ou outra enfermidade-, como
químicas -por enfermidades, fármacos ou
drogas- deste órgao material, podem dar
lugar a importantes variações na personalidade e comportamento dos seres humanos,
podendo fazer dum santo um pecador. É
mais, as modernas técnicas médicas permitem estudar experiências íntimas religiosas, como a comunidade que experimentam alguns crentes com o divino, e explicálas dum jeito puramente natural.
Acomodar as crenças religiosas com os
descobrimentos neurológicos é difícil, mas
nom impossível para a Divindade.

DAVID CANTO / O pacote de medidas
contra o tabagismo por parte do Governo espanhol consolida-se com a aprovaçom e próxima aplicaçom da Lei AntiTabaco e a suba continuada do tipo impositivo sobre os labores do tabaco. Medidas sanitárias e arrecadadoras juntam-se numha atitude beligerante
contra o hábito fumador.
Desde 2006 o governo espanhol vem
desenvolvendo umha legislaçom que limite o consumo de tabaco, começando
por fazê-lo, a meias, em todos os lugares
públicos e centros de trabalho. Os ocos
abertos que deixárom na hotelaria figérom que actualmente o fumo conviva em
grande parte dos locais de ócio, com excepçons mui pontuais, nom assim no
resto de lugares de trabalho.
Após a aprovaçom do texto no Congresso e de várias emendas no Senado,
estará proibido o consumo de tabaco
em todo espaço público com excepçom
de centros penitenciário, psiquiátricos
e residências de maiores e incapacitados. Os espaços de entrada aos centros
hospitalários e de ócio infantil som considerados também “sem fumo”, ainda
sendo abertos.
Porém, devido a umha emenda apresentada polo PP, podem existir “cubículos” para fumadores de 30% em bares e
restaurantes, com ventilaçom ajeitada
e só para clientes.

Tabaco, todo caro
O governo espanhol, no contexto das
medidas adoptadas para a contençom
do défice, aumentou impostos sobre os
labores do tabaco. Pretende-se que sirva
para pagar várias medidas como a reduçom fiscal para as PEMES.
A resposta por parte das tabaqueiras
é umha suba de entre 35 e 40 cêntimos
nas caixas, oscilando entre 2,65, a mais
barata, e 4,35 euros a mais cara. Aliás, o
tabaco de enrolar segue equiparando-se
em preço aos cigarros. A suba no imposto mínimo e no específico faz que o preço chegue a subir até 30%.
Estas medidas vam provocar que
após o dia 2 de Janeiro, os preços e legislaçom sobre consumo de tabaco fagam ainda mais dificultoso o hábito de
fumar. Para além disso, o governo conta ademais com a legitimaçom de equiparar a carga impositiva e a legislaçom à da maior parte dos estados da
Uniom Europeia.
As vozes contrárias às reformas do
governo falam dumha situaçom limite
para a hotelaria, ainda que a experiência noutros estados diga o contrário.
Pode-se adivinhar umha baixada no
consumo, pois o gravame afecta especialmente ao tabaco barato, mas é
complicado predizer se na prática se
cumprirá a Lei e se impulsará o abandono do consumo.
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doPaGem Pom em causa êxitos esPanhóis

Galiza contra Palestina o 26 de dezembro

A 'Operaçom Galgo' acabou com lendas
vivas do desporto espanhol -nomeadamente Marta Domínguez- e estendeu
umha sombra de suspeita sobre os sucessos prévios. O afám competitivo e a
voracidade económica confirmam que
o mercado está a devorar o desporto.

O jogo de futebol terá lugar no estádio
ourensao do Couto, graças ao empenho de Siareir@s Galeg@s e com o
apoio de BDS Galiza e a Comunidade
Palestina da Catalunha. A jornada remata em concerto com os grupos Som
do Ghalpom, Keltoi e Royalties.

Presença GaleGa no festival internacional de línGuas minoradas

Máfia Galega no Liet bretom: minorias
ruidosas contra a B.S.O. estabelecida

Defendemos
umha língua, um
país e umha
filosofia de acçom

XERMÁN VILUBA / O bruar das bestas

bravas invadiu o cenário de Liet este sábado 27 ás 20h38 para mostrar ao mundo o nosso alento sem
complexos, umha ponta de lança
formada por Francisco, Felipe e
Xermán que, baixo o temível nome
de Máfia Galega, com apenas uns
metros de distáncia contavam com
o impulso sem trégua do comando
deslocado até Lorient, Sak, Maria
Teresa, Marta e Maria formárom
esta grande equipa de valentes que
sem eles nom nada teria sentido.
No país, Nachok , Xabier Cordal,
Xavier Campos e Moisés formárom o outro pilar de apoio sem o
qual seria impossível realizar o salto mortal ao cenário do Liet.
Orka das ilhas Feroe com umha
explosiva e experimental mistura
de música industrial extrema realizada com instrumentos reciclados
e cantos tradicionais feroeses conseguírom o prémio do júri e os friulanos de Resistence in Dub levárom
o prémio do público. Obrigadíssimo a todos os que apoiastes Máfia
Galega com os vossos votos e o vosso alento desde a Galiza e desde todos os recantos do universo e esfregai os olhos para o especial e his-

tórico Máfia Galega no Liet.
Com atitude como tínhamos
prometido, defendemos umha língua, um país ardendo dentro doutro país morto e murcho e umha filosofia de acçom mostrando os
dentes e sem nengum tipo de complexo. Paco de Genebra dirigiu toda unha perfomance que o situa
nos altares do indigenismo galaico
para sempre. A Chuva fina de antanho converteu-se em trovoada
brutal que inunda para sempre a
nossa imensa nave de buxo! Passavam os segundos sobre o cenário e
a Máfia afiançava o seu atentado
sonoro, só faltava dar-lhe o tiro de

graça. E assim foi, com um arranque da actuaçom rachando moldes
da mao da visom extrema do fotógrafo Nachok que deixou a sala
impactada por mostrar umha praia
das Catedrais embravecida como
nunca antes o mundo a tinha visto,
depois umha pequena escolha da
sua apavorante obra que deixou o
público boquiaberto e disposto para que a Máfia abrisse lume dos cimos dos penedos bretons. Se alguém tinha pensado vir à Galiza
para desfrutar dos estereótipos da
beleza da paisagem e paisanagem
depois de ver esta proposta nom
duvidarám rejeitar essa patranha

vendida polos meios públicos para
chegar ao país armados com paus
e bilhardas e desfrutar da irmandade e paixom nos campos de concentraçom e treinamentos que a
LNB está a pensar construir para
acolher a avalancha de turismo solidário-bilhardeiro que se prevê
que chegue ao país depois da acçom de Máfia Galega. Disso já se
encarregárom Paco e Felipe, os
francófonos de Máfia galega deixárom o listom no mais alto nível
com os apresentadores da gala e
na sua acçom já que foi o internacional Paco, quem demonstrou o
seu domínio do desporto da bilharda aproveitando que diante do cenário estava a bilharda e o palám
com o que Xermán tinha realizado
o seu retro-golpe que acabou por
ser fundamental para que Paco pudesse ter o material a mao com o
que assestar o tam desejado tiro de
graça ao império do mal no Liet Internacional 2010.
Respiraçons entrecortadas, cigarros consumidos com umha soa calada, copos vazios de um único trago, a adrenalina nom queria baixar

dos corpos e das mentes dos membros de Máfia Galega desfrutando
ao máximo depois de descarregar
as pistolas, metralhadoras e gargantas sobre o impoluto cenário do
Liet. Ovaral-Airlines levava o comando helvético a Genebra e trazia
de volta à terra a secçom da Mafiosa que reside na terra, esta enorme
viagem para o centro do universo
logrou abrir muitos portas e inumeráveis e perpétuas alianças externas e sobretodo internas, para além
de nos fazer ver que qualquer acçom por desproporcionada que pareça num principio se for realizada
com ímpeto, ilusom e com umha
tripulaçom ajeitada e implicada nada é impossível, porque ao olharmos o mapa e ver Lesoto reparamos em que a construçom de umha autêntica República Bilharda
neste pedaço de terra galaica também pode ser possível...benzons a
toda a tripulaçom militante da
LNB, a gente vê-se nas pistas de bilharda com o Apalpador amarrado
a um palám e ao saco de castanhas
e no partido da selecçom galega de
futebol em Ourense frente a Palestina de novo organizado polos irmaos e irmás de Siareir@s Galeg@s que sem cobertura nengumha institucional este Natal voltam a
fazer rolar a bola e as pedras da intifada galaico-palestina contra a intoleráncia, palám levantado e no
braço umha estrela... Bilharda sempre, adiante com o varal!

auToDeTerminaçom

aTlas HisTÓriCo

o ConTo Do apalpaDor

DireiTo De
auToDeTerminaçom,
um poTenCial DemoCrÁTiCo
Texto de Henrique del Bosque
Zapata, prologado por uxío-Breogán Diéguez Cequiel
editam: Causa Galiza e a Fenda
8 euros (com os gastos de envio)
Breve e acessível manual sobre
o direito de autodeterminaçom e a
sua aplicaçom na Galiza
versom em norma aGal e raG

aTlas HisTÓriCo Da GaliZa
e do seu Contorno Geográfico e Cultural
Texto de José manuel Barbosa
Design Gráfico e ilustraçom de José
manuel Gonçales ribeira
50 euros (gastos de envio incluídos)
edita: edições da Galiza
amplo percurso pola história da Galiza através dos diferentes mapas de cada etapa a toda a cor

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

solicita-os em: encomendas@novasgz.com ou no telefone. 692 060 607
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josÉ Parrada, remeiro do barbança que comPite com ‘la marinera’ de castro urdiais

“Na Galiza nom se pode viver do remo, os clubes
nom tenhem fundos para pagar os desportistas”
ISMAEL R. SABORIDO / José Parada, começou a remar na ria
de Arouça quando tinha onze
anos no clube de remo da Póvoa do Caraminhal, agora,
quando já cumpriu os trinta, é
remeiro de umha das melhores trainhas do Cantábrico, La
Marinera de Castro Urdiais. Depois de remar durante nove
anos no seu modesto clube de
origem, chegando a ganhar
umha medalha de bronze no
campeonato estatal infantil de
batéis, e vogar quase umha década em duas das melhores
tripulaçons galegas, ganhando oito vezes o campeonato
nacional em diferentes embarcaçons, o passado ano ficha
por umha das trainhas mais
laureadas do Cantábrico.

Por que começache a remar?
Antes de remar já tinha praticado
outros desportos, karaté e hóquei
sobre patins, mas a raiz dumha lesom, um amigo, que ainda hoje é
o patrom da Póvoa, e mais eu decidimos provar no clube de remo.
E parece que gostou, quanto
tempo estiveche na Póvoa?
Comecei a remar no Verao do ano
91, e estivem nove anos. Chegamos
a ganhar o campeonato estatal infantil de batéis e a Copa Galiza. No
Verao de 2000, deixei o clube.
Qual foi o motivo?
No Verao do ano 2000, a Póvoa
nom juntava gente suficiente para
sacar trainha. Nessa situaçom, e
depois de treinar todo o Inverno,
um par de companheiros e mais
eu, queríamos remar a temporada
de trainhas, ainda que fosse nou-

JOSÉ PARRADA
à direita na foto

tro clube que nom fosse o nosso, e
foi quando decidimos ir para o
clube que tínhamos mais perto,
Cabo da Cruz.
Remei esse Verao, e oito anos
mais. Estivem em Cabo até o ano
2008, e foi no clube onde mais êxitos conseguim: ganhamos umha
bandeira da ACT, seis campeonatos nacionais, três medalhas em
campeonatos estatais e classificamo-nos para a final da Concha em
quatro ocasions. Depois de Cabo,
também voguei umha temporada
em Tirám, onde ganhei dous campeonatos galegos, em trainha e
trainerinhas.
E depois de remar em duas das
melhores trainhas galegas, decides emigrar para Cantábria para
remar na trainha de Castro Urdiais, qual é o motivo?
Depois de rematar a temporada
em Tirám, recebo um telefonema
do treinador de Castro Urdiais,
que vinha de ganhar a liga ACT, e
oferecem-me a possibilidade de ir
viver para Castro para remar na
sua trainha. Perante a oferta de

“o remo galego
melhora, mas há que
continuar a evoluir.
as trainhas galegas
devem tentar
subir à liga aCT”

ganhar um salário por praticar o
desporto de que gosto, decido ir.
Entre outros motivos, também está a situaçom laboral, se aqui tivesse um bom trabalho, nom creio
decidisse ir.
Mas tampouco som o único galego a quem chamárom. Na Galiza nom se pode viver do remo, e
muitos dos remeiros galegos que
chamam, aceitam a oferta.
Este ano sodes muitos galegos fora?
Este ano, em Castro somos sete,
mas há outros seis ou sete em Urdaibai, três ou quatro em Pedrenha, Kaiku,... Concretamente em
Castro somos sete galegos, dous
bascos, um romanês e os outros
som do povo.
Qual é o motivo?
Um dos motivos principais, como
dixem antes, é a situaçom laboral
geral, e a oferta de receber um salário digno por praticar o teu desporto, é muito atractiva. É um salário acrescentado ao do teu trabalho. Isto na Galiza nom é possível, os clubes galegos nom ten-

hem a capacidade económica para pagar aos remeiros.
Mas também há outro motivo,
que já temos falado entre nós, e
trata-se de umha obsessom, que
temos todos, que é conseguir a
bandeira da Concha. Mui poucos
galegos a ganhárom e até o momento, nengumha trainha galega
a conseguiu. Marchando fora, para um clube profissional coma
Castro Urdiais, as probabilidades
de ganhá-la som maiores.
Crês que esta situaçom, de remeiros galegos emigrando, se vai
manter com o passo dos anos?
Penso que cada vez haverá menos
galegos que saiam fora, devido a
umha mudança nos clubes. O “boom” de fazer trainhas a golpe de
talonário está indo a menos. Por
exemplo, no meu clube, o ano passado havia vários remeiros que
ganhavam muito e este ano estám
a tratar de equiparar os salários e
tirar mais gente da canteira.
E no meu caso, a ideia que tenho é remar três ou quatro anos fora e depois voltar para casa. E
penso que como eu, a maior parte
dos galegos que estamos fora.
E como é a tua vida em Cantábria?
Tampouco há que pensar que nos

estamos a fazer ricos, nom todo é
tam fácil como contam. Todos os
meus companheiros, para além de
treinar, também trabalham. Eu, este ano em particular, para além de
treinar, também me encarregarei
das categorias inferiores do clube.
E por cima, há que pensar que tés
a família e a parelha longe.
No aspecto desportivo, nota-se
a pressom, todo o mundo te conhece pola rua, perguntam-che sobre a trainha, há mais expectaçom, a gente está ao tanto dos resultados, e se nom som os esperados, a pressom aumenta. Também
quando os resultados som bons,
celebram-se mais que na Galiza.
E o remo galego, como o vês?
Melhor que anos atrás, mas há
que continuar a evolucionar. É
importante que as trainhas galegas tratem de subir à liga ACT,
mas na minha opiniom, umha
das cousas mais importantes seria fazer duas categorias na Liga
Galega de Trainhas. A organizaçom dumha competiçom onde há
dezassete trainhas, como foi o
caso deste ano, é mui difícil. Com
duas ligas de oito ou dez trainhas, a competiçom seria mais
atractiva, os prémios poderiam
ser maiores, haveria mais possibilidades de que fosse emitida na
televisom, e para as equipas que
estám da metade da classificaçom para baixo, teriam o aliciente de ganhar algumha bandeira.
Outra carência importante,
como sabes, som os árbitros,
que nom tenhem a mais mínima
profissionalidade, em lugar de
resolver os problemas, geramnos. Haveria que actuar também
nesse sentido.

Futebolistas galegas iniciam umha campanha
em defesa do reconhecimento dos seus direitos
REDACÇOM / Mulheres Desportistas Galegas (MUDEGA), a activa associaçom que preside Pilar Neira, está a activar umha
ambiciosa campanha que assinale umha das vulneraçons
mais flagrantes no desporto feminino: a negativa legal a considerar as mulheres futebolistas
como profissionais desta disciplina. O conhecimento desta
restriçom, que está a causar um
grande rechaço social, chega
precisamente quando o futebol
feminino alcança na Galiza níveis mais do que notáveis.

MUDEGA chama a atençom, numha campanha informativa que tivo
o seu eco nos meios, sobre a negativa da Federaçom Espanhola de
Futebol a conceder licenças de profissionalidade às mulheres, precisamente no desporto que primeiro
se profissionalizou no Estado. A associaçom de mulheres desportistas, que se somou à campanha iniciada por entidades homólogas em
Espanha, adverte que tal cerraçom
federativa pode ser sancionável,
dado que bate "contra a Constituiçom, o Estatuto dos Trabalhadores, ou a Directiva Europeia sobre

a Federaçom
nega-se a conceder
licenças profissionais
às mulheres
Futebolistas galegas
trabalham com
contratos encobertos
nominalmente

igualdade no trabalho".
Para além do simbólico, a medida tem consequências graves para
esses centos de moças que, despontando pola sua entrega e qualidade, querem viver do desporto. De
facto, as mulheres que quigerem
dedicar-se integramente ao futebol
teriam que trabalhar sem quotizaçons à segurança social ou directamente sem contrato. No colmo do
absurdo, como MUDEGA denuncia, existem futebolistas galegas
que trabalham com contratos encobertos: som empregadas nominalmente como comerciais, vende-

doras ou teleoperadoras, sem constar assim a sua profissom real.
Nem cumpre esclarecer que desta
maneira se faz impossível a defesa
dum convénio colectivo próprio.
* MUDEGA informa também que
na vindoura Primavera acudirá
com representaçom própria a um
encontro estatal de mulheres futebolistas que se realizará em
Cáceres. Por enquanto, a associaçom conseguiu já que a deputada do BNG, Olaia Fernández
Davila, levasse esta questom ao
congresso espanhol.
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sida e erótica entre homens

sexualidade

viH e homossexualidade
BEATRIZ SANTOS

Para o dia internacional contra a SIDA, a Direcçom Geral da Saúde Pública publicou um relatório em que se
constata, na Galiza, um aumento de
quase 50% nos contágios de VIH entre
homens que mantenhem encontros
eróticos com homens: de 39 casos em
2004 a 74 em 2009 (a progressom é:
2004-39; 2005-50; 2006-61; 2007-64;
2008 -68; 2009-74). A SIDA passou de
ser umha doença com umha alta e
pronta mortalidade a ser umha doença
com umha alta esperança de vida.
O VIH transmite-se basicamente
quando um fluido corporal (sangue, sémen, fluxo vaginal) com suficiente carga viral entra em contacto com feridas
ou microferidas abertas e sangrantes,
freqüentemente feitas no momento, que
favorecem que o vírus passe para o torrente sanguíneo. No coito anal sem preservativo dam-se estas circunstáncias.
Talvez é preciso, perante estes dados,
fazermos algumhas reflexons:
Como influencia no aumento de contágios o facto de ver-se a SIDA já nom
como doença mortal senom crónica?
A mudança normalizadora repercute ou nom na transmissom de VIH e no
aumento de seropositivos? Se for as-

entrelinhas
CARLOS C. VARELA / A categoria
disso que pomposamente chamam ‘literatura’ nasce da cisom
com a vida, do mesmo jeito que a
sabedoria do contar do povo só é
literatura quando deixa de contarse e passa a ficar escrita sob a rúbrica hipócrita e contraditória de
‘literatura oral’. Em Futuro imperfecto a linguagem e a realidade caminham da mao, com sinceridade
total. Isto, certamente, nom é um
livro. É bem mais.
Testemunho em primeira pessoa
do plural –um "nós" que se chama
Xulia e Nico–, as suas páginas som

sim, de que modo?
Quando os encontros eróticos entre
homens eram mais marginais que na
actualidade, levavam-se a cabo as mesmas práticas eróticas?
Combinar tranquilamente com outro homem favorece mais ou menos o
coito anal? E o uso do preservativo?
Umha pessoa “normalizada” e “digna” pode transmitir a imagem de NOM
potencial transmissora?
Por outro lado, encontra um adolescente homossexual umha boa educaçom sexual no seu ámbito?
A recomendaçom abusiva do preservativo nom favorece que as práticas
eróticas entre homens sejam monopolizadas por umha única de entre todas
as possíveis?
Está suficientemente tratado o reconhecimento do desejo entre homens
pola educaçom sexual, polos comités
anti-SIDA e os próprios colectivos lgbt?
É o mesmo procurar umha subida
de adrenalina do que procurar alguém
a quem se deseje? Que características
acarreta cada atitude? Que práticas?
Que riscos potenciais?
Em definitivo, que procuram os homens que desejam homens nos seus
encontros e por que 'se metem em mais
problemas' que em 2004?

consumir menos, viver melhor

Para Pensos e tamPons descartÁveis

alternativas reutilizáveis (iii)
TONI LODEIRO

No anterior Novas, no artigo desta mesma secçom, um erro fijo que no segundo parágrafo
"desaparecessem" as seguintes ligaçons, úteis
para ampliar informaçom sobre tampons de
esponja marinha e sobre as possibilidades de
autoconfecçom: pasionporvivir.es/productos/feminidad/tampones-de-esponja , bebesecologicos.es/node/453 , 1libertaire.free.fr/ofm2.html
E já que vai de autoconfecçom, na Casa das
Atochas da Corunha tem-se feito um atelier1
para aprender a fazer pensos e protege-slips
de pano e tampons de esponja, se alguém tiver
interesse em contactar com a mestra eu poderia proporcionar-lhe o seu contacto.
Os pensos e protege-slips de pano podem
ser lavados na lavadora com o resto da roupa. Se depois de tirá-los lavamos à mao o
mais gordo e os deixamos a remolho em água
fria, as nódoas saem melhor. A opçom mais
económica é fazê-los umha mesma, na rede
há muita informaçom que nos pode guiar2.
Comprando um jogo de doce pensos “made
in península ibérica” pode-nos sair entre os
22€ que custariam os confeccionados por Vera Martins no Porto3(de algodom estampado,
geralmente aproveitado de retalhos) e os 60100€ que nos custariam os Primal, confeccionados em Almeria (entre os quais poderíamos optar polo mais recomendável, o modelo “cru”, sem branquejantes nem tintas) por

Bebés Ecológicos. No caso dos pensos antes
citados, ambos tenhem asas com botons que
as fazem mais confortáveis. O maior preço
dos “almerienses” entende-se em parte pola
maior qualidade dos seus componentes (algodom e bambu de cultivo ecológico). Nos
Primal podemos escolher entre três tamanhos: pequeno (protege-slips), mediano (penso “normal”) e grande (penso “de noite”) segundo o que precisarmos.
As alternativas reutilizáveis custam mais ao
começo, mas a inversom é amortizada em poucos meses. Por isso e pola sua durabilidade,
em geral, podemo-nos permitir gastar um pouquinho mais e apostar nas marcas mais comprometidas com os nossos valores. Concretamente no caso das copas, há muitas marcas, e
nalguns casos as diferenças entre as diferentes empresas som notáveis. Em redcopadeluna.webnode.org podedes encontrar um texto
que elaboramos com os critérios a ter em conta à hora de escolher que copa comprar. Na
nossa opiniom, Mooncup é o fabricante mais
recomendável.
1. casadasatochas.info/2010/04/13/obradoiro-deconfeccion-de-salvaslips-e-compresas-de-tela/
2. labyrinth.net.au/~obsidian/clothpads/links_make.html , casadasatochas.info/2010/04/13/obradoirode-confeccion-de-salvaslips-e-compresas-de-tela/
3.centrovegetariano.org/loja/Cat-43-Vera%2BMartins.html

contra o esquecimento
um esconjuro daquela geraçom da
Galiza dos 80 que conheceu as drogas pola primeira vez, com a ilusom de pensar que tombaram um
regime que morreu de morte morrida. Umha geraçom que passou
da clandestinidade da luita contra
Franco à clandestinidade das terríveis siglas da SIDA. Páginas de
crónica da nossa história mais recente, umha guerrilha contra umha enfermidade desconhecida,
com a sua “particular agenda de
amigos mortos” numha Compostela onde “junto à ilusom que o momento político favorecia, se insta-

lou o negócio florescente das sociedades modernas: as drogas”.
Como a carícia dumha mao deformada polo trabalho é à vez
amorosa e dura. Sem mostrar
compaixom nem por si mesma,
mas também sem esquivar pudorosamente os sentimentos mais íntimos. Nom se poupa em palavras
nos momentos mais amargos,
nom se cai na recriaçom típica de
quem trafica com a dor alheia.
Longe do que se puder pensar, o
romance destila umha intensa alegria de viver até nos momentos
mais duros: as tardes na praia do

Vao ou os partidos do Celta com
os amigos, todo arredor da maré
dum amor de mirada atlântica.
Num país em que a épica está
à volta da esquina, tornada a paisagem, Xulia encontrou rearme
na “memória da resistência”, como ela lhe chama. Os recordos
da família no campo de concentraçom, na emigraçom em Nova
Iorque e Buenos Aires, recordos
do tio-avô fugindo polos montes
da Rua das gadoupas fascistas,
do seu pai ainda criança ouvindo
no quartelinho como malhavam
no seu avô; mas, sobretudo, a re-

sistência perene das avós e da
mae, de Rosa, de Olímpia e Flora, estirpe de luitadoras.
Quiçá porque a literatura é algo
demasiado importante como para
deixar em maos dos literatos, Xulia pegou na pluma para escrever
este livro. Por isso e por fidelidade
a umha memória compartilhada e
a missom de herdá-la. Transparência, como a das águas de Afife,
e a beleza do poder destrutivo das
suas ondas. Um exemplo de vida.
Alonso Díaz, Xulia. Futuro imperfecto.
Ed. Galaxia, Vigo, 2010.
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que fazer
16.12.2010 / MANIFESTAÇOM
POLO DIREITO A TITULARSE / 12:00 na Alameda. COMPOSTELA

O programa completo está em
http://www.ateneoferrolan.org.

consolidaçom do carvoeiro do courel

22.12.2010 / COMEDOR POPULAR / 14:45 no C.S. Mádia
Leva! (Rua Manuel Amor Meilám, 18). LUGO

Greve geral na USC “contra a
extinçom de matérias e convocatórias”. Convoca Agir.

Todas as quartas-feiras.

16.12.2010 / MERENDAS
COM SUMO CUIDADO / 18:00
no local A Cova da Terra
(Rua Nóreas, 12). LUGO

22.12.2010 / PALESTRA DO
FORO GALEGO DE IMIGRAÇOM / 20:00 no C.S. A Fouce. AMES

Projecçons, títeres e obradoiros.

16.12.2010 / PROJECÇOM DE
CASAS VIEJAS: 5 ANOS DE
OKUPAÇOM E AUTOGESTOM E OKUPA / 19:00 no
C.S.O. A Casa da Estaçom
(Avenida de Ferrol). PONTE
D’EUME
Actividades polo primeiro aniversário ‘Um ano e mais’.

16.12.2010 / PROJECÇOM DE
RED DOORS / 20:00 no C.S.
Sem Um Cam (Rua do Vilar,
9). OURENSE
Do Ciclo de cinema LGBT.

16.12.2010 / PROJECÇOM
SURPRESA DE DOCUMENTÁRIO / 21:00 no C.S. Vagalume (Rua Nóreas, 5). LUGO

Diferentes vilas e centros sociais preparam-se
para receber o apalpador num novo natal
Diferentes colectivos, associaçons e
centros sociais preparam-se para
receber, mais um ano, o apalpador.
no dia 18 de Dezembro às 11:00
hh. o gigante do Courel vai visitar o
centro social lume (vigo). Às 13:00
haverá um magusto nesse local.
a associaçom agarimar organiza
no dia 21 um obradoiro de preparaçom da chegada do apalpador. será

desde as 18:00 no espaço Folhas
novas (rua real, 12, vigo). Também preparam a chegada do gigante às ruas do casco velho da cidade.
a principal promotora da recuperaçom desta figura, a Gentalha do pichel, prepara-se para receber ao carvoeiro no dia 23. o próprio apalpador vai fazer o sorteio de um “suculento cabaz cheio de cousas ricas”.

no dia 26

acto em Ponte vedra

17.12.2010 / OBRADOIRO DE
BRINQUEDOS / 17:00 na sede de Agarimar (Rua Real,
12). VIGO

Jogo Galiza
palestina
em ourense

17.12.2010 / ACTO CONTRA O
ESTATUTO DE AUTONOMIA /
19:00 no C.S A Fouce (Praça
de Chaviám, bloco 2, rés-dochao 5 - Bertamiráns). AMES
Acaba com concerto de Sacha
na Horta.

17.12.2010 / PALESTRA SOBRE A AUTOGESTOM / 20:00
no C.S.O. A Casa da Estaçom. PONTE D’EUME
Actividades polo primeiro aniversário ‘Un ano e mais’.

17.12.2010 / PALESTRA A
HISTÓRIA DO NACIONALISMO GALEGO / 21:30 no C.S.
A Revira (Rua Gonzalo Gallas, 4). PONTE VEDRA
Ministrada por membro da Escola Popular Galega.

17.12.2010 / CONCERTO DE
KAVE GZ E O SOUND
SYSTEM DE A MORRINHA /
22:00 na Fundaçom Artábria
(Travessa de Batalhons, 7 Esteiro). FERROL
18.12.2010 / JANTAR E JUNTANÇA DE OKUPAS / 14:00 /
CONCERTO / 21:30 no C.S.O.
A Casa da Estaçom. PONTE
D’EUME
Actividades polo primeiro aniversário ‘Um ano e mais’. Actuaçom de THC, Arenga, Folkolikos e Pandilla basura.

18.12.2010 / JANTAR TEMÁTICO / 14:30 no C.S. O Pichel
(Rua Santa Clara, 21). COMPOSTELA
De lombarda e kivis.

as ruas de Ferrol vam ver o apalpador oferecendo castanhas no dia
30. Convidado pola Fundaçom artábria, sairá, acompanhado de música, às 17:00 hh. do Bairro de esteiro
para chegar ao Bairro da madalena.
Também no dia 30 o centro social
mádia leva organiza um obradoiro
para crianças e um passa-ruas com
o apalpador polas ruas de lugo.

Causa Galiza apresenta aDn
Causa Galiza apresenta na tarde
do 18 de Dezembro o acordo
Democrático nacional, texto de
oito pontos pola autodeterminaçom e “contra a fraude estatutária”. o acto vai-se realizar no paço da Cultura de ponte vedra às
16:30 hh., e consiste num co-

18.12.2010 / PALESTRA DE
LÍDIA SENRA / 20:00 na sede
da Escola Popular Galega
(Rua Real, 12). VIGO
Sobre as conseqüências da Lei
do Solo e das Directrizes de
Ordenaçom do Território.

18.12.2010 / COMEMORAÇOM DO TRIUNFO DA REVOLUÇOM CUBANA / 20:00
no Local Sociocultural do
Castinheirinho. COMPOSTELA
Acto político, música, mojitos e
petiscos. Organiza a Associaçom de Amizade Galego - Cubana ‘Francisco Vilhamil’.

mício com diferentes intervençons de membros de Causa Galiza e de outros colectivos.
Depois do acto o público vaise deslocar à praça de Curros
enriquez para realizar umha oferenda floral à escultura de alexandre Bóveda.

siareir@s Galeg@s organiza
umha jornada na defesa das
selecçons galegas que inclui o
jogo de futebol Galiza - palestina. Desde a manhá haverá actividades : aberto de Bilharda,
jantar popular, actuaçom de
paiasos em rebeldia e, às
16:00, manifestaçom com o
lema ‘povos em luita, selecçons irmás’ desde a praça
maior. Às 20:30 haverá um
concerto de Keltoi, royalties e
som do Galpom.

Organiza Verdegaia.

DO MEMORIAL ÀS VÍTIMAS
DO FRANQUISMO / 17:00 na
Avda. de Navarra. CORUNHA

19.12.2010 / V MARCHA POLA LIBERDADE

Organiza a Comissom pola Recuperaçom da Memória História da Corunha (CRMHC).

PONTE VEDRA

Marcha aos cárceres de Dueñas (Palência) e Mansilla de
las Mulas (Leom). Informaçom
sobre a saida de autocarros na
página web de Ceivar.

19.12.2010 / SAÍDA ORNITOLÓGICA / 8:30 no pavilhom.
PONTE VEDRA
Complexo Intermareal Úmia Ogrove. Organiza Verdegaia.

18.12.2010 / CONCERTO DE
ÍXIOM / 22:00 na Fundaçom
Artábria. FERROL

19.12.2010 / ROTEIRO A EDUCAÇOM AO SOM DA NATUREZA / 09:00 na Escola de
Magistério (Avda. de Ramom
Ferreiro). LUGO

18.12.2010 / FEIRA DE TROCO / Na Praça da Ferraria.

19.12.2010 / INAUGURAÇOM

Organiza Adega.

21.12.2010 / HOMENAGEM
ÀS FAMÍLIAS DAS VÍTIMAS
DO FRANQUISMO / 20:00
no teatro Rosalia de Castro
(Rua Rego de Agua, 37).
CORUNHA
Organiza a CRMHC. Actuam A
Quenlla, César Morán, Xosé
Taboada e Paco Campos.

22.12.2010 / OBRADOIRO DE
PANDEIRETA / 20:30 no C.S.
Atreu (Trav. de Sam José, 2 Monte Alto). CORUNHA
Todas as quartas-feiras.

22.12.2010 / PROJECÇOM
DE MATERIAL , DE THOMAS HEISE / 21:30 no C.S.
O Pichel. COMPOSTELA
Organiza o Cineclube de Compostela. VOSG.

23.12.2010 / CONTADAS DOS
GHAZAFELHOS / 21:30 na
Fundaçom Artábria. FERROL
‘Contos para escagarrinhar-se’.

27.12.2010 / PALESTRA SOBRE AS IDEIAS LINGÜÍSTICAS DE CARVALHO CALERO
/ 20:30 na Fundaçom Artábria. FERROL
Ministra Maurício Castro.

29.12.2010 / PROJECÇOM DE
MALCOLM X / 20:00 no C.S.
A Fouce. AMES
29.12.2010 / ESPECTÁCULO
DE MAGIA / 21:00 na Fundaçom Artábria. FERROL
Com Fiz o Mágico.

30.12.2010 / PROJECÇOM DE
A BATALHA DE ARGEL /
20:00 no C.S A Fouce. AMES
01.01.2011 / FESTA DE FIM
DE ANO... POLA HORA GALEGA! / 01:00 no C.S. Mádia
Leva! LUGO
01.01.2011 / FIM DE ANO DE
MÚSICA / 01:00 na Fundaçom Artábria. FERROL
07.01.2011 / ACTOS POLO LXI
CABODANO DE CASTELAO: NA MEMÓRIA E NA
LUITA / Desde as 19:00.
RIANJO E BOIRO
Oferenda floral no busto de
Castelao em Rianjo e recital
poético e musical com Mini e
Mero no L.S. Aturuxo (Boiro)
às 21:30.

13.01.2011 / CURSO APRENDE A ESCREVER EM REINTEGRADO NUMHA HORA /
20:30 no C.S. O Pichel. COMPOSTELA

22 e 23.12.2010 / X JORNADAS MOSTRA DE CURTASMETRAGENS / No Centro
Cultural Torrente Ballester
(Rua Concepción Arenal).
FERROL

14.01.2011 / PROJECÇOM
DE O FONDO DO AIRE É
VERMELHO / 20:00 no local
da CUT (Rua Policarpo Sanz,
22, 2º). VIGO

Organiza o Ateneu Ferrolano.

Ciclo Filmar a História. VOSE.
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estatuto do 36.
Quem no-lo dera…
Bóveda. Castelao.
nós. Homens e mulheres
de nosso espalhados e espalhadas polo país “a jeito
de panfleto”. os mítins do
estatuto. a Frentre popular. as vacas de Daniel.
nós mugimos a vaca e outros bebem o leite. Que
maravilha de entrega e
acerto no seu labor político. e logo foi a barbárie. e
ficamos sem ele.
silêncio.

henrique banet, aGricultor ecolóGico e activista ambiental

“A chave está numha agricultura ecológica,
galega e rendível, produzida onde se consome”
ALONSO VIDAL / Henrique Banet transmite confiança. Situa-se
ao teu lado e explica-che os seus projectos com a ilusom
dos que ainda acreditam em antigas utopias, em transformaçons radicais da sociedade, em revoluçons pessoais e sociais. Envolve-te nas suas palavras que falam de justiça, ecologia, saúde, agricultura, energias alternativas... Fai-te viajar
durante esse tempo a lugares projectados com inteligência,
imaginaçom e constáncia. Afinal, de volta, com os pés na ter-

ra, um nom pode evitar pensar em que quiçá fôrom pessoas
como Henrique as que sonhárom primeiro as mudanças
mais profundas na história e em que imprescindíveis som
para acreditarmos ainda em qualquer futuro alternativo ao
grande capital. Realizador de TV prestigioso, embarcado junto à sua companheira, a actriz Mabel Rivera, em projectos de
agricultura bio-ecológica e de energias alternativas, recebenos na sede do seu projecto principal, em Forcarei.

Fala-nos deste lugar. Que
fazedes aqui?
É umha antiga escola que construírom os indianos emigrados
em Mar de Plata. Estava totalmente em abandono. Umha placa na porta dizia: “fazemos esta
escola para que os nossos filhos
nom tenham que emigrar”. Nos
reconstruimo-la conservando
todas as suas características iniciais, mas com a ideia de fazê-la
totalmente auto-suficiente. Recolheremos e filtraremos naturalmente com plantas e lagoas
as aguas residuais, deixando-as
aptas para o consumo; sem gasto energético. Compara-o com
as custosíssimas depuradoras
de águas dos concelhos. Usamos energias alternativas, como solar, eólica e geotérmica.
Nom dependeremos para nada
das grandes companhias. Este
será um centro de demonstraçom de agricultura, saúde e
energias alternativas. Por outra parte o edifício é bio-climá-

tico: todos os produtos empregados aqui som galegos e naturais: pedras, madeiras, pinturas... Queremos montar cinco centros na Galiza.

tom da energia. Mas claro, isso
nom interessa às grandes companhias, que preferem controlar o processo que supom grandes benefícios.

Auto-suficiência energética.
Como é possível?
A finca está perfurada por 650
metros de tubo que recolhe a
temperatura constante de 14,5
graus do subsolo para que a
aproveitemos no aquecimento e
na água. Com essa mesma técnica, aproveitaremos a o calor
que produz o compost da finca.
Temos placas solares e instalaremos um pequeno moinho de
eixo vertical, que som mais eficientes e sem o impacto visual
dos obsoletos que proponhem
as companhias eléctricas. Queremos ser um modelo de suficiência energética. Frente ao
modelo tradicional, monopolísticos, (sucessivamente, carbom,
petróleo, nuclear...) nós podemos fazer a nossa própria ges-

E o investimento?
20 por cento mais que a tradicional, mas sem gastos de mantimento posterior. Mas também
há subsídios que compensam
este sobregasto.
E a agricultura?
Investigamos, colhemos e seleccionamos sementes, damos
formaçom gratuita aos agricultores, passamos-lhes as sementes e depois compramos-lhes
toda a produçom a um preço
dez vezes superior ao do mercado. Porque o problema é que
o sistema é pernicioso repara:
A pataca estava nas grandes
superfícies a 1,95 euros, e ao
produtor pagava-se-lhe a 19
cêntimos. Nós pagamos a 1,10
e a 1,30 quando se venda direc-

tamente ao consumidor. E falamos de produtos ecológicos.
A distribuiçom?
Estamos fora do conselho regulador de agricultura ecológica.
Exigimos mais, queremos um
aval de qualidade. Queremos
que 80% da produçom seja vendida num rádio de 50 qms. Porque devemos produzir. Nom produzimos nada, quase tudo vem
de fora. Exigimos que os agricultores vivam dignamente do seu
trabalho. Que nom tenha que
mendigar um subsídio. Nom se
trata de produzir para obter
grandes benefícios amparados
na etiqueta “ecológico”. A venda
na proximidade é fundamental,
para além da poupança em
transporte, contaminaçom e intermediários. Ao grande capital
e às instituiçons que o servem
nom lhes interessa isso. A chave
é: Agricultura galega, ecológica,
rendível: produzir na Galiza para consumir na Galiza.

e reapareceu o... estatuto? nom. autodeterminaçom. era a... Transiçom?
Quanto signo de interrogaçom. e as palavras começaram a ser prostituídas. estatuto? De... autonomia?
podem realmente estas palavras andarem juntas 30
anos depois sem preguntarmo-nos onde foram os traços dos seus significados?
nom: autodeterminaçom.
nom à ‘prespituaçom española’. Fora bilingüismos
harmónicos, concordados,
restituídos. Fora a Galiza viperina a obrigar as palavras
à ‘prespituaçom’. o bilingüismo é a morte de êxito
das línguas. nom existe.
sempre é diglossia. José Tojeiro também as empregava
a pares. Botárom-nos drogha no estatu-caos.
e agora juntam-se os três
tenores do Cara-ao-caos.
pp-psoe-BnG entoam o
esta Tutto?, pavarotti? outra volta a bailar ao som do
chótis. pois nom. nom está
Tutto. Faltam, por exemplo,
os 8 pontos básicos do nosso aDn, do acordo Democrático nacional, com as
Bases Democráticas Galegas na memória. o nosso
aDn de soberanistas, independentistas. o mesmo que
o de manuel antonio. sábado 18, na ponte vedra do
Bóveda, do Castelao...
o único caminho continua
a ser a autodeterminaçom.

