nÚmero 98

‘GranDe corunHa’ vs Povo 20

soberanismo nas eleiçons 21

O macroprojeto urbanístico e comercial que se está a desenvolver na cidade da Corunha tem poucos beneficiários e muitos prejudicados. O pequeno comércio e os setores populares
estám no alvo da especulaçom.

O independentismo prepara diferentes fórmulas para fomentar a articulaçom de candidaturas perante a cita
eleitoral de maio nos concelhos. 2011
será histórico polo número de candidaturas soberanistas nas eleiçons.
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oubiña ratifica informaçons Do nGz

Rajoy reunia-se com
narco-contrabandistas
O candidato do PP à presidência do Governo espanhol, Mariano Rajoy Brey, dirigia o partido em Ponte vedra na época em
que contrabandistas e narcotraficantes desta província financiavam os cofres ‘populares’. a
invalidaçom das provas judiciais obtidas na altura permitiu
a impunidade dos políticos. as

recentes declaraçons do preso
laureano Oubiña coincidem
com informaçons publicadas
polo NOvaS da GalIza, tanto no
que tem a ver com a obtençom
de dinheiro ilegal por parte do
PP como com a venda de embarcaçons a narcos e repressores do contrabando por parte de
Rodman Polyships. / PÁG. 17

sede do psoe em betanços

Galiza recupera a iniciativa
com a greve geral nacional
a oposiçom frente à reforma das pensons e as chamadas medidas ‘anticrise’ dos governos levou a CIG a
convocar umha greve geral nacional para o próximo
dia 27 de janeiro. Coincide na data com a convocada
pola maioria sindical basca e vai ter lugar no dia antes
do Conselho de Ministros em que o PSOE prevê aprovar a modificaçom do sistema de pensons. Trata-se da
sexta greve geral nacional desde a década de oitenta e

vai estar marcada por um forte caráter soberanista.
Por parte da CIG qualificam as medidas governamentais como “o maior ataque aos direitos da classe
trabalhadora desde o franquismo”. a convocatória
conta com os apoios da CUT e da CGT, assim como
da totalidade do independentismo e de numerosas
entidades de caráter popular. Os preparativos para a
histórica jornada estám em andamento. / PÁG. 4

Menos recursos contra a pobreza
as ajudas para o coletivo de pessoas sem teito perde mais de
metade dos fundos a respeito de 2010. os cortes orçamentários
na assistência deixam setores empobrecidos sem amparo / PÁG.15

oPiniom
Contribuiçom à CrítiCa da distorçom e da
falsa ConsCiênCia por domingos a. Garcia / 3
mulheres e espaços por mariola mourelo / 3
finou a polítiCa por pedro mourigade / 28

Desconcerto Político Perante os ataques

Resistência galega
incrementa atividade
Sedes do PSOE fôrom vítimas
de até cinco ataques da resistência galega nos últimos meses. Os escritórios do INEM
som outro objetivo freqüente
das sabotagens realizadas por
grupos que parecem estar a dirigir as suas açons contra entidades que estám a gerir a crise

económica em prejuízo dos trabalhadores. Num comunicado
recebido polo NOvaS da GalIza
o património de PP e PSOE é
definido como “objetivo militar
permanente”. O desconcerto
policial preocupa em meios políticos, que receiam que os ataques se intensifiquem. / PÁG. 5

suPlemento central a revista
antom santamarinha delGado
Entrevista a um arredista histórico, fundador das Mocidades
Galeguistas de Bons aires em meados do século passado.

Gaitistas, auto-ódio e substituiçom
Reflexom ao redor do papel social dos gaiteiros e gaiteiras
e do processo de subsituiçom por instrumentistas ‘neutros’.
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o PelourinHo Do novas
Se tés algumha crítica a fazer, algum facto a denunciar, ou desejas transmitir-nos algumha inquietaçom ou mesmo algumha opiniom sobre qualquer artigo aparecido no NGZ, este é o teu
lugar. As cartas enviadas deverám ser originais e nom poderám exceder as 30 linhas digitadas
a computador. É imprescindível que os textos estejam assinados. Em caso contrário, NOVAS DA

Por um uso racional
Dos funDos PÚblicos
Perante os anúncios de pouca dívida e boa situaçom económica
do concelho compostelano do Pinho, o BNG lembra que nos últimos anos o concelho tivo enormes rendimentos por causa das
licenças de obra geradas pola
construçom.
Estas receitas deveriam ser
destinadas à dotaçom das infraestruturas necessárias para atender o incremento de vivendas, em
vez de provocar-se que agora, no
principal núcleo do concelho, arca, que suportou a maior parte do
incremento da construçom, nom
haja, por exemplo, depuradora de
águas residuais, nem dotaçom de
terrenos públicos acondicionados
para zona verde e de lazer, etc.
ademais, todas as obras relativamente importantes que se levárom e estám a levar a cabo no
concelho nos últimos anos fôrom
sempre feitas com fundos de outras administraçons; sem ir mais
longe, o novo pavilhom polidesportivo foi feito com fundos do
Estado e a deputaçom, as fossas
sépticas colocadas em arca para
paliar a carência de depuradora
fôrom instaladas também com
fundos da deputaçom; o centro
médico foi feito pola Junta, da
mesma maneira que vai ser a futura escola infantil, etc.
Quer dizer, o concelho recebeu

dinheiro proveniente da construçom, mas nom o empregou na dotaçom de serviços.
Por mais saneadas que tenha
as contas, o alcalde nom pode
presumir de austeridade quando
se empregárom, por exemplo,
mais de 35.000 euros na compra
de um carro oficial, algo inaudito
num concelho com menos de
5.000 habitantes, e o único que se
fijo foi arrecadar dinheiro sem o
destinar a dotaçons básicas para
o concelho.
Xosé R. F. Vidal, BNG do Pinho

Pensons e munDo labreGo

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

za no regime de autónomos e que,
portanto, nom tem direito a umha
reforma antecipada, o normal é
chegar aos 65 anos numhas condiçons físicas penosas e mui minguadas. aumentar a idade da reforma até os 67 alongaria o trabalho de homens e mulheres que, em
circunstáncias normais, chegam
com sérias dificuldades físicas aos
65. Em segundo lugar, a reforma
afetaria diretamente os rendimentos económicos de umhas exploraçons agropecuárias que, nas circunstáncias atuais, estám a caminhar pola corda bamba, muitas vezes a vender por baixo dos custos
pola constante queda dos preços e
incrementos continuados das despesas. aumentar a quotizaçom até
os 67 implicaria para cada quotizante acabar por pagar cerca de
mais 10.000 euros no fim da sua
vida laboral. afeta, especialmente,
as mulheres labregas que, apesar
de trabalharem junto ao seu cônjuge nas exploraçons, habitualmente nom quotizam apesar de fazerem o mesmo trabalho.
Para o Sindicato labrego, as
únicas aproveitadas destas reformas vam ser as asseguradoras privadas. Nom podem pagar os custos desta crise as classes populares e, em especial, os labregos e
as labregas, motivando, mais umha vez, o engrossamento dos lucros dos grandes à custa de umha
vida digna para as pessoas.

a secretária geral do Sindicato labrego Galego, Carme Freire Cruces, expressou hoje a profunda
preocupaçom dos setores agrários
da Galiza perante a reforma das
pensons que está a preparar o Governo central. Se afinal avançar,
esta reforma poderá ser para o
agro galego como umha facada
mortal, que se veria afetado de
duas formas claras. Em primeiro
lugar, afetaria diretamente a saúde da gente que se dedica a produzir alimentos. a atividade agrária exige grandes esforços físicos
que, ao longo dos anos, acabam
derivando em doenças próprias
deste setor que afetam principalmente a coluna vertebral e as articulaçons ósseas. dado que estamos a falar de um setor que quoti-

Sindicato Labrego Galego

dores da folha de rota: burocracias sindicais mui amplas e consolidadas, monocultura mediática da exaltaçom do capitalismo,
e degradaçom da capacidade popular para a exigência e a luita.
Se a casta política degenera a
umha velocidade de vertigem, é
porque existe certa toleráncia social com os gestores da desfeita.

Porém, a realidade é contraditória e a Galiza nem sempre encaixa no tópico tam bem espalhado polos costumistas da metrópole. Se um território fugiu ao controlo governamental da passada
greve geral, esse foi o galego. E se
alguém duvidava da participaçom
de desempregados, precários, mulheres ou pessoas nom filiadas na

atualizaçom ortoGrÁfica Do novas Da Galiza
O NOvaS da GalIza decidiu começar a aplicar aos textos redigidos na
nossa norma língüística corporativa a Atualizaçom da Normativa
Ortográfica da Comissom Lingüística da AGAL conforme o Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 (aO de 90). Os nossos leitores e leitoras poderám consultar o texto íntegro da atualizaçom no
site corporativo da associaçom Galega da língua. ao mesmo tempo,
desde este mês, o aO de 90 também será adotado para todos os textos redigidos em português padrom, quer lusitano quer brasileiro.
Para além da simplificaçom do uso do traço (-), dos acentos ou das
maiúsculas, as alteraçons gráficas mais destacáveis dim respeito à
supressom dos cês e pês de muitos grupos cultos (atualizar, adotar...), umha vez que nom eram pronunciados nas variedades populares galegas e cultas portuguesa e brasileira. Temos a certeza de
que certa surpresa inicial será compensada com o nosso contributo
para um maior fortalecimento da nossa língua a nível internacional.

Humor rutH caramés

eDitorial
s cortes de direitos aplicados polo governo espanhol merecêrom, até
agora, umha calmaria social que
fortalece os partidários de umha
saída regressiva da crise em que
andamos. Mas para o futuro ainda ser pior do que o presente,
precisa-se do concurso ativo de
agentes perfeitamente conhece-

O

editora
minho media s.l.
diretor
Carlos barros Gonçales
Conselho de redaçom
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

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.

A Galiza à prova
jornada de protesto, pudo vê-los
às moreias na mobilizaçom de setembro passado. Talvez por isso
na nossa terra se prepare umha
nova saída à rua em forma de greve, e quiçá também por isso um
profundo sentido soberanista em-

pape a mobilizaçom. de partida,
umha parte importante do nosso
país foge da tutela do poder e do
compromisso institucional, umha
notícia que orgulha e pom à prova
a nossa capacidade de luitar num
panorama tam adverso.

desenho GrÁfiCo e maQuetaçom
manuel pintor, helena irímia, Carlos barros

humor GrÁfiCo
s. sanmartin, pestinho+1, X.l. hermo, f. padín

fotoGrafia
arquivo nGZ, sole rei, Galiza independente
(GZi-foto), natália Gonçalves, Zélia Garcia

Correçom linGÜístiCa
eduardo s. maragoto, fernando V. Corredoira,
Vanessa Vila Verde, mário herrero (a revista)

administraçom
irene Cancelas sánchez

imaGem CorporatiVa: miguel Garcia

Colaboram neste nÚmero
ruth Caramés, domingos a. Garcia, mariola
mourelo, daniel r. Cao, eugénio outeiro, J.
antom 'muros', mª Álvares, Gabriel tizón, h.C.,
Júlio teixeiro, miguel G., Joám Casas, J.r.s.,
isaac lourido, pedro mourigade, bernardo
máiz, Xela rguez., X.s. pazos, lorena souto

audioVisual: Galiza Contrainfo

feCho de ediçom: 15/01/2011

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.

oPiniom

Novas da GaliZa 15 de janeiro a 15 de fevereiro de 2011

03

oPiniom

Sobre a ideologia. Contribuiçom à crítica
da distorçom e da falsa consciência
domingos antom Garcia fernandes
empre que se desvenda
o discurso e as práticas
dominantes;
sempre que se questiona
a composiçom do imaginário social; sempre
que se fai crítica da
Economia Política;
sempre que se ponhem em causa
preconceitos ocidentalistas, racistas, sexistas e doutra índole; sempre
que se contesta a cultura de massas (que
implica expetadores,
um consumo passivo e umha mercadorizaçom) e a cultura
populista ou de pseudoparticipaçom, como o
consumismo gastronómico, os espetáculos de duvidosa qualidade –e em múltiplas ocasions foráneos–, a cultura da cafonice; sempre que se
pom em discussom a gaiola de ferro do capitalismo; sempre que se
denuncia o populismo e umha política que nos desvia dos verdadeiros problemas; sempre que se descobre o feitiço da mercadoria e o
seu segredo, a reificaçom total;

S

sempre que se desmascara o discurso humanista de igualdade, democracia, direitos humanos; sempre que se elucidam os interesses
dos mass media, et cetera, produz-se umha crítica da ideologia.
Mas adentremo-nos um pouco

no que é para Marx essa ideologia: um exercício de distorçom, de
falsa consciência, de erros na
consciência ordinária da Economia, como quando se
entende o lucro como se
fosse salário do Capital
e nom como mais-valia
gerada pola exploraçom do trabalhador. ainda, umha legitimaçom ou naturalizaçom
do sistema
em que vivemos (como se
nom existissem ao
longo da história outros modos de produçom!), umha visom fatalista e determinista (como
se nom pudesse ser doutro
jeito!), como quando som
apresentados os interesses
da classe dominante, particulares, como se fossem de todos, universais. E para sair dessa deturpaçom da realidade praticou, de modo especial na sua grande obra
inacabada, O Capital, crítica da
Economia Política.
Frente à teoria de Marx erguem-se conceçons culturalistas
da ideologia como a de Clifford
Geerz ou a de Paul Ricoeur. O pri-

tribuir e fomos assim fundamentais para construção das nossas comunidades. a necessidade das
mulheres de trabalhar e
sustentar a economia familiar e social possibilitou que estas pudessem compartilhar espaços, saberes, afetos e aprendizagens com outras mulheres. aparecem então nestas fotografias
cenas carregadas de atividade, dinamismo e potencial de transformação que, quando menos, são
excitantes e satisfazem a construção da memória visual e identidade coletiva das que as olhamos a
partir do presente. Infelizmente,
essas mesmas ruas, praças, avenidas... estão hoje em dia vazias
da atividade das mulheres, sem
parecer que fossem estes espaços
públicos de trabalho e convívio
trocados por outros, senão que foram simplesmente desaparecendo dia após dia. Parece que hoje
que as mulheres populares temos
uma educação formal, possibilidades de participação social, económica e política, estamos mais
isoladas as umas das outras do
que nunca, sem capacidade de
nos comunicarmos e comparti-

Mulheres, identidades
e espaços coletivos
mariola mourelo
identidade das mulheres
é construída de maneiras
diferentes, tanto a identidade individual como a coletiva,
ou para sermos mais precisas, podemos falar das 'identidades' coletivas e individuais com que cada mulher se relaciona e identifica no mundo ao mesmo tempo
que se diferencia do resto das pessoas. Estas semanas está a ser exposta a obra da fotógrafa espanhola Cristina Garcia Rodero no
CGaC em Compostela. a exposição Transtempo é constituída por
imagens da Galiza dos anos 40
até a atualidade. Foram particularmente as fotografias dos primeiros períodos e em que aparecem mulheres que me fizeram recordar umas outras que vi recentemente num livro editado pelo
Concelho da Corunha em 2009, O
Trabalho Visível das Corunhesas,

A

uma compilação de documentos
escritos e visuais pertencentes ao
arquivo Municipal da cidade, sobre o trabalho público das mulheres na primeira metade do século
XX. Nestas imagens, para além
das faces das mulheres, das suas
vestimentas, que estão a falar por
elas da sua origem, da sua ocupação, do seu papel na sociedade, e
das relações das mulheres as
umas com as outras e com os homens e crianças, está-se também
a mostrar a relação das mulheres
com os espaços que ocupam, em
que desenvolviam a sua vida e coletividade. a ocupação das mulheres nestes espaços públicos e
coletivos constata mais uma vez
que o lugar de ação e transformação das mulheres nem sempre foi
o espaço privado, o lar, a casa,
mas que foi em todos os âmbitos
que as mulheres estivemos a con-

Voltar a marx implica
revelar as práticas
ideológicas ligadas
aos aparelhos do
estado. e olhar todo
um labor de convencer
para evitar o vencer.
isto levaria-nos a tirar
a ligadura mítica do
estado neutral para
tornar visível o seu
papel de gendarme
transnacionalizador
meiro salienta o papel integrador
e fornecedor de identidade simbólica. No seu famoso texto a respeito das luitas de galos em Báli, fala
de “semiose cultural indígena”, de
fatores endógenos, de conhecimento local, de nom interpretar
partindo do ideologismo externo,
de animalidade dionisíaca, de exprimir na luta os sentimentos populares…, mas é muito curioso
que, quando refere as matanças
da setembro de 1965, coincida
com as explicaçons que dará em
abril de 66 o almirante Sudorno.
Onde é que fica a análise da inter-

a ocupação das
mulheres nos espaços
públicos e coletivos
constata mais uma
vez que o lugar de
ação e transformação
das mulheres nem
sempre foi o espaço
privado, o lar, a casa,
mas que foi em todos
os âmbitos que as
mulheres estivemos a
contribuir e fomos
assim fundamentais
para construção das
nossas comunidades

vençom dos EUa? Pesquisar a
Economia Política do texto antropológico de Geerz seria umha boa
forma de crítica da ideologia.
Quanto ao segundo, assinala a
funçom positiva da ideologia como contribuiçom a umha identidade estável e como legitimaçom
do poder, assegura o fundamento
simbólico da vida social, resolve
ou minora os conflitos…
voltar a Marx e ao marxismo
implica, entre outras cousas, revelar, como diria althusser, as práticas ideológicas ligadas aos aparelhos do Estado: religiosos, educativos, familiares, jurídicos, políticos, sindicais, de informaçom e
culturais. E olhar todo um labor de
convencer para evitar o vencer. Isto levaria-nos a tirar a ligadura mítica do Estado neutral para tornar
visível o seu papel de gendarme
transnacionalizador. Num capitalismo selvagem libertado de toda a
limitaçom social, o Estado-Naçom
serve os interesses da classe capitalista transnacional para fortalecer o poder sobre a força de trabalho. O Estado-Naçom regula o trabalho, mas nom o capital. Mas este debate fica para outra ocasiom.
Um conceito crítico da Ideologia vai vinculado, portanto, a esclarecer a distorçom nas práticas
sociais, perscrutar as relaçons de
dominaçom que com tanta freqüência passam despercebidas e
subestimar e depreciar esse discurso invasor abafante omnipresente, especialmente nos meios
de comunicaçom.

lharmos preocupações, inquietudes e objetivos comuns. Os tempos mudam, e nós somos parte
dessa mudança, mas temos de
construir novos espaços libertadores onde aprender as umas das
outras e construir comunidade feminista à procura da força precisa para continuar visíveis, como
nas fotos de Cristina García Rodero, como nas do arquivo Municipal da Corunha.
Talvez não queiramos regressar ao lavadoiro, por muito libertador e comunitário que pudesse
ser, mas sim criarmos novos espaços próprios de convívio e troca de ideias, experiências, afetos
e saberes, onde as mulheres tenhamos a nossa própria voz e podamos fortalecer-nos e compartilhar tristezas, alegrias e lutas.
Sinto que esses espaços de coletividade são vitais para a nossa saúde mental e comunitária, para
continuarmos a visibilizar os nossos processos de libertação, a libertação das mulheres, que já
sem dúvida neste século XXI todas e todos conseguimos entender que são imprescindíveis para
os processos de libertação de toda a sociedade.
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sÁs, novo concelHo livre De transGénicos
O Concelho de Sás declarou-se como livre
de transgénicos, pouco depois de que o figesse o de lage. Já som mais de umha dúzia os municípios que manifestárom o seu
rejeitamento aos cultivos de organismos
geneticamente modificados.

carta branca Do PP e Psoe ao PGom De luGo
O governante PSOE e o PP juntárom
forças em lugo para aprovarem a polémica ordenaçom urbanística após 13
anos de estagnamento. O BNG exige a
exposiçom ao público, dado que o único
que se conhece foi o exposto em 2006.

Sindicalismo nacionalista fai chamamento
a secundar massivamente a greve geral
ciG recebe aPoios De movimentos PoPulares e sinDicatos como a cut e a cGt Para o 27 De janeiro
NGZ / a oposiçom frente à reforma
das pensons e as chamadas medidas ‘anticrise’ dos governos levou
a CIG a convocar umha greve geral nacional para o próximo dia 27
de janeiro. a greve coincide na data com a convocada pola maioria
sindical basca e vai ter lugar o dia
antes do Conselho de Ministros em
que o PSOE prevê aprovar a modificaçom do sistema de pensons.
O secretário geral da CIG, Suso
Seixo, qualifica as medidas como
“o maior ataque aos direitos da
classe trabalhadora desde o franquismo”. Fai um chamamento a
dar umha “resposta contundente
às políticas económicas e laborais” que os diferentes governos
tenhem adotado, aludindo a que
a reforma das pensons e o também previsto da negociaçom coletiva ameaçam diretamente “os
avanços que se tinham conseguido para um sistema de proteçom
social estável e seguro”, o que julgam como “um cúmulo de despropósitos que requer umha contestaçom imediata”.

As chaves da reforma
Para além da ampliaçom da idade
da reforma até os 67 anos e incrementar o número de anos necessários para calcular a base salarial das pensons, a lei anunciada
implicará na prática umha perda
de 6 por cento do número de pen-

ASSEMBLEIA
da CIG em 13 de Janeiro para
preparar a Greve do 27-J

apoio das organizaçons políticas
e setoriais independentistas, assim como de numerosos coletivos
sociais de base, que participarám
ativamente na jornada de luita.

Cinco precedentes históricos

sons outorgadas, ao requerer-se
dentre 15 a 20 anos mais de trabalho com contrato e quotizaçons.
as perdas nas quantias a perceber estimam-se entre 10 e 20 por
cento polos novos baremos na hora de estipular as bases de cálculo
por parte da administraçom.
denuncia a CIG que o Governo
pretende primar o atraso da idade
de reforma com fundos públicos,
“favorecendo assim uns setores
que nom sofrem o desgaste físico
e psíquico que padecem outras
profissons”. E critica que o patronato cai em contradiçons ao reclamar o atraso da idade laboral até
os 70 anos, quando “som as empresas as que dificultam o acesso
ao mundo do trabalho dos maio-

res de 50 anos e despedem, em primeiro lugar, os operários e operárias mais antigas”. do lado dos beneficiados, crescem as quantias a
perceber nas pensons máximas
dos que mais tenhem e prevê-se
um forte incremento do recurso
aos sistemas privados de pensons.

Apoios populares
Galiza Nom Se vende reclamava
em finais de ano umha greve nacional, poucos dias antes de que a
CIG figesse pública a convocatória, somando-se ao que chamavam “clamor popular” que deveria
ser “continuado com todo o tipo de
mobilizaçons até que se faga realidade umha mudança de rumo nas
políticas sociais e económicas”.

O sindicato CUT era outro dos
agentes que reclamavam a continuidade das dinámicas mobilizadoras a partir da passada greve
de 29 de setembro, instando à
CIG a tomar a iniciativa. E é assim que este sindicato adere decididamente à convocatória do 27J, como também o fai o sindicato
libertário CGT.
a entidade autodeterminista
Causa Galiza manifestou a sua
alegria porque a “classe trabalhadora galega e as suas organizaçons estabeleçam os seus próprios ritmos de mobilizaçom e
combate face às posturas claudicantes e timoratas das corporaçons sindicais espanholistas”. a
greve geral conta também com o

O precedente mais próximo na
história das greves gerais nacionais está na convocatória que em
15 de junho de 2001 realizavam a
CIG e a UGT contra a reforma laboral do PP. a paralisaçom contara com especial incidência em
grandes empresas, na construçom e no transporte.
a anterior, de abril de 1992, significara um fito na história do sindicalismo ao juntar os sindicatos
de classe com os agrários em defesa dos setores produtivos, com
o que contou com um amplo seguimento tanto nas cidades como
nas vilas. O próprio El Correo
Gallego falava da “maior mobilizaçom laboral da década”.
Em 1984 três greves nacionais
agitavam o panorama nacional.
a primeira fora convocada em
solitário pola INTG em fevereiro contra a reconversom naval.
Em julho somava-se também
CCOO contra as políticas económicas do Governo espanhol,
e em novembro era o SlG que
aderia às mobilizaçons para reclamar a proteçom dos setores
produtivos nacionais.

cronoloGia
10.12.2010 / Cámara de Ourense multa o Sergas por efetuar reformas no CHOU sem
licença municipal.

13.12.2010 / Associaçom de
vizinhos Alvedosa de Reboreda manifesta oposiçom ao
trajeto da A-59.

11.12.2010 / Mais de 500 pessoas manifestam-se na Corunha contra o despejo da Casa
das Atochas.

14.12.2010 / PP aprova em
solitário lei que proíbe beber
álcool antes dos 18 anos.

12.12.2010 / Conselharia de
Meio Ambiente anula a declaraçom de impacto ambiental
que permitiu à Ferroatlántica
secar a fervença de Ézaro.

15.12.2010 / Atiram engenhos
incendiários contra dous gabinetes do INEM em Vigo e
no Porrinho. É detido um jovem trabalhador de Coia,
acusado dos ataques.

16.12.2010 / Quase metade
dos imigrantes nom espanhóis sentem-se pouco integrados, segundo dados da Secretaria Geral da Emigraçom.
17.12.2010 / Junta entrega os
prémios da cultura galega,
com a ausência de Agustín
Fernández Paz, que rejeitou o
prémio das letras por “coerência idiomática”.
18.12.2010 / Estudo sobre o
castro de Baronha alerta da

necessidade de regular as visitas para evitar o deterioro.
19.12.2010 / Realiza-se a V
Marcha pola Liberdade organizada por Ceivar.

23.12.2010 / Motorista morre
ao capotar o seu camiom na
AP-9 de Sam Lázaro (Compostela)

20.12.2010 / Jesús Vieira, marinheiro de 41 anos de Viveiro,
morre num incêndio no pesqueiro asturiano Rey de Olaya.

24.12.2010 / Comité Cidadao
de Emergência para a Ria de
Ferrol manifesta-se contra a
entrada do navio metaneiro
Cheikh el Mokrani para a Reganosa.

22.12.2010 / Ministério de
Trabalho di que a Galiza tem
as pensons mais baixas.

26.12.2010 / TSJG ordena à
Junta readmitir três trabalhadoras da Saúde, despedidas
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Denunciam ‘nova soGama’ no sul através Da ‘estela eólica’

novacaixa enfrenta queixa coletiva Por ‘HiPotecas-enGano’

Estela Eólica gerirá 186 megawatts e acompanhará o
negócio com a construçom de umha estaçom de tratamento de resíduos, conforme a documentaçom
apresentada para o concurso eólico. ambientalistas
denunciam que pode tratar-se da adjudicaçom de um
serviço público a umha privada sem concurso oficial.

intensifica-se a ativiDaDe Da resistência GaleGa

Atacadas duas sedes do INEM
Por sua vez, na madrugada do dia
15 de dezembro eram atacadas
com engenhos incendiários as sedes do INEM de vigo e do Porrinho. No mesmo dia efetivos da
Polícia espanhola prendiam o sindicalista da CUT Miguel Nicolás
aparício, ao qual vinculavam com
a propriedade de um carro que teria sido visto perto do local atacado em vigo. após esgotar o prazo
de 72 horas de detençom na es-

a associaçom de consumidores adicae apresentou umha
queixa coletiva contra Novacaixagalicia por hipotecas especiais que supostamente protegiam os clientes das subidas das taxas de juro e que acabárom por afetar milhares
de galegos e galegas, que tivérom que pagar muito mais
que se enfrentassem hipotecas convencionais.

esPeculaçom imobiliÁria

Atacam sedes do PSOE em Betanços e
Teio e queimam locais do INEM no sul
NGZ / Os ataques às sedes do
PSOE em Cacheiras e Betanços
nas madrugadas dos passados
dias 25 de dezembro e 4 de janeiro somam-se aos produzidos nos
últimos quatro meses contra os
locais deste partido na Estrada,
Salvaterra de Minho e Salzeda de
Caselas. a sabotagem de Cacheiras –na localidade de Teio– realizou-se com umha bomba que causou importantes danos no seu interior, enquanto a de Betanços se
produziu polo impacto de vários
engenhos incendiários que abrasárom parte do interior da sede.
Um comunicado recebido polo
NOvaS da GalIza assume a autoria
do ataque de Teio, acusando o
PSOE de “dirigir e executar o processo de destruiçom do País”.
apontam o PP e PSOE como “objectivos militares permanentes” por
representarem “os interesses do
imperialismo espanhol”. E assinalam que “todos os métodos de luita
som pertinentes e necessários”.
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SEDE DO PSOE DE TEIO
atacada com bomba
em 25 de dezembro

Sete em cada dez apartamentos
novos na costa sem vender
NGZ / a Galiza dos campos de
golfe e as urbanizaçons no litoral existe, mas está desabitada. Segundo os cálculos da
associaçom de Promotores
Imobiliários, 70 por cento das
habitaçons de uso turístico e
residencial nom encontram
saída no mercado.
No mesmo informe afirmase que nom existem grandes
bolsas de casas vazias, mas a
realidade é bem diferente atendendo ao grande número e género das ofertas que se podem
encontrar nas imobiliárias, isto
sem constatar a paisagem que
deixam zonas 'turísticas' como

quadra policial da cidade olívica,
o jovem ativista era enviado para
a prisom da lama, onde continua
preso à espera de ser julgado.
No mesmo dia o local do PP na
Guarda era atacado com pedras e
pintadas de caráter anarquista.

chegou a assinalar os centros sociais como espaços para o recrutamento de ativistas ilegais, assim como a organizaçons políticas e setoriais públicas como entidades promotoras dos ataques e
de defesa dos seus autores.

Repercussom mediática

Solidariedade com o preso

a seqüência de ataques violentos
suscitou o alarme mediático. Para
além dos habituais comunicados
de condena, os meios de comunicaçom com maior difusom desenvolvêrom um amplo trabalho ao
respeito, centrado em salientar o
incremento das atividades ilegais,
umha certa “profissionalizaçom”
dos seus autores e chamando a
atençom sobre a ausência de detençons. a este respeito, políticos
e associaçons policiais abrírom
umha polémica sobre a suposta
ineficiência no combate à resistência galega. la voz de Galicia

O viguês Miguel Nicolás aparício, quarto independentista preso na atualidade, recebeu o respaldo do seu sindicato, assim como o de organizaçons políticas,
antirrepressivas, juvenis e adessons individuais. O 29 de dezembro mais de duzentas pessoas
concentravam-se no mercado viguês do Calvário por convocatória da CUT, entidade que manifestou o seu “apoio e solidariedade” com um ativista que caraterizam pola “sua generosidade
na defesa dos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras”.

29.12.2010 / BOE publica a
ordem ministerial pola qual
se inicia privatizaçom do
controlo das torres de Peinador e Alvedro.

transporte coletivo e as portagens.

transporte inter-hospitalar
da zona.

02.01.2011 / Ministério da
Saúde espanhol anuncia que
vai recorrer o catálogo de
medicamentos priorizado da
Galiza por "exceder o quadro
de competências".

05.01.2011 / Ponte Vedra, Marim e Bueu amanhecem alagadas polas chuvas, que afetaram outras localidades.

Sam Genjo ou a Marinha, a zona mais recentemente afetada
pola febre imobiliária e que viveu a construçom massiva de
habitaçons quando estava para
explodir a bolha imobiliária.
Os construtores erguem vozes agora contra os governos,
em concreto contra a lei do solo estatal que reserva entre 30 e
40 por cento de vivendas protegidas, e apresentárom à Junta
da Galiza um plano de reativaçom levando em conta as pessoas que, segundo as construtoras, estám em condiçons de
comprar, mas nom se atrevem
por causa da incerteza laboral.

Projeto De Porto DesPortivo em canGas

Promotores de Massó ocultárom
compra de terrenos públicos
NGZ / a promotora do porto desportivo e a urbanizaçom prevista nos terrenos da conserveira
Massó em Cangas, Residencial
Marina atlántica, comprou ilegalmente espaços intransferíveis de domínio público. a aquisiçom dos terrenos fora ocultada pola sociedade tanto à autoridade Portuária como ao Concelho, mas nom pudo esquivar
os requerimentos judiciais polos
que agora se deu a conhecer.
Trata-se de 17.000 metros
quadrados de superfície de domínio público marítimo-terres-

tre polos que Marina atlántica
custeou 1.127.080 euros. Conforme assinala a Confraria de
Pescadores, o documento é "nulo de pleno direito" e por si mesmo deveria motivar a anulaçom
dos expedientes que se derivárom do seu reconhecimento como propriedade da empresa.
Consideram que é umha mostra clara da "desleixo administrativo e jurídico" através da
qual se tramitou o desenvolvimento dos planos da entidade
participada maioritariamente
pola Caixanova.

cronoloGia
por exigirem o seu reconhecimento como pessoal laboral indefinido.
27.12.2010 / Tribunal de Contas inicia procedimento para
investigar a requalificaçom
dos terrenos do centro comercial Marineda City no polígono de Agrela.
28.12.2010 / Resgatados os
dez tripulantes do Bahia de
Portosanto, afundado a vinte
milhas do Cabo Silheiro.

31.12.2010 / Associaçom pola
Recuperaçom da Memória
Histórica e Democrática de
Marim homenageia os seis vizinhos desta vila fuzilados a
31 de dezembro de 1936.
01.12.2011 / Sobe o preço da
luz, o gás, os correios, o

03.01.2011 / Ambuláncia do
061 é queimada nas Pontes
no quadro da greve indefinida em Emersán Galicia, a
empresa adjudicatária do

06.01.2011 / De madrugada, a
vidraça do CS Mádia Leva
aparece destruída pola segunda vez em poucos meses.
07.01.2011 / Abel Caballero
anuncia a abertura de um al-

bergue para indigentes em
Vigo, mas só de caráter provisório.
08.01.2011 / Realiza-se a IX
Marcha à cadeia de Teixeiro,
após a proibiçom da subdelegaçom do governo para realizá-la a 18 de dezembro.
09.01.2011 / Pescadores e
ecologistas concentram-se
na barragem da Capela contra a secagem do Eume por
parte da Endesa.
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Pola memória Da esPoliaçom Do eume e Polo seu futuro

HomenaGeiam o fresco no monte GalHeiro
ativistas e simpatizantes de Nós-UP do Condado homenageárom mais um ano a figura do guerrilheiro antifranquista Manuel Gonçalves, o Fresco, no monte Galheiro,
onde fora abatido por tropas fascistas em 1936. Foi no
passado dia 2 de janeiro e incluiu um roteiro, intervençons políticas e poéticas e um jantar ao ar livre.

Pescadores e ecologistas concentrárom-se perante a barragem da Capela em denúncia do 'espólio histórico' do
rio Eume, que tem secos três quilómetros de curso ao
seu passagem polas fragas que levam o seu nome desde
há 50 anos. Rios com vida denunciou Endesa por nom
respeitar o caudal ambiental requerido legalmente.

olalHa barro, Do órGao Porta-voz Da causa Galiza

soberanismo

“temos que dizer sem ataduras que
nós queremos a independência”
No passado dia 18 de dezembro Causa Galiza apresentou
no Palácio da Cultura de Ponte Vedra o Acordo Democrático Nacional (ADN), um texto de oito pontos comuns assinado por dez
organizaçons (Movimento pola Base, Espaço Irmandinho, Frente Popular Galega, Partido Comunista do Povo Galego, Coletivo
Nacionalista de Marim, Ceivar, Adiante, Assembleia da Mocidade

C.C.V. /

Independentista, Central Unitária dos Trabalhadores e as Redes
Escarlata) que pretende ser a base do trabalho conjunto no independentismo para os próximos anos. Do NOVAS DA GALIZA falamos com Olalha Barro, do grupo porta-voz de Causa Galiza, trabalhadora do SLG e ativista de numerosos projetos, como Estaleiro Editora, o CS Mádia Leva! ou o galizalivre.org.

Como se gestou o Acordo
Democrático Nacional?
O acordo é fruto do diálogo e do
trabalho de muitas pessoas. Estamos num momento social e político mui complicado que precisa
de umha resposta articulada. É
umha ferramenta para apresentar umha base de trabalho de aqui
para o futuro, por isso se gestou
com base no diálogo e no compromisso.
Que expetativas pensades que
levantou no independentismo?
Penso que levantou muitas e boas
expetativas. Mas, para nom ficarem frustradas, temos que continuar a trabalhar. O fundamental
é que esta ferramenta seja útil para fugirmos da atomizaçom atual.
Entendo que num contexto de crise económica, social e política,
onde temos as portas cada vez
mais fechadas, corremos o risco
de cairmos em debates endogámicos. Isto acontece porque umha e outra vez nos condenam às
margens, ao silêncio, à minorizaçom e ao ostracismo social. Neste
trabalho empregam todas as suas
armas, mas sobretodo, a constante campanha de criminalizaçom e
desprestígio que padecemos todas aquelas pessoas que nom comungamos com o credo ultraliberal, patriarcal, espanholista e racista imperante. É mui importante fazermos autocrítica constante
e mantermos umha postura aberta e cordial com as nossas irmás e
companheiras de luita.
De que vai servir este texto que
foi qualificado “instrumento”?
É umha ferramenta para ativar
setores políticos, sindicais e sociais que hoje vivem imersos
numhas dinámicas pouco favorecedoras para os debates sobre
questons mais importantes e me-

nos urgentes.
Também é útil para nos visibilizarmos, para podermos dizer
sem mordaças que nós queremos a independência. E temos
que dizê-lo porque estamos a viver um processo de retrocesso
de direitos políticos onde se está
a pôr em questom o facto de podermos dizer altas e claras as
nossas reclamaçons políticas.
Por último, também esperamos que sirva para criar novos
cenários no seio do movimento
soberanista que nos permitam
superar o fraccionismo e a marginalizaçom política.
Mas nem todas as organizaçons
do independentismo aderírom
ao Acordo, nom é? Causa Galiza
é umha plataforma apartidária,
qual é o porquê de chamar aos
partidos para este processo?
Como dixem antes, a Causa Galiza pretende fazer de ponte entre
muitas organizaçons e grupos
que estám a fazer muito, mas de

maneira descoordenada, por isso
temos que facilitar que todo o
mundo participe deste processo.
Mas isto foi um primeiro passo
para construirmos umha estratégia soberanista comum, desde
baixo, desde o dia-a-dia, desde a
interrelaçom e o conhecimento
mútuo.
Para a Causa Galiza é mui importante a acumulaçom de todas
as forças soberanistas e independentistas, acima do debate político e ideológico. Por isso sempre
estamos abertas para somar.
Chama a atençom a fotografia do
ato, tam só há duas mulheres...
É certo é que dá para pensar. as
únicas duas mulheres que estávamos ali era por sermos do grupo
porta-voz da Causa Galiza, das
outras organizaçons só vinhérom
homens. Na minha opiniom, temos que trabalhar muito nisto.
dentro dos princípios da Causa
Galiza está a construçom de umha Galiza “superadora do patriar-

cado, o machismo e a homofobia”. Para o conseguirmos temos
que facilitar a participaçom de
mais mulheres.
Há que ter mui presente que vivemos numha sociedade patriarcal e umha das conseqüências
que padecemos as mulheres é a
negaçom da vida pública, quer seja por barreiras visíveis quer invisíveis. Temos que derrubar essas
barreiras e para isso é preciso que
as mulheres ocupemos os nossos
espaços. Como dizia Tareixa ledo, no livro sobre lidia Senra: “a
timidez é o resultado de nom termos sido autorizadas, de termos
sido excluídas, danadas e de que
toda a vida nos calárom, nos impedírom falar, nos dixérom que
nom sabíamos e que nom podíamos”. Tenho a certeza de que só
estando nos projetos, as mulheres podemos luitar para que outras companheiras também ocupem o seu espaço, porque somos
conscientes da experiência coletiva de opressom que vivemos.

Acordo
Democrático
Nacional frente
aos estatutos
NGZ / a entidade soberanista
Causa Galiza apresentou no dia
18 de dezembro o chamado
acordo democrático Nacional
(adN) no Paço da Cultura de
Ponte vedra. Formulam-no como umha alternativa ao Estatuto de autonomia em vigor e à reforma que preparam os grupos
políticos parlamentares. através de oito pontos básicos resume as reivindicaçons históricas
do movimento autodeterminista: soberania popular galega,
desenvolvimento autocentrado,
quadro próprio de relaçons laborais e plena normalizaçom do
idioma, entre outros aspectos.
O texto foi respaldado polas
organizaçons políticas Movimento pola Base, Espaço Irmandinho, Frente Popular Galega, Partido Comunista do Povo Galego e Coletivo Nacionalista de Marim, polas organizaçons juvenis aMI e adiante,
polo sindicato CUT, polas Redes Escarlata e polo coletivo
antirrepressivo Ceivar.
Perante mais de duzentas
pessoas, o ato foi conduzido polo cantor leo F. Campos e o escritor Séchu Sende, acompanhados pola música do duo Pel
de Noz. Intervinhérom o filho
de alexandre Bóveda e vice-presidente da fundaçom que leva o
seu nome, Xosé luis Bóveda,
assim como o militante independentista e sindicalista Joám
lopes, que lembrou a figura do
ativista recentemente falecido
José Manuel Sanmartim Bouça.
Continuou o evento com a
participaçom de delegaçons internacionais do Saara, País Basco e Países Cataláns, assim como de Bráulio amaro, impulsionador da Causa Galiza, que evocou a experiência das Bases democráticas Galegas.
Olalha Barro e Charo lopes,
porta-vozes da entidade soberanista, apresentárom finalmente
o adN, antes de que o público
assistente partisse para o centro
histórico ponte-vedrês para homenagear alexandre Bóveda
perante o seu monumento.

acontece

Novas da GaliZa 15 de janeiro a 15 de fevereiro de 2011

imPeDem GaleGuizaçom reinteGracionista De aPeliDos

bnG DefenDe quaDro leGal Para as comarcas
Na apresentaçom do seu programa para as eleiçons de maio, o BNG defende a “institucionalizaçom das comarcas” como entidades que adquiram competências atualmente em maos das deputaçons, propondo reduzir as atribuiçons destas
para dar peso à organizaçom territorial histórica.

a audiência Provincial de Ponte vedra denegou a umha
vizinha de Ponte areias e militante de Nós-UP a galeguizaçom reintegracionista dos seus apelidos baseando-se
em “critérios científicos” da RaG que converteriam a
vontade de Ilduara Medranho de ter os apelidos em galego em tentativa de “aportuguesamento”.

MANIFESTAÇOM
de Galiza Nom Se Vende
em março de 2010

estuDos ambientalistas sobre aGressons ao meio

O 2010 é qualificado por ecologistas
como “ano negro” de desfeitas naturais
NGZ / “Se 2009 foi o ano da ‘deconstruçom’ dos mornos avanços
ambientais da etapa anterior, em
2010 assistimos à consolidaçom
de umha autêntica involuçom ambiental”: assim começa o comunicado da adEGa que analisa a situaçom ambiental no país, qualificando-a de desastrosa. verdegaia
qualifica-o como o pior em relaçom à “caótica implementaçom de
quantiosos instrumentos de ordenaçom do território”. O ambientalismo entende o novo enquadramento legislativo, em que se inserem leis como a do Solo ou a lei

Eólica, como a renovaçom de planificaçons setoriais retrógradas.
Um dos objetivos prioritários da
Junta foi a legislaçom sobre o território, facilitando ainda mais a especulaçom com o solo. as modificaçons legislativas introduzidas
servem numha salva de prata o solo rústico protegido. a incipiente
privatizaçom dos parques protegidos, a queda das ajudas económicas, e a generalizaçom da “caça
preventiva” som outros temas que
preocupam ao ambientalismo.
No que di respeito à produçom
energética, o balanço nom é mais

positivo. O concurso eólico contou com erros de tramitaçom, enquanto a lei Eólica reduz as garantias ambientais. Pola sua parte, o Plano Hidrológico facilita o
avanço das minicentrais.

Poluiçom aumenta 34%
O tratamento e depuraçom de
águas residuais e a poluiçom intencionada de pessoas e empresas
estám por detrás destas percentagens. as confederaçons hidrográficas abrírom 109 expedientes entre janeiro e novembro por despejos, frente aos 75 de 2009.

modificaçons nom previstas na lei eólica permitirám
às empresas nom cumprirem os projetos industriais
Mesmo antes de que 2010 finalizasse, o dOG recolhia a ordem eólica que regula a distribuiçom de
mais de dous mil megawatts de potência elétrica. O texto, apresentado 39 dias depois do prazo legal delimitado, entra em contradiçom
com a ordem de 31 de março, que
assinalava que os planos indus-

triais complementares que as empresas se comprometiam a executar deveriam ser desenvolvidos “integralmente”. Com a modificaçom
nom anunciada, as sociedades beneficiadas poderám adequar os investimentos industriais “à regra geral de proporcionalidade”, de maneira que as que recebêrom menos
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megawatts poderám reduzir os
seus investimentos por baixo do
anunciado no momento em que
apresentárom as suas ofertas.
a ordem em vigor permite-lhes
um prazo de 15 dias para adequar
os seus planos com o beneplácito
da Junta, que será a que autorize finalmente as adaptaçons.

Voltam a atacar o centro
social Mádia Leva de Lugo
NGZ / Pola segunda vez nos últimos meses alguém partiu o vidro da entrada do centro social
luguês. Foi na noite de Reis, e os
danos fôrom mais quantiosos
que os registados no verao. O
burato tivo que ser tapado improvisadamente, pois permitia a
entrada de pessoas no local.
Nom se trata do primeiro ataque contra centros sociais: recentemente o CS Henriqueta
Outeiro de Compostela foi alvo
de pintadas fascistas e racistas,
e o CS Revira de Ponte vedra
padecera umha tentativa de incêndio há dous veraos.

Por outro lado, a rede dos
centros sociais galegos contou
com duas baixas nas últimas
semanas, a do Setestrelo da Estrada, que cumprira dous anos
no verao passado; e a do CSa
O Guindastre de Teis (vigo),
que embora encerre as suas
portas, continuará a sua atividade como associaçom cultural. Como nota positiva, o NOvaS da GalIza tivo conhecimento de que no vindouro mês abrirám mais dous centros sociais
em Compostela, um de caráter
anarquista e outro vinculado ao
independentismo.

Reúnem Galeuscat de
especialistas em História
NGZ / Investigadoras e investigadores, junto com docentes de
história da Galiza, País Basco e
Catalunha, assinavam um manifesto em 2008 comemorando o
Pacto Galeusca de 1933. Como
conseqüência deste encontro
profissional, os promotores
anunciavam a organizaçom de
um congresso para analisar o
passado dos países. O plano
cumpriu-se nos passados dias
10 e 11 de dezembro de 2010. O

Museu de História da Catalunha
acolheu duas jornadas com a legenda 'Entre a construçom nacional e a repressom identitária'.
Pola Galiza assistírom Pegerto Saavedra, Xusto Beramendi,
Carlos velasco, Xosé Estévez e
Uxio Breogán diéguez. Partilhárom as sessons com investigadores cataláns como albert
Balcells ou Jordi Casassas, e
bascos como alberto angulo ou
Joseba agirreazkuneaga.

Nengumha nova bolsa
para I+D ao longo de 2010
NGZ / a associaçom de Investigadores Parga Pondal denuncia
que ao longo do ano 2010 a Junta nom convocou nengumha nova bolsa para investigaçom e desenvolvimento nem anunciou a
renovaçom das existentes. apesar de que se figera público que

tinham convocado 15, este anúncio foi negado polo coletivo investigador. alegam que se está a
correr o risco de “fuga de cérebros”, dado que nos dias de hoje
há “gente a trabalhar grátis desde setembro com a esperança de
que saíssem estas convocatórias.
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lei De convivência e ParticiPaçom

Apresentam projeto de lei
para dar cobertura legal
ao Decreto do Galego
NGZ / as dúvidas sobre a legalidade da consulta aos pais e maes
sobre os idiomas nos quais lecionar as matérias no ensino estarám esclarecidas depois de o PP
aprovar o projeto de lei de Convivência e Participaçom da Comunidade Educativa. O texto legislativo inicial foi apresentado
polo conselheiro Xesús vázquez
no passado dia 5 de janeiro com
o pretexto de promover o uso do
galego, contemplando na sua redaçom as consultas para amparar a promessa eleitoral que satisfazia as exigências de coletivos impulsionadores da presença do espanhol do ensino.
a CIG-Ensino julga que o único
objetivo da lei será o de "dar cobertura legal ao decreto do pluri-

lingüísmo" através de "práticas
antidemocráticas", por nom ter
informado a Conselharia antes
do que ao Conselho Consultivo
do Ensino.
Outra das medidas que inclui a
lei é a da regulaçom do assédio
escolar, convertendo o professorado em autoridade pública com
presunçom de veracidade. O sindicato nacionalista entende que
se trata de “propaganda falaz”
que nom resolve os problemas,
de maneira que reclamam mais
meios em troca de terem de "realizar funçons que nom lhes correspondem, como a vigiláncia".
assinalam que o texto tampouco
foi entregue ao Conselho Escolar
da Galiza, eludindo o debate precetivo prévio à sua tramitaçom.

inDÚstrias entram em esPaços naturais

Aprovam eólicos no Galinheiro,
previsto para ser Parque Natural
NGZ / a Conselharia da Indústria autorizou finalmente a construçom de um parque eólico na
Serra do Galinheiro por parte da
sociedade Terra de vento, que
obtivo licença para produzir 39
megawatts. Por sua vez, a Conselharia do Meio Rural está a estudar a ampliaçom do Parque
Natural do Monte aloia integrando nele espaços da Serra do
Galinheiro, de elevado valor ambiental e arqueológico, o que impediria de facto a instalaçom de

qualquer tipo de indústria nos
terrenos de especial proteçom.
O Galinheiro é umha serra de
alto valor biológico, que conserva espécies em perigo de extinçom como a saramaganta ou a
azulenta papuda, assim como
petróglifos da Idade do Bronze
como o da Água da lage e outros conjuntos de mámoas de
elevado interesse arqueológico.
O Concelho de Gondomar
aprovou no seu PGOM proteger
a serra de qualquer indústria.

soliDarieDaDe Perante os cÁrceres

Movimentos populares dam apoio
às pessoas presas polo Natal
NGZ / Como cada dezembro, as
mostras de solidariedade com as
pessoas presas galegas deixáromse notar nos diferentes pontos da
geografia galega e espanhola, neste caso por causa da dispersom.
Tanto no ámbito independentista
como no libertário, o apoio chegou apesar dos entraves.

MARCHA ÀS CADEIAS
convocada por Ceivar

Marcha às cadeias de Ceivar
Na madrugada do dia 19 de dezembro, um autocarro com meia
centena de pessoas fretado polo
organismo antirrepressivo Ceivar
saía da Galiza para visitar as prisons onde cumprem condena
Ugio Caamanho, Santiago vigo e
José Manuel Sanches. Em Ourense tivérom o primeiro contratempo, quando o veículo foi rodeado
por sete carros policiais, dos quais
saírom vinte e cinco agentes que
identificárom todas as pessoas
que viajavam. Outro controlo policial revistou o autocarro já em
leom, onde aliás foi exigido o exame de duas mochilas. À porta das

prisons fôrom proferidos lemas
solidários e cantado o hino galego.

Apoio às reivindicaçons do CPIG
No dia 30 de dezembro, coincidindo com o jejum mensal que leva a
cabo o Coletivo de Presos Independentistas Galegos (CPIG) desenvolvêrom-se concentraçons
em apoio deles por todo o país.

Marcha a Teixeiro
a já veterana Marcha a Teixeiro, programada também para

dezembro, tivo que ser adiada
para o presente mês.Um dia antes da data assinalada o Subdelegado de Governo na Corunha
proibiu-na, revistando e identificando as pessoas que se deslocárom. O ato realizou-se no dia
8 de janeiro, acompanhado de
umha equipa de observaçom Esculca que vigiou o desenvolvimento da manifestaçom convocada em Teixeiro para reclamar
o respeito aos direitos fundamentais nas prisons.

SOS Sanidade Pública declara-se ‘em
rebeldia’ contra as políticas privatizadoras
a plataforma SOS Sanidade Pública concentrou-se no dia 29 de
dezembro em frente da última
reuniom do Conselho Galego de
Saúde em denúncia polas privatizaçons realizadas e previstas pola
Junta. No início da reuniom, representantes do coletivo dérom
leitura a um comunicado em que
manifestavam declarar-se 'em re-

beldia' frente ao deterioro da saúde, mesmo antes de abandonar a
reuniom aduzindo que nom querem "legitimar com a nossa presença" a estratégia da Junta em
relaçom ao "sistema sanitário”.
Consideram que o PP lidera a
"maior ameaça ao sistema de saúde desde a sua criaçom" através
de políticas que "podem conduzir

o sistema público a umha situaçom sem retorno". Citam a reduçom do orçamento em 200 milhons no presente ano e o recurso
ao setor privado para construir e
gerir os centros sanitários, que
"multiplicará por seis o seu custo
final" e a um "grau de endividamento incompatível com a manutençom sustentável do sistema”.

justiça obvia a inexistência De Declaraçom De imPacto ambiental nem Plano De emerGência exterior

Tribunal Supremo ampara a Reganosa sem ter em conta as suas carências
NGZ / O Tribunal Supremo deu a
aprovaçom à tramitaçom ambiental da Reganosa com base na
declaraçom de Efeitos ambientais que a Junta aceitara em 2001.
desta maneira, desestima o recurso apresentado pola vizinhança de Meá que fora tido em conta
polo Tribunal Superior de Justiça

da Galiza e logo recorrido.
Fontes do Comité Cidadao de
Emergência consideram que a
decisom do alto tribunal nom outorga legalidade a “umha central
que desde os seus inícios se sustenta em ilegalidades manifestas”. Julgam que evita pronunciar-se sobre o que entendem co-

mo “fundamental”, isto é, Reganosa nom conta com declaraçom
de Impacto ambiental (de mais
rigor que a apresentada em 2001)
nem com um Plano de Emergência Exterior, com as quais sim
contam três empresas situadas
na mesma zona e com menor perigosidade que a regasificadora.

O Plano de Emergência Exterior deveria ser um informe pormenorizado que abordasse todas
as questons e protocolos de atuaçom necessários para intervir em
casos de acidentes ou incidências
graves, o que consideram imprescindível para umha infraestrutura
que pode pôr em risco vidas.

lembram que ainda persistem
oito inquéritos administrativos
apresentados pola plataforma
anti-Reganosa nos tribunais, assim como umha sentença do
TSJG contra a modificaçom do
PGOM de Mugardos que foi recorrida pola Junta e a empresa
perante o Supremo.

mar
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evaristo lareo está a ser investigado por um suposto desvio de ajudas da
catástrofe. os fundos teriam ido para entidades relacionadas com ele

Diligências contra confrarias por malversar dinheiro do Prestige
contributos Por 80 milHons que Deveriam ir Para 30.000 famílias afetaDas Pola maré neGra teriam siDo DesviaDos
A. DIESTE / O fiscal do Tribunal
de Contas decidiu abrir diligências contra Evaristo Lareo,
presidente das confrarias na
altura da catástrofe do Prestige, por presumível malversaçom e apropriaçom indevida
das ajudas recebidas pola maré negra. Umha decisom tomada em finais do passado mês
de dezembro e que acaba de
convulsionar o setor do mar,
no qual Lareo chegou a ostentar um papel importante como
homem forte do PP. Um posto
que hoje em dia, e através da
Federaçom Galega de Confrarias, exerce o cambadês Benito González, pessoa mui próxima do BNG nos anos oitenta.

EVARISTO LAREO
era o homem forte do PP nas
confrarias na época do Prestige

Um vizinho da Costa da Morte foi
o que apresentou a denúncia, assinalando que as ajudas objeto da
investigaçom rondariam os 80
milhons de euros e teriam que ter
sido distribuídos entre mais de
30.000 famílias afetadas polas
conseqüências da maré negra do

Prestige. Na denúncia som acusados os responsáveis polas federaçons de confrarias de Ponte
vedra, Corunha e lugo de estabelecer um “entramado de ocultaçom e omissom, presumida
malversaçom e apropriaçom indevida de bens públicos”. Este di-

nheiro, em vez de ser destinado
aos afetados, teria ido para à exComissom do Prestige (que também estava presidida por lareo)
e, após desaparecida, à Fundaçom Oceano vivo, à frente da
qual figurava Evaristo lareo.
a acusaçom contra lareo, que
exerceu no setor do mar de mao
direita da atual conselheira do
Mar, Rosa Quintana, através da
presidência da Federaçom Galega
de Confrarias, radica em que este
desviaria fundos obtidos através
de diferentes iniciativas organizadas no Estado após o Prestige para angariar colaboraçom económica para marinheiros e habitantes das zonas costeiras afetadas.
assim, o dinheiro presumivelmen-

te desviado provinha da “solidaridade espanhola” para com a Galiza através de touradas, maratonas
na televisom, concertos ou mesmo
remessas de dinheiro enviadas de
centros galegos no Estado.
a decisom do Tribunal de Contas volta a pôr sobre a mesa, para
além da catadura dos dirigentes
das entidades representativas do
setor do mar, os negócios e aproveitamentos das tramas políticoeconómicas das ajudas angariadas no circo mediático-solidário
articulado na seqüência do Prestige e com chamadas constantes
dos meios espanhóis de ajuda aos
“galeguinhos”. Milhons e milhons
de euros sobre cujo destino pouco
se sabia e pouco se sabe.

preenche este impresso com os teus dados pessoais e envia-o a noVas da GaliZa, apartado 39 (Cp 15.701) de Compostela
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“a ordenaçom do território nom tem um instrumento de política
vinculante nem ferramentas para se desenvolver na Galiza”

o GeóGrafo xosé constenla fala acerca Do novo orDenamento territorial

“a lei do solo tem interpretaçons mais graves
que o que pode conter o texto das diretrizes”
P.V. e J.R. / No passado dia 30 de dezembro aprovavam-se no Parlamento da Galiza as Diretrizes de Ordenaçom do Território (DOT) polo procedimento de urgência, bloqueando-se assim qualquer debate acerca de um texto aguardado há
catorze anos para pôr fim à carência de planificaçom territorial que sofre o país.

Em que falamos ao referir-nos à
ordenaçom do território?
a ordenaçom do território pode
ser entendida de duas maneiras.
Por um lado, como um instrumento de política territorial que consiste em fazer pontos diante do
eleitorado. Por outro, pode-se
compreender como umha ferramenta de análise para conhecer e
empregar corretamente o território. Nisso é que tenhem um défice
as dOT: pretendem ser umhas diretrizes para ordenar o território
sem terem primeiro inventariado,
através de ferramentas espaciais,
o que é que desejamos proteger,
conservar, ou os tipos de processos que queremos no território. É
impossível ter umha política territorial adequada às dinámicas que
temos na Galiza se nom dispugermos antes de umha ferramenta
fundamental como a cartografia,
e na Galiza esta é um desastre. as
dOT som um documento genérico de apresentaçom, nom de análise profunda do território.
No verso das DOT ficam leis
como a LOUGA. Fala-nos da sua
importáncia.
Nos dias de hoje, quer gostemos
quer nom, o território está nas
maos daqueles responsáveis públicos que desenvolvem os planos
de ordenaçom municipal através
da lOUGa. É o regime jurídico do
solo o que manda sobre as diretrizes de ordenaçom do território.
Por isso é tremendamente errático que estejamos a ter um debate
público de umha questom como é
o território, vivido e percebido como umha questom mui social,
quando na realidade a margem de
manobra é mui raquítica, porque
dependemos de umha lei fundamental que é a lei do Solo da Galiza, que é a que realmente estabelece o que se pode ou nom se
pode fazer.
Entom as DOT nom apresentam
caráter vinculante?
a denúncia mais grave que se pode fazer é que a ordenaçom do território nom tem um instrumento
de política vinculante. Som boas
intençons, livros brancos, catálo-

gos de diretrizes que, no momento de ordenar, um responsável público pode ignorar. Mas em todo o
caso som umha questom interpretativa e, perante a lei, o que serve
é a lei de Ordenaçom Urbanística
e nom a ordenaçom territorial.
Quem serám os principais atores
na ordenaçom do território com
este panorama?
Continuamos a maos das interpretaçons que fagam os responsáveis públicos por cada município
da lOUGa, e esta, como qualquer
lei, é interpretável, para bem e para mal. a última modificaçom da
lOUGa tem certas interpretaçons
que som muito mais graves que
todo o que poda conter a lei de ordenaçom do território. Na nova
lOUGa certos núcleos rurais passam a ter um regime urbanístico
em que quase é dada licença direta a novas edificaçons que estragam paisagens que as próprias
dOT podem considerar de interesse. O espaço rural encontra-se
numha situaçom de risco, umha
vez que há maior flexibilidade para outros usos edificáveis. Estamos a pôr em perigo a morfologia
dos espaços rurais, sobretodo dos
espaços mais próximos das vivendas, que tinham um uso agrícola
de primeira necessidade, e agora
estes mudam para lote edificável.
Que implica o conceito liberalizaçom, tam presente na filosofia

Apesar de ser um tema de grande releváncia e de ocupar a atençom do debate
acerca do território nos círculos especializados, no Novas da Galiza quigemos
tirar umha visom prática e fresca sobre o assunto, e para isso falamos com Xosé Constenla, geógrafo especialista em território.

“o debate das dot
lança-se como umha
cortina de fumo”
das DOT, aplicado ao território?
O principal drama que sofre o território neste momento é a linguagem mercantil a que é submetido.
Nom se pode ligar o desenvolvimento do território ao desenvolvimento urbanístico.
Contra o que se pensa, que “a
disseminaçom é própria do território galego”, isso nom é totalmente certo. Efetivamente existia
unha dispersom de núcleos, mas
consolidada. Ninguém antes dos
anos 60, edificava num eido útil,
fazia-se na envolvente do espaço
produtivo.
Com a chegada do 'desenvolvimentismo' produz-se umha mudança no sistema produtivo: as
pessoas deixam de dedicar-se exclusivamente ao campo e convertem-se em promotoras industriais
rurais; aparecem as primeiras edificaçons em parcelas de acesso secundário, um fenómeno recente,
historicamente falando.
Entom, a liberalizaçom, que as
dOT e a lOUGa ampliam, é contra o modelo territorial herdado.
No nosso território é sabido que a
matriz territorial e o modelo de referência é a aldeia.

Que é o que achas mais negativo das DOT?
Há duas questons que vejo estarem mui mal resolvidas nas dOT.
Por um lado, a simplificaçom brutal que se fai do espaço rural. Por
outro, as determinaçons, na única
questom real em que se centram é
na concorrência das exploraçons
agrícolas. Preocupa-me que nom
exista umha certa lógica de proteçom de determinados cultivos ou
atividades económicas que nom
tenhem motivo para serem competitivas no sentido do mercado,
mas fornecem ao país um elemento genuíno de identidade.
Também a “superfície agrária
útil” desaparece como figura de
proteçom da superfície agrícola...
dá-me a impressom que tem a ver
com as modificaçons da política
agrária comunitária, com um tipo
de política que pretende ainda mais
liberalizar o que se pode fazer num
solo rústico. Falando em genérico,
cada vez que deitamos abaixo umha medida de definiçom do território, estamos a abrir a porta para que
o que vinher depois seja mais prejudicial do que havia antes.
Como entender as palavras do diretor geral de sustentabilidade e
paisagem Manuel Borobio, “as
diretrizes consolidam um sistema
urbano policêntrico que constitui
umha cidade única”. Apostam
em gerir a modernidade?

Os poderes económicos que sustentam as diretrizes de ordenaçom do território estám a acabar
por converter o país num ‘beta’
distorcido com um centro profundamente integrado na dorsal
atlántica e a seguir uns ramos muito mais fracos de mobilidade freqüente entre as grandes capitais
provinciais. Isso acaba por debilitar o país, porque estamos a criar
um modelo territorial vinculado à
fortaleza de um modelo urbano
policêntrico irreal. as dOT nom
contradizem neste momento nengum dos grandes gestores dos
grandes centros económicos. Preocupa-me que se vincule o desenvolvimento territorial com a modernidade, porque neste contexto
entende-se como centro tecnológico, grandes infraestruturas, etc.
Um país moderno é aquele no qual
os sistema produtivos genuínos
som capazes de sobreviver sem ingerências, sem esmolas ou políticas de subvençons arbitrárias.
Que criticar das DOT?
acho que o debate das dOT lança-se como umha cortina de fumo.
O mesmo Feijóo dixo que eram o
projeto mais importante desta legislatura, quando em essência
som as mesmas que lançara Fraga no seu dia e também mui pouco diferentes das do bipartido. a
maioria das críticas dirigidas às
dOT muitas vezes alimentam-se
dos próprios slogans... ainda nom
existe umha análise crítica das
dOT. apesar de a oposiçom exibir
vozes críticas, o consenso sobre
as áreas metropolitanas, os espaços de crescimento, as atividades
agrárias e outros aspetos é grande. Mas tampouco há muito onde
estar em desacordo, porque é um
documento mui genérico, nom
vinculante, mui descritivo e sem
base científica rigorosa. ao nom
haver profundidade nom se pode
tirar muita leitura crítica, a crítica
é precisamente isso, que nom tem
profundidade. a interpretaçom
das dOT nom fecha nengum debate importante acerca do território. Eu insisto, a lOUGa continua
a ser o documento que condiciona
basicamente o modelo territorial.
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um complexo mecanismo de pojas entre
as empresas é o que marca o preço da luz

Negócios do oligopólio elétrico conformam
subida da tarifa em perto de dez por cento
o cÁlculo Do “Défice tarifÁrio” que o Governo Pom como escusa basea-se em custos que nom som reais
AARÓN L. RIVAS / No Natal che-

gou umha má notícia aos lares galegos: a subida em todo o território do Estado espanhol de 9,8% nas tarifas
elétricas, umha com a que as
únicas beneficiadas serám as
empresas que componhem o
setor elétrico. O Governo central tenta explicar que estes
novos preços, impostos por
decreto, se devem a um duvidoso 'défice tarifário' que se
calcula com base nuns custos de produçom sem garantia de realidade. Em definitivo, um verdadeiro presente
para o oligopólio elétrico em
tempos de carestia.
a nova subida de preço, a
maior em mais de 20 anos, fai
preciso analisar como a estrutura
do atual setor elétrico, o qual
atualmente é produto de um processo de liberalizaçom aberto durante os governos do ex-presidente espanhol José Maria aznar. assim, se repararmos no mercado
elétrico, este está tomado por três
grandes companhias energéticas,
que som a Endesa, Gás NaturalFenosa e Iberdrola, quer dizer um
oligopólio que controla um tipo
de energia que é empregada em
todos os lares, concelhos, etc.
atualmente, apenas fica nas
maos do Estado a fixaçom da chamada Tarifa de Último Recurso
(TUR), na qual se incluem os consumidores que tenhem contratada umha potência inferior aos
10Kw e que nom optárom por
nengumha das ofertas do mercado elétrico, quer dizer, a maioria
das casas particulares e das pequenas lojas. É esta a tarifa que a
partir deste mês de janeiro de
2011 padecerá um incremento de
quase 10%. Como se esperava, os
responsáveis políticos por esta

subida só balbuciárom escusas e
banalizaçons. assim, o próprio
Ministro da Indústria, Miguel Sebastián, que antes de entrar na
equipa de assessores do PSOE estivo vinculado ao BBva, atreveuse a assegurar que este novo incremento equivale a pouco mais
do “preço de um café”.

De poja em poja
Para explicar a subida da tarifa
elétrica, o Governo espanhol falou do “défice tarifário”. O Executivo assegura a existência de umha notável diferença entre os custos de produçom das empresas
elétricas e dos seus rendimentos
através dos consumidores, o que
daria lugar a umha dívida que situam por volta dos 20.000 milhons de euros. Mas o professor
Xoán R. doldán, especialista em
Economia Ecológica, chama a
atençom sobre um aspeto deste
“défice tarifário”. Segundo explica este perito, para definir qual é
o preço da luz toma-se como referência um custo “teórico” de produçom que se corresponde com o
preço mais elevado das pojas de

em meses, após a
realizaçom de umha
nova poja, poderia
voltar a subir a tarifa
da eletricidade
energia elétrica que tenhem lugar
cada poucos meses.
O funcionamento destes leiláns
é complexo. Segundo expom doldán, após o início do processo liberalizador, as companhias elétricas tivérom que separar as diferentes partes do negócio elétrico
para fomentar a competência,
“ainda que esta competência é fictícia, pois na realidade som 3
grandes empresas mui vinculadas”, aponta o professor. assim,
se umha empresa contava com
umha central elétrica tinha que
separá-la do negócio da distribuiçom de energia ou da venda que
se fai ao consumidor final. Com
este esquema, ocorre que se tenhem que dar relaçons de compra e venda entre estas empresas,

por exemplo, as companhias encarregadas da distribuiçom tenhem que comprar eletricidade
às centrais elétricas. E isto compra-se num mercado que funciona através de leiláns, onde tanto
as empresas que produzem como
as que distribuem participam.
Nestas pojas “as empresas produtoras procuram vender por cima dos custos de produçom, enquanto as distribuidoras procuram a energia elétrica mais barata”, expom doldán. assim, estas
últimas começarám por comprar
energia às centrais mais baratas e
continuarám a comprar até que
consigam cobrir as suas expetativas de procura, de maneira que
se irám aproximando das ofertas
mais caras. O leilám fecha-se com
a energia mais cara de todas, e é
este último preço que se pom como custo de produçom para todas, incluídas as mais baratas.
Quer dizer, um custo falso.

Consumidores desiguais
Com a liberalizaçom do setor elétrico tentava-se também que os
consumidores domésticos de ele-

tricidade escolhessem entre as diversas ofertas que vinhessem das
companhias elétricas, mas o real
é que no oligopólio reinante neste
setor as diferenças som mínimas.
E por outro lado, a capacidade de
negociaçom de umha família com
estas empresas é nula. doldán
acrescenta que nom acontece o
mesmo com os grandes consumidores que se encontram numha
boa posiçom para obterem preços mais baixos. “E como som
compensados estes preços mais
baixos? Pois com preços mais altos a outros clientes”, expom o
professor. Todo um exemplo de
umha sociedade de desigualdades para a qual caminha este neoliberalismo selvagem.
aqui todo segue as lógicas que
empregam os mercadores. “a umha empresa energética interessa
mais um cliente grande num lugar concreto do que ter 10.000
clientes espalhados”, indica doldán. E a isto há que somar os interesses particulares que tenha
cada corporaçom. Por exemplo,
se tenhem planos relacionados
com determinado setor industrial
poderiam favorecê-lo com preços
mais baixos a nível energético.
Com todo isto, é preciso dar
umha vista de olhos ao que pode
acontecer no futuro próximo em
relaçom com o mercado energético. O economista Xoán R. doldán
mostra-se seguro de que “em
meados de ano vamos ter outra
subida”, já que nuns meses haverá outra poja e umha nova revisom dos preços que voltará a ter
grande repercussom nas casas
das trabalhadoras e trabalhadores. assim, através do consumo,
neste caso de energia elétrica, é
como as grandes empresas manejam a populaçom para manterem esse privilegiado castelo de
naipes que é o mercado.
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o governo chinês atinge umha relaçom de “colonialismo
pacífico” com o sudám, laos, suriname e outros trinta países

assina acorDos Para a comPra De DíviDa externa e em troca aDquire enormes extensons De terras

economia especulativa chinesa chega
ao agro com países pobres como destino
DANIEL R. CAO / Abrem-se novas frentes no tabuleiro internacional. Umha vez que
é conhecido quem manda no mercado do petróleo e do resto de energias, e dada a situaçom de crise mundial, o alvo das preocupaçons parece voltar a estar

O processo de mundializaçom
económica acarretou grandes
surpresas, entre elas o surgimento de grandes potências económicas que antes se encontravam na
lista dos países mais pobres do
planeta. deste modo, o Brasil, a
Índia e a China passárom a encabeçar os rankings quanto a crescimento económico no período
que concerne o que já temos andado de século XXI. Estes três
países compartilham umha caraterística, que também era umha
das causas da sua pobreza: o superpovoamento. a contradiçom
era clara, enquanto a economia
pública e privada cresciam a ritmos impressionantes, a populaçom arrastava ainda enormes índices de miséria, e mesmo fome.
Esta questom fijo com que para
governos como o brasileiro, após
a chegada de lula à Presidência,
a prioridade fosse compaginar este crescimento económico com o
aumento de garantias sociais. Porém, para as outras duas grandes
potências novas, o principal propósito foi levar a economia fora
das próprias fronteiras.

Primeiros passos
Em primeiro lugar, o projeto internacional chinês assentava no conhecido como ‘emergir pacífico’,
quer dizer, a aplicaçom direta do
princípio que fijo famoso Clinton
(‘é a economia, estupido’), mas
que nunca aplicou, de atingir o suficiente poder e influência próprios de umha grande potência,
mas só mediante a via económica.
assim, a China subiu no carro do
capitalismo aos poucos, estendendo primeiro pequenas tendas têxteis e manufatureiras por todo o

centrada na alimentaçom. Este problema começa a inquietar grandes economias, como a chinesa, que dá os seus primeiros e sinistros passos tendo como
objectivo internacional terrenos agrários da África e a América do Sul.
si mesma desfavorece os trabalhadores agrários locais, quem
colheita as terras adquiridas nem
sequer é do país vendedor, senom
que a China envia para lá o seu,
também grande, excedente de
mao de obra.
aos poucos, estes países hipotecam o seu futuro e veem deslocada a sua populaçom, o qual, segundo assinalou recentemente
Ignacio Ramonet, pode chegar a
ser um “dos grandes focos de tensom social e violência”. Nesta linha, nalguns destes países, como
o Paquistám, estám-se a produzir
as primeiras revoltas.

E a Galiza?

mundo, para a seguir exportar a
sua grande indústria. Posteriormente, entrou já em cheio no mercado da economia especulativa,
sendo, com o Japom, um dos
maiores compradores da dívida
pública americana, estratégia com
a qual continua, e que mesmo levou à compra de parte da dívida
pública espanhola.

Fome e colonialismo
após a China ter atingido o papel
de potência, e com ele um grande
atrativo internacional, já que nom
tem reservas na hora de comerciar com um país ou outro, passou a tentar solucionar determinados problemas de abastecimento como o alimentício. Há
que recordar que dos mais de
9.570.000 quilómetros quadrados
que tem de superfície chinesa,
apenas 67.000 som cultiváveis,

a China entrou já
em cheio no campo
da economia
especulativa
por volta de 7 por cento. além de
que, como é sabido, o avanço da
industrializaçom também é sinónimo de destruiçom de zonas rurais. a isto soma-se a enorme populaçom chinesa, e também o clima dessa zona asiática, o qual
nom é ajeitado para garantir umha variada oferta alimentícia.
Com o o pretexto do seu atrativo, a China começou a comerciar
com países de economia fundamentalmente agrária, muitos deles caraterizados pola sua pobreza e a sua debilidade institucio-

nal, e mesmo em situaçons de
bloqueio internacional como o
Sudám. a vantagem com que
conta a China é que comerceia
com este tipo de países sem exigir nenhum tipo de prebendas,
como fam outras potências mundiais, sendo o melhor exemplo o
bloqueio ilegal que recai sobre
Cuba. O caso do Sudám soma-se
ao do laos, Suriname, e outros
trinta países com os quais o governo chinês chega a umha relaçom de “colonialismo pacífico”.
do mesmo modo que se desenvolvia este fenómeno no século
passado, a China chega a acordos
para a compra de dívida externa,
que afoga este tipo de países, e
em troca adquire enormes extensons de terras que em muitos casos arrebata aos legítimos proprietários. Esta prática ademais
tem o agravante de que, se já em

ainda que muitos dos países dos
quais aqui se relatam apenas tenhem semelhanças com a Galiza,
o certo é que muitas das variáveis
sim que se repetem. Enquanto o
rural galego parece mergulhar
numha crise que parece a definitiva para a sua desapariçom, o governo espanhol assina contratos
comerciais com o governo chinês,
mui interessado na exploraçom
agrária. Se forem somadas estas
situaçons à enorme potencialidade agrária do território e, sobretodo, à sua desproteçom (tanto para
a compra como, mesmo, para a
implantaçom de transgénicos), o
rural galego poderia ser um produto apetecível. Enquanto os governos autonómicos e estatal parecem ignorar esta situaçom, sem
cair em alarmismos, futurível, outros países já tomam as primeiras
medidas de proteçom. Esta foi,
por exemplo, umha das maiores
exigências realizadas polo MST
ao governo de lula no momento
de negociar a reforma agrária.
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as duas festas teriam uma origem comum, ou ainda,
nalgum momento da história foram a mesma coisa

as traDiçÕes natalícias PortuGuesas ProlonGam-se no carnaval GaleGo

o doce paganismo do natal e do entrudo
derna), é evidente a identidade
entre os caretos de Podence e os
peliqueiros, cigarrões e boteiros
de laça, verim ou Ginzo, por falar apenas de três das mais conhecidas celebrações tradicionais do Entrudo galego.

EUGÉNIO OUTEIRO / No período

natalício, o Bolo Rei toma as
mesas de Portugal como
grande estrela da doçaria.
Mas nas casas portuguesas,
de Norte a Sul do país, é normal ter como convidados à
mesa outros doces tradicionais bem conhecidos dos galegos. Assim as torradas douradas (na Galiza chulas) ou
as filhoses (orelhas na nossa
terra) são sobremesa habitual
na época do Natal. Esta realidade, tantas vezes desconhecida a norte do Minho, nunca
deixa de chocar à nossa mentalidade. Esses doces são para nós tradicionais do Entrudo: como pode ser que em
Portugal sejam 'deslocados'
para as datas centrais do cristianismo?
as festas em honor de Santo Estêvão de Ousilhão, uma freguesia do concelho de vinhais em
Trás-os-Montes, poderiam deitar
luz sobre esta curiosa coincidência. Nos dias 25 e 26 de dezembro, decorre ali a festa dos Reinados ou dos Rapazes, uns festejos populares cheios de paganismo, em que um Rei e quatro vasais, figuras simbólicas, percorrem as casas à procura de dinheiro, fumeiro e carne de porco
para a festa, acompanhados de
gaiteiros, tamborileiros e mais

Origens das festas

pessoas dispostas a dançar de
casa em casa. a este cortejo, como verdadeiros protagonistas,
somam-se ainda os mascarados
ou caretos, figuras brincalhonas
a quem é permitido subverter as
convenções sociais e morais,
pregando partidas às pessoas
que passam e fazendo barulho
com chocalhos, correntes e gritos de diversa índole.

Máscaras ultrapassam a raia
a Festa dos Rapazes -o Natal de
Ousilhão- em tudo recorda a ce-

Povos

a festa dos
rapazes recorda
a celebração do
entrudo na Galiza
as festas de
ousilhão podem
deitar luz sobre
esta coincidência

lebração do Entrudo em Trásos-Montes e na Galiza. as máscaras de madeira dos caretos
são certamente similares às do
Entrudo de lazarim e os trajes
de cores vivas fazem lembrar os
dos caretos de Podence, localidade em que se celebra o Entrudo tradicional talvez mais conhecido de Portugal. E estas celebrações, por sua vez, não deixam de lembrar-nos o Entrudo
galego mais castiço. Salvando
umas pequenas diferenças (muito possivelmente de criação mo-

à falta de um recenseamento oficial, três milhons
de refugiados estám a ir votar massivamente

Sudám do Sul: o abrente de um novo estado
JOSÉ ANTOM ‘MUROS’ / Por volta
de 2.600 urnas num território do
tamanho da França, onde moram
cerca de 9 milhons de pessoas, testificam a particular festa da democracia que se está a viver na parte
meridional do Estado sudanês. Em
10 dos Estados que componhem o
atual Sudám, após 30 anos de
cruenta guerra e a assinatura de
um acordo em que se aceitava um
processo autonómico especial de
6 anos, os sul-sudaneses pudérom
por fim decidir o seu destino começando o referendo para tal no
domingo 10 de janeiro e finalizando no dia 25 do mesmo mês.
Há muitos problemas neste ter-

Não é difícil de imaginar que todas estas celebrações tenham
uma origem comum, e talvez o
próprio nome 'entrudo' possa
dar-nos alguma dica a este respeito. a palavra vem do latino
'intruitus' significando 'entrada',
o que em muitas ocasiões se tem
interpretado como a entrada na
quaresma. No entanto, outras
teorias situam a origem do Entrudo nas festas saturnais latinas, em que começava o ano
agrícola, assim significando
uma entrada bastante diferente.
Esta interpretação explicaria de
forma satisfatória a origem de
todos os diversos ritos, tendo em
comum numas datas ou noutras
o conceito do início do ano.
assim sendo, o Natal e o Entrudo teriam uma origem comum, ou ainda, nalgum momento da história foram a mesma
coisa. E eu, cá por mim, vou
aproveitar o descobrimento para preparar-me umas chulas, em
homenagem ao paganismo que
nos une, porque a ocasião e o sabor bem o merecem.

ritório selvagemente espoliado
dos seus recursos: à falta de um
recenseamento oficial, três milhons de refugiados estám a ir votar massivamente; só há umha
centena de quilómetros de estrada, mas o Sudám do Sul possui
75 por cento dos recursos petrolíferos de todo o Estado e apesar
disso nom tem nengumha indústria de refino ou derivadas (todas
se encontram no Norte...). Esta
espoliaçom e subdesenvolvimento estrutural provocou umha brutal guerra entre um Estado sudanês ditatorial enquadrado no
mundo árabe e com dirigentes islamistas e isolacionistas e um Sul

nova realidade
para um país do
qual ainda nom se
decidiu nem o nome
de tradiçom pagá e cristá, filha
profunda de umha África preta
interposta entre a colonizaçom
árabe e a europeia.
O conflito provocado por umhas elites políticas míopes que
pretendêrom islamizar e arabizar
povos radicalmente longínquos
desta conceçom vital, roubando-

lhes de passagem os seus recursos e a sua paz, provocou um subdesenvolvimento endémico, umha marginalizaçom estrutural dos
sulistas que durante quase 50
anos foram tratados como cidadaos de segunda: três milhons de
deslocados forçosos e um genocídio de 2 milhons de pessoas... o
fim desta barbárie é um referendo
pola independência que se prevê
que será ganho por mais de 90 por
cento do voto. Um final esclarecedor e contundente para os ditadores e os imperialistas fracassados.
O Sul terá que começar umha
nova realidade decidida por si
mesma num novo país do qual ain-

da nom se decidiu nem o nome: o
mais provável é Equatória... com
um futuro ameaçado polo ressentimento de um Sudám vizinho e
de potências estrangeiras insaciáveis e dominadoras -os EUa, a
China...- Um país frágil mas seu,
decidido pola própria populaçom
do território e plural e multiétnico
como os seus próprios habitantes,
povos e línguas: dinka, nuer, shiluk, bari.... com a pluralidade suficiente para evitar absurdas tentativas de uniformizaçom abocadas
ao fracasso e à esterqueira das
nescidades humanas. apenas nos
fica esperar que neste belo parto
(o 55º Estado nascido em africa)
finalizem as taxas de sangue da
sua sofrida populaçom e os sonhos e a esperança se instalem nas
suas vidas para o futuro.
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“os pais e mães aprendemos a desprejuizar-nos: falamos
mais galego agora e muitos já nom tenhem medo a falá-lo mal”

ana Peres rico fala-nos Da HortinHa como esPaço De lazer em GaleGo Para meninHos e meninHas

“O objetivo é conseguir que as crianças
se sintam sempre à vontade na sua lingua”
bretodo no urbano?
Os nenos e nenas que vam à Hortinha ganhárom em qualidade de
língua. ademais, é um grupo que
cria expectativas fora. Muitos rapazes e raparigas querem ir porque sabem que ali se passa genial.
Penso que foi umha imagem ganha passo a passo, já que no início
diziam que éramos um grupo político, mas penso que esta barreira
já está rota desde há tempos.

MARIA ÁLVARES / Brincar em galego, essa é a única regra da

Hortinha. Umha associaçom que nasceu há três anos em
Ferrol graças a Ana, mestra de profissom e mãe de três crianças, que comprendeu que para educar os seus em galego,
estes deviam empregá-lo em todos os contextos, sobretodo
no lazer e no jogo. Junto com os seus filhos, outros nenos e
nenas reúnem-se cada segunda-feira para gozar com a nossa língua. Ademais, na Hortinha pom-se em valor o jogo coletivo, tradicional e livre.

Partindo deste objetivo, como
destes forma a esta ideia?
Começamos a combinar os pais e
mães que já éramos amigos e logo combinamos com gente que
víamos que falava em galego com
os filhos e as filhas. depois buscamos um parque onde podermos ir com eles. Queríamos que
fosse um pouco solitário para que
as crianças puidessem escuitar só
galego. demos com um espaço
estupendo, o parque da Hortinha
(daí o nosso nome), que ademais
tem um monte que o bordeja. Isto oferecia muitíssimas possibilidades para o jogo, já que permite
o relacionamento com o meio natural.
logo veu o tema da língua, já
que temos nenos que só falam em
galego na Hortinha (sabem que é
umha obriga). ademais, é curioso
ver como depois dum tempo juntando-nos, quando entra algum
neno ou nena nova a jogar, o resto corrige-o se fala em espanhol.
O objetivo é conseguirmos que se
sintam à vontade na sua língua
em todos os ámbitos. além disso,

Jogam ao que
decidem entre todos
e regulam-se sozinhos
na Hortinha, enriquecem-se: jogam ao que decidem entre todos
e regulam-se sozinhos. Os adultos nom nos metemos para nada
nos seus jogos, o que considero
mui importante.
Com que freqüência combinades?
Todas as segundas-feiras a partir
das cinco e cada família vai chegando quando pode. ao começo
fazemos sempre um jogo tradicional cantado e depois escolhem
o que jogar.
Que importáncia tem o jogo para as crianças?
Penso que é vital na sua aprendizagem. as sociedades modernas
evoluímos mui rapidamente e a
irrupçom das tecnologias (computadores, consolas...) nos jogos
dos meninhos e meninhas fijo
que estas aprendessem muitas
coisas decontado, o que levou a
muitos problemas nas suas relaçons: o isolamento, a pouca toleráncia à frustraçom.... e deixárom-se de lado outros valores. No
jogo coletivo nom há enfrontamentos nem pelejas, basicamente
porque nom se está a competir. E
o jogo tradicional ademais tem o
incentivo de recuperar parte da
nossa cultura, e vai parelho à normalizaçom da língua, sobretodo
os jogos tradicionais cantados.
Por que dades tanta importáncia à recuperaçom deste tipo de
jogos tradicionais?
Penso que ultimamente se figérom muitos esforços para recuperar jogos tradicionais como a bilharda, a ram...Mas ao recuperar
os jogos cantados, trabalha-se
com a língua, e penso que o mais

FOTO: GABRIEL TIZÓN

Conta-nos como nasce a ideia
de criares a Hortinha?
Há agora três anos, mas nom é algo que partisse de mim soa. Tenho a sorte de tratar com gente
que igual que eu também quijo ter
crianças
e
educá-las
em
galego.Um dia, falando disto, vimos que todos tínhamos o mesmo problema: os nossos nenos e
nenas nom jogavam em galego,
tinham assumido que a língua do
jogo era o espanhol. demonos
conta dessa carência ao ir com as
nossas crianças aos parques e
vermos como com o resto da rapazada se desenvolvia em espanhol, mentres que noutros contextos falavam em galego. Nós
queríamos que soubessem que a
nossa língua é útil para todo. E,
claro, também para o jogo. agora
há quinze nenos de idades compreendidas entre quatro e onze
anos.

importante destes jogos é que as
suas normas se negociam entre
todos, o que é umha aprendizagem para a vida. Por exemplo, ao
começo, sempre rifamos. aos nenos e nenas custa-lhes muito nom
serem sempre o centro de atençom e ao rifar, cada vez lhe toca a
alguém, nom há protagonistas.
Mas nom só os jogos tradicionais, neste ano organizamos o
Sam Joam ou um magusto no começo do outono. Consideramos
importante transmitir esta tradiçom aos nenos e nenas. Estarmos
de noite no monte foi umha experiência preciosa para todos.
Suponho que na Hortinha se
dam situaçons invertidas quanto à sociolingüística.
dam-se, sim. E esse também era
um dos nosso objetivos. Penso
que a nossa língua tem um problema de apreço, e o que necessitam as crianças galegofalantes
para continuar falando na nossa
língua é sentirem-se cómodas
num espaço de lazer, que é onde
realmente gozam. Por outra parte, a Hortinha dá umha competência na sua língua às crianças
que antes nom empregavam nunca o galego, e agora já o relacionam com o jogo.
Quando os nenos e as nenas
som conscientes que a sua língua
vale para todo, logo é muito mais

a maioria conseguiu
depois falar sempre
em galego com os
seus filhos e filhas
ao recuperar os jogos
tradicionais cantados,
trabalha-se também
com a língua
singelo que a levem para outros
âmbitos.
ademais, a Hortinha tem umha
vantagem mui grande: que é que
as crianças vam ali jogar, a passarem-no bem e pesa muito mais isto que no início lhes custe o exprimirem-se em galego.
Penso também que elas e eles
nom tenhem todos os preconceitos que podamos ter nós a respeito da língua. Nom tenhem nada
em contra do galego.
dou aulas a muitas crianças
que freqüentam à Hortinha e enche-me de orgulho ver a atitude
de defesa do idioma no dia a dia,
algo inviável noutros casos.
O que conseguiu já a Hortinha
numha comarca como a Terra
de Trasancos, onde a presença
do galego é mui minoritária, so-

Falamos muito do que aprendêrom as crianças na Hortinha,
mas o que aprendêrom os pais?
Os pais aprendemos a desprejuizar-nos. Falamos mais galego
agora e muitos já nom tenhem
medo a falá-lo mal. a maioria
conseguiu falar sempre em galego com os seus filhos e filhas,
cousa que antes muitos nom faziam. desfrutamos vendo os nossos meninhos e meninhas brincarem em liberdade e lembramonos de muitos dos jogos que tínhamos quando éramos pequenos.
Penso
que
somos
conscientes de que estamos
transmitindo algo mui importante aos nossos fihos e filhas.
Olha, eu antes de ficar grávida
era espanholfalante, mas quando
tivem a minha primeira filha tivem claro que lhe queria dar o
melhor. a nossa língua é um tesouro e o melhor legado que lhes
podo deixar, e a única maneira de
lha ensinar, era que eu a falasse...
Que objetivos tem a Hortinha a
curto prazo?
Queremos ter um local para nós.
agora no inverno o parque nom
vale e imos ao Círculo Mercantil,
mas tem que estar sempre connosco algum sócio.
Termos um local próprio abriria-nos muitíssimas possibilidades, como ter um horário muito
mais amplo (mesmo abrirmos cada dia), alargar as atividades, ter
dvd’s, livros, contos. É por isso
agora mesmo estamos fazendo
uns estatutos para nos constituir
como associaçom para poder optar a subvençons ou que nos cedam um local.
ademais, sabemos que há um
grupo de moças e moços de
quinze anos que querem participar, porque já tenhem feito connosco algumha atividade. abrirmo-nos a estas idades seria mui
importante.
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o Comité anti-sida recebeu 95.000 euros neste ano. para manterem
as instalaçons de Vigo e ourense precisariam 160.000 euros

a atribuiçom ao coletivo De Pessoas sem teito PerDe mais De metaDe Do DinHeiro a resPeito De 2010

Junta deixa sem amparo os setores sociais
mais pobres reduzindo gastos em assistência
A.L.R. / A Junta também recorta dinheiro na luita contra a pobreza, que nos últi-

mos meses medrou na Galiza. Nesta situaçom, os Orçamentos que dirigirám a
Administraçom autonómica durante o ano 2011 afastam-se das políticas sociais, deixando desamparadas as pessoas que mais padecem a carestia econóNos últimos meses de 2010 várias
vozes alertárom para o auge da
pobreza no País. assim, a organizaçom Cáritas assinalava que polos seus albergues passárom
mais de meio milhom de pessoas
ao longo do ano. ademais, segundo esta organizaçom caritativa,
atualmente na Galiza há cerca de
580.000 galegos e galegas a viverem na pobreza. Este dados evidenciam os efeitos da crise económica sobre a populaçom galega e constatam que a Junta da
Galiza não está a desenvolver um
plano para apoiar estas pessoas,
que se vem forçadas a procurar a
vida na rua. Bem ao contrário. O
futuro concebido polo Governo
galego nem sequer se adequa ao
relatório elaborado polo valedor
do Povo sobre a situaçom das
pessoas sem lar na Galiza. Com
efeito, neste documento aconselha-se à Conselharia do Trabalho
e do Bem-Estar, dirigida por Beatriz Mato, que conserve “todos os
ativos” do II Plano de Inclusom
Social (2007-2013), no qual se
prevém açons tais como a constitituiçom dumha rede de centros
de inclusom social nas sete cidades galegas e 16 dispositivos de
acolhida no resto do País.

Cortes milionários
Os recortes da Junta, porém, nom
garantem a permanência deste
plano. Os orçamentos aprovados
polo Governo autonómico de alberto Núñez Feijóo eliminam os
1.134.000 milhons de euros que
fôrom destinados às equipas de
inclusom social das sete cidades e
ao consórcio das Marinhas. dada
esta nova realidade, corresponde
aos próprios Concelhos decidirem

se prorrogam os contratos às trabalhadoras e trabalhadores que
prestam estes serviços.
Mas os recortes em matéria de
assistência social nom acabam aí.
desta forma, segundo tem denunciado o grupo parlamentar do
BNG, desde que se dérom a conhecer Orçamentos para o ano
2011 da Junta da Galiza, a atribuiçom ao coletivo de pessoas sem
teito perde mais de metade do dinheiro que lhes fora destinado no
ano passado, descendo de 375.000
euros para 150.000. Entre as outras dotaçons económicas que
também ficam reduzidas em comparaçom ao ano 2010 encontra-se
o capítulo para o acolhimento familiar (que cai de 290.000 euros
para 146.000) ou o Plano de açom
Cigana (de 800.000 para os
426.000 com que contará durante
o ano em curso).
Outra das despesas sociais que
será afetada polas medidas dum
Governo comandado polo neoliberal PPdeG é a Renda de Integra-

mica fruito da crise. Como sempre, serám os mais débeis a pagarem as conseqüências da especulaçom e da falta de interesse das instituiçons para o impulso de iniciativas que combatam as desigualdades que se geram na sociedade
atual. Som cerca de 580.000 os galegos e galegas que vivem na pobreza.

Cerca de 580.000
galegos e galegas
vivem na pobreza
a assistência a sem
teito desceu de 375
mil euros para 150
çom Social da Galiza (Risga), umha prestaçom transitória para
aquelas pessoas que esgotárom o
subsídio de desemprego e nom
contam com outro tipo de prestaçons económicas. deste modo,
apesar de que se prevê um aumento da demanda para os próximos meses (especialmente depois
de que o subsídio de desemprego
de 426 euros fosse eliminado polo
Governo espanhol) estas rendas
sociais ficam praticamente congeladas nos Orçamentos de 2011.

No ano 2009, 6.497 pessoas recebérom umha média de 378 euros
por mês através desta prestaçom.

Casas de acolhida
para pessoas com VIH
Mas o desleixo do Governo autonómico para com a assistência social continua. assim, no mês de
dezembro o deputado nacionalista Carlos aymerich alertava para
a supressom do orçamento galego
de 2010 dumha dotaçom económica de 60.208 euros, destinada
às pessoas que padecem a Sida.
Por outra banda, no mesmo dia
em que aymerich realizava tais
declaraçons, integrantes do Comité anti-Sida de Ourense manifestavam-se diante dos escritórios
da Junta da Galiza em Sam Caetano, a reclamarem uma reuniom
com a conselheira do Trabalho e
do Bem-Estar, diante do perigo
que paira sobre as casas de acolhida para pessoas afetadas polo
vIH nas cidades de vigo e Ourense, devido aos drásticos recortes

do Governo galego. Segundo testemunhárom as companheiras e
companheiros de GzContrainfo
que dérom cobertura a este protesto, a concentraçom decorreu
com a presença de furgons da Polícia Nacional, que intimidou e
identificou os assistentes.
Como denunciavam os manifestantes, os orçamentos para as casas de acolhida das duas cidades
citadas irám ficar reduzidos em
mais de 46% para este ano 2011.
Esta reduçom poderia obrigá-las a
fecharem, deixando sem assistência sócio-sanitária 15 pessoas
doentes. Conforme indica o Comité anti-Sida no presente ano recebérom 95.000 euros, quando para
manterem as duas instalaçons seriam necesários 160.000 euros.
dias depois do protesto, a secretária-geral da Família, Susana lópez
abella, acedeu a reunir-se com
eles. ainda que, a seguir a esta reuniom, a Conselharia se tenha mostrado compreensiva com a problemática, enumerando possíveis soluçons, o futuro das casas de acolhimento de Ourense e vigo nom
está completamente assegurado.
Nesta última cidade, o Gabinete
de direitos Sociais-Coia denunciou recentemente que o Concelho fechara um apartamento destinado à reinserçom social de mulheres sem lar. Segundo este organismo, no momento do fechamento residiam no apartamento duas
mulheres. O Gabinete de direitos
Sociais-Coia critica que os grupos
políticos que formam o governo
municipal anunciem com grande
rebúmbio a abertura de albergues
provisórios, mas ocultem a eliminaçom doutra instalaçom de assistência social.
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2010 implicou a perda de 14.474 postos de trabalho,
entre os quais se contam as baixas de 5.200 autónomos

Crise económica assenta enquanto cresce
a pobreza e se incrementa a carestia da vida
DesemPreGo cresce 6,5% em 2010 DeixanDo sem trabalHo o nÚmero De Pessoas mais alto Da História
H.C. / O menor peso da bolha imobiliária sobre a economia galega em relaçom à
espanhola abrandou a chegada dos efeitos mais crus da crise, que já se fam
notar em todos os níveis depois do ano que despedimos. A Galiza tem já mais
pensionistas e desempregados do que trabalhadores em ativo, o número de
homens e mulheres registadas nos serviços de emprego atinge já 14,9 por cento e chega à cifra record de 237.313 pessoas. Nos dous últimos anos, o País en-

as últimas estatísticas publicadas
certificam o recrudescimento dos
efeitos da crise sobre a populaçom
galega. Enquanto as cifras do desemprego começam a retroceder
a nível estatal, o ano 2010 implicou no nosso País a perda de
14.474 postos de trabalho, entre
os que se contam as baixas de
5.200 autónomos, sendo já menos
de um milhom os cidadaos e cidadás que quotizam à Segurança Social. a percentagem de desemprego situa-se em 14,9 por cento, um
dado dramático, se bem ainda longe do registado em 1997, quando
a taxa se situava próxima de 20
por cento. No entanto, o aumento
do número de habitantes desde
entom provocou que a dia de hoje
o número de pessoas que nutrem
as listas do INEM seja o maior da
história da Galiza: 237.313 pessoas, das quais 11 por cento corresponde aos anos de governo Feijóo e à irrupçom da crise económica. a taxa atual duplica a registada em 2007, ano em que se reduzira para 6,7 por cento.
O desemprego afeta especialmente camadas sociais com alta
formaçom académica, a juventude e as mulheres, setor que triplicou o número de homens que engrossárom nos últimos meses as
fileiras dos serviços de colocaçom. Quanto aos ámbitos laborais, a Indústria foi de longe a
mais prejudicada, com umha reduçom nos postos de trabalho
próxima de 25 por cento.
Os novos contratos realizados
em 2010 –7 por cento superiores
aos do ano anterior– fôrom maio-

frentou por volta de 2.000 Expedientes de Regulaçom de Emprego (ERE’s) e viu
como desaparecia 10 por cento dos estabelecimentos comerciais. O incremento nos preços de serviços básicos e alimentos, assim como a retirada do subsídio dos 426 euros e a reforma laboral desenham um presente difícil para 2011.
Economistas asseguram que a saída dumha crise que chegou tarde vai demorar muito mais a ocorrer na Galiza em relaçom com as previsons a nível estatal.

o desemprego afeta
especialmente pessoas
com alta formaçom,
jovens e mulheres
ritariamente temporários, daí que
nom impliquem mais postos de
trabalho, mas um incremento na
rotaçom e instabilidade das contrataçons. ademais, a nova reforma laboral aumentou os chamados “despedimentos objetivos”
em 13 por cento.
de janeiro a novembro de 2010
apresentárom-se 922 ERE’s na
Galiza, um número inferior, ainda
que nem por isso menos drástico
em relaçom ao ano anterior, em
que se registaram 1.020 expedientes deste tipo, mais do dobre que
os apresentados em 2008.

do que trabalhadores, conforme
os dados proporcionados polo
Ministério do Trabalho.

A Galiza dependente
O número de pessoas pensionistas e desempregadas superava o
de trabalhadores em ativo na Galiza conforme dados do mês de
dezembro passado, por umha diferença de doze mil pessoas. a cifra tornou-se levemente superior
ao concluir o ano 2010, passando
a ser menos de um milhom o número de pessoas empregadas por
conseqüência do aumento das
perdas de emprego. Caso se mantenham as tendências atuais de
baixo crescimento demográfico e
diminuiçom da populaçom laboral ativa, em 40 anos o País poderia chegar a ter mais pensionistas

Preços crescem mais do que
os salários na média de 2010
Pola primeira vez nos últimos oito
anos a atualizaçom dos salários
foi inferior ao crescimento anual
do IPC. Tratou-se da revisom mais
baixa da última década e reduziuse quase metade da percentagem
relativamente ao ano anterior: de
3,39 por cento de média passouse para 2 por cento no presente
ano, quatro décimas abaixo do
crescimento do índice de preços.
Com base nos dados tornados
públicos polo Conselho Galego
de Relaçons laborais, o número
de trabalhadores vinculados a

a Galiza tem mais
pensionistas e
desempregados que
trabalhadores em activo
convénios desceu quase para
metade em 2010, representando
nas suas conclusons umha “tendência à paralisaçom da negociaçom coletiva”.
Por outra banda, os preços dos
combustíveis subírom no ano
passado numha média de 21 por
cento, e a histórica suba das taxas
pola eletricidade continua a crescer, como também as do gás natural e do gás butano. alimentos

básicos como o pam, os ovos e o
óleo crescérom a um ritmo que
oscila entre 10 e 15 por cento.

Dificuldades nas famílias para
chegarem ao fim de mês
Os recursos económicos dos lares
galegos descêrom em 2009 de forma drástica, conforme desvendou
o Instituto Galego de Estatística
em finais do ano passado. Os rendimentos médios caírom no ano
objeto de estudo pola vez primeira em seis anos. 58 por cento das
famílias manifestou ter dificuldades para acabar o mês e 16 por
cento dixo ter muitos problemas,
enquanto 4 em cada dez pessoas
consultadas assegurou que metade do dinheiro que recebem procediam de prestaçons públicas.

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

c.s. lume!
Gregório Espino · Vigo

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

mádia leva
Amor Meilám · Lugo

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

srcD Palestina
Rua do Ril · Burela

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

o Pichel
Sta. Clara · Compostela

sem um cam
Rua do Vilar, 9 · Ourense

csa xogo Descuberto
R. Salvaterra, Coia · Vigo

faísca
Calvário · Vigo

Henriqueta outeiro
Quir. Palácios · Compostela
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o pp recebeu umha quantidade próxima dos mil milhons de
pesetas procedentes destes donativos ilícitos naquela época

rajoy presidia a alianza popular em ponte Vedra
quando narcos e contrabandistas o financiavam
Declaraçons De oubiña à vanity fair ratificam informaçons PublicaDas Polo novas Da Galiza
H. CARVALHO / A entrevista ao
preso Laureano Oubiña na revista Vanity Fair confirmou revelaçons divulgadas polo NOVAS DA GALIZA entre os anos
2003 e 2005. O antigo líder do
tráfico de haxixe no Estado
assegurou ter financiado a
Alianza Popular e a Unión del
Centro Democrático em finais
da década de 70, assim como
teriam feito outros contrabandistas. Este método de captaçom de fundos procedentes
de dinheiro ilícito continuou
nos anos seguintes da mao
de ‘tabaqueiros’ e narcos, atingindo certa releváncia mediática com o Caso Naseiro, frustrado ao serem invalidadas as
provas que certificavam o financiamento ilegal do partido
que hoje preside Mariano Rajoy, homem-chave da AP e do
PP ao longo destes anos.

“Quando passámos para a democracia em que dim que vivemos
ajudei a financiar a alianza Popular, do senhor Fraga, e à UCd, do
senhor Suárez. E o mesmo que eu,
assim figérom muitos outros empresários que estávamos envolvidos no contrabando de tabaco”.
Estas declaraçons do narcotraficante de Cambados à revista vanity Fair tivérom eco na maior
parte dos jornais da Galiza e reactivárom umha polémica que vinhera publicamente à tona em
1990, o ano em que Fraga Iribarne obtinha a presidência da Junta
da Galiza e o mesmo em que saía
à luz o chamado Caso Naseiro.
Rosendo Naseiro, responsável
na altura polo financiamento do
PP, era o encargado de recolher as
doaçons fornecidas polos contrabandistas e o líder do sistema de
captaçom de dinheiro. O processo
judicial que provocara a sua detençom fora iniciado por umha investigaçom relacionada com o
narcotráfico que atingia elementos do PP valenciano. as escuitas
desvendavam a trama de financiamento ilegal, se bem as provas que
tivérom relaçom com este capítulo
das pesquisas fôrom anuladas polo Tribunal Supremo por nom estarem centradas no caso de narcotráfico que motivara a decisom de
intercetar conversas telefónicas.
desta maneira, o escándalo político acabava por esquivar o re-

mariano rajoy assiste
às reunions com os
financiadores ilegais
tes anos de ascensom do atual
candidato à presidência do Governo espanhol polo PP que o seu
partido recebeu centos de milhons de pesetas procedentes do
contrabando e o narcotráfico, informaçons que fôrom publicadas
polo N OvaS da G alIza nos seus
números 10 e 23, correspondentes aos meses de setembro de
2003 e outubro de 2004.
O contrabandista vicente Otero ‘Terito’ era condecorado polo
partido conservador com a sua
insígnia de ouro e brilhantes. ‘Terito’ era o referente do PP em
Cambados, da mesma maneira
que o eram Pablo vioque em vila
Garcia e ‘Nené’ Barral em Ribadúmia. Todos eles reuniam-se
com assiduidade em Ponte vedra
com o entom presidente do partido nesta província, Mariano Rajoy, conforme puido saber o NOvaS da G alIza através de fontes
empresariais que participárom
no financiamento deste partido.

Narcotráfico e PP

comProvantes Polos PaGamentos ao PP
este bono, em poder do noVas da
GaliZa, é o que o partido popular
entregava aos doadores de dinheiro ilícito como recibo das entregas que davam para financiar
a campanha para as eleiçons do
parlamento autonómico de
1990, as mesmas em que fraga
iribarne ascendeu ao poder na
Junta da Galiza. o ex-mandatário reunia-se com contrabandistas no restaurante rosita de

cém chegado à direçom do PP, José María aznar, mas tocava em
cheio o seu atual máximo dirigente: Mariano Rajoy Brey.

Rajoy na trama
Mariano Rajoy foi presidente da
deputaçom de Pontevedra entre
1986 e 1991. Foi nomeado líder
de aP em Ponte vedra em 1987 e

Cambados e no altamira de Vila
Garcia, onde lhes eram entregues
os bonos para que depois passasse rosendo naseiro a recolher o dinheiro das doaçons. Conforme fontes consultadas que
participárom no financiamento
irregular, Vicente otero chegou a
ter entre sessenta e setenta destes bonos, o que equivale a um
montante superior aos trinta milhons de pesetas da época.

dous anos mais tarde ascendia à
Executiva espanhola do partido
quando este se dotava da sua
atual denominaçom enquanto
efetuava umha renovaçom de
imagem encabeçada por aznar.
Rajoy já era deputado no Parlamento autonómico desde 1981,
quando tinha apenas 26 anos.
Foi precisamente ao longo des-

O PP recebeu umha quantidade
próxima dos mil milhons de pesetas através destes donativos ilícitos. alguns dos contribuintes fôrom personagens como José Ra-

món Barral ‘Nené’, luis Falcón
‘Falconetti’, José M. Prado Bugallo ‘Sito Miñanco’, Manuel lorenzo ‘Ferrazo’, Marcial dorado, Manuel Carballo Jueguen, Manuel
Nieto ou José luis vilela.
as detençons de Pablo vioque
–antigo líder do PP em vila Garcia, preso por narcotráfico e falecido em 2008– e José Ramón Barral ‘Nené’ –ex-alcalde de Ribadumia polo PP e contrabandista–,
entre maio e junho de 2001, pugérom em evidência as relaçons entre os negócios sujos e a corrupçom política. Outro cargo relevante do partido envolvido nas tramas
foi alfredo Bea Gondar, ex-alcalde de Ogrove, em prisom pola sua
participaçom em operaçons de
milhares de quilos de cocaína junto ao antedito Pablo vioque e outros narcotraficantes. Outro
exemplo é o de luis vilas Jueguen, que foi tenente-alcalde polo
PP em vila Garcia de arouça.
Em julho de 2010 conhecia-se
que o ex-chefe territorial da Conselharia do Território e Infraestruturas em Ponte vedra, Evaristo
Juncal, vendera empresas a pessoas relacionadas com contrabandistas e narcos como Marcial dorado, ‘Sito Miñanco’ e Pablo vioque. O dirigente ‘popular’, que
voltava à atualidade por umha licença irregular para a sua casa em
Caldas, foi defendido energicamente polo actual presidente da
deputaçom provincial de Ponte
vedra Rafael louzán.

Barcos da Rodman para
Oubiña e a Guarda Civil
Outra das revelaçons desta publicaçom ratificadas por laureano
Oubiña tenhem relaçom com a
atividade do estaleiro de Manuel
Rodríguez, a Rodman Polyships,
que vendeu embarcaçons tanto
aos narcotraficantes como à
Guarda Civil e ao Serviço de vigiláncia aduaneira. Nas suas declaraçons à vanity Fair, Oubiña assegura que “entre 1985 e 1986, certo
estaleiro de vigo construiu um lote de embarcaçons para a Guarda
Civil e aduanas onde a mim me
figeram umha anteriormente. No
entanto, a minha custara 70 milhons, sendo mais potente, e as

suas 315 milhons”. a embarcaçom tinha como nome ‘zaritis’,
conforme publicou o NOvaS da
GalIza no número 30 (maio de
2005), o mesmo número em que
relacionava o estaleiro com o excoronel da Guarda Civil arsénio
ayuso –citado também por Oubiña na recente entrevista como beneficiário da “compra de armamento, de embarcaçons e de equipamentos para a repressom do
narcotráfico”–, quem teria como
testa de ferro na empresa Rafael
Guzmán Pinel, o responsável de
negociar com instituiçons e governos as vendas de embarcaçons.
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duas visons a respeito do paro dos controladores: umha focada
no estado de alarme e outra na reaçom social perante a polémica

Controladores:
crónica da suspeita
Júlio Teixeiro
ezembro de 2010: o governo espanhol decide o encerramento e
a militarizaçom do espaço aéreo,
e decreta o estado de alarma. a causa
alegada para todas estas disposições excecionais foi um conflito laboral, que começara em novembro em lavacolha, entre os controladores e a aENa. a origem
deste confronto está nas diferenças que
ambas as partes mantinham em relaçom
aos critérios para a contagem das 1670
horas que a lei 9/2010 estabeleceu como
tempo máximo de trabalho por ano. Portanto, desde abril quando lei foi publicada até dezembro, o governo espanhol tivo mais de sete meses para resolver essas diferenças. Fijo-o, porém, mediante
um decreto de medidas urgentes, publicado, ainda por riba, em vésperas dumha das datas com maior tráfego previsto
de viajeiros nos aeroportos do estado.
Por outro lado, sob a aparência de nom
ter nada a ver com a questom dos controladores, zapatero –depois de se conhecer o resgate da Irlanda– escusou a
sua ausência da cimeira ibero-americana da argentina. Supostamente porque
a situaçom europeia tornava incontornável presidir um conselho de ministros
que devia tomar medidas urgentes contra a crise. Para encenar esta urgência, o
presidente espanhol utilizou, de forma
inesperada, um plenário do parlamento
em que anunciou algumhas das medidas
que contém, precisamente, o mesmo decreto que irritou os controladores. as
medidas anunciados fôrom, entre outras, a privatizaçom dos principais aeroportos e de 30 por cento das lotarias do
Estado, além da supressom dos 426 euros que recebiam os desempregados em
pior situaçom.
O certo é que a decisom de zapatero
de ficar em Madrid seria suspeitosamente providencial para decretar o estado de
alarma, algo inimaginável na sua ausência. Ninguém pode duvidar de que o governo espanhol devia estar informado
polos serviços de inteligência da possibilidade dumha onda de baixas médicas
de controladores para provocar o caos
nos aeroportos. Sobretudo se levarmos
em conta que o facto que desencadeia
tudo é umha decisom do próprio governo. Sem excluir que a postergaçom até
dezembro da norma sobre as 1670 horas
fosse também umha proposta da inteligência espanhola para provocar a reaçom enfurecida dos controladores. legitimava-se assim umha posiçom de força
juridicamente excecional, mas mui popular do ponto de vista dum executivo
necessitado de apoios.
algo semelhante acontecera com a
USA Patriot Act, trás dos acontecimen-

D

A solidariedade
nom se calcula
Miguel Garcia

Zapatero utilizou um
plenário do parlamento
para anunciar a
privatizaçom dos
aeroportos e as lotarias
o Governo espanhol
estava com certeza
informado polo Cni da
possibilidade das açons
dos controladores
legitimava-se umha
posiçom de força
excecional, mas popular
para um executivo
necessitado de apoios
a crise do capital vai
ser longa e os pretextos
para se tomarem
medidas excecionais
nom vam faltar
tos do 11 de setembro de 2001. Poucos
dias depois daqueles ataques, o departamento da Justiça dos EUa, já tinha
umha proposta para restringir direitos
civis, que foi aprovada como lei, com
poucas modificações, em outubro. O
texto final, na parte que modifica outras leis, ocupa 350 páginas e, na parte
dispositiva, 128. Como foi possível redigir um texto legal, tam complexo em
tam pouco tempo? Como puido, o Fiscal-Geral, ter em dias o rascunho dos
seus elementos essenciais? E nom será
que esta norma fazia parte dumha planificaçom prévia, sendo o 11-S apenas
o pretexto para levá-la à prática?
ambos som exemplos do que se conhece como direito excecional. a situaçom jurídica onde melhor, e mais cómodo, se encontra o leviatám. Mas a oportunidade tem que vir-lhe nas democracias formais dos interesses políticos conjunturais dos governos. a crise do
capitalismo vai ser longa, os pretextos
para se tomarem medidas excecionais
nom vam faltar; e o interesse político
por parte dos governos em procurar essa excecionalidade, tampouco.

uponho que a maioria das leitoras
e leitores deste periódico desaprovam a declaraçom do "estado de
alarme" por motivos laborais, e consideram um precedente preocupante a utilizaçom da violência militar para obrigar a
trabalhar pessoas cujo absentismo nom
colide com nengum direito fundamental
do conjunto da populaçom (como poderiam ser a saúde, a alimentaçom, a segurança...). Quero supor, também, que nesta
altura a maioria das pessoas críticas e bem
informadas reparariam em que todo o espetáculo desatado por volta da militarizaçom do controlo aéreo serviu para velar
decisons como a privatizaçom da aENa
ou a supressom das ajudas aos desempregados de longa duraçom, aprovadas no
mesmo dia que o decreto que provocou a
ira dos controladores. Nom utilizarei estas
linhas, pois, para repetir os argumentos
com que em galizalivre.org critiquei a passividade dos grandes sindicatos ante a intervençom militar do Estado num conflito
laboral, nem para insistir em que pessoalmente apoio qualquer luita que tenha por
objetivo reduzir o tempo de trabalho.
Passado um mês desde o paro selvagem
dos controladores, som muitos e muitas
as companheiras que, mantendo umha posiçom de esquerdas indubitável, mantenhem que (por mui criticável que seja a
declaraçom do estado de alarme) nom corresponde às organizaçons de classe apoiar
ativamente um setor tam “privilegiado” e
“insolidário” como o controlo aéreo. a dificuldade dumha sociedade -e especialmente da sua aba esquerda- para denunciar e mobilizar-se ante umha injustiça,
seja qual for o corpo em que esta recaia,
parece-me umha questom de suficiente
importáncia para provocar umha reflexom coletiva.
a nossa integridade ética pom-se à prova quando os abusos som cometidos contra pessoas ou coletivos com que nos é difícil empatizar. Se calhar, é precisamente
por isso que o Poder ensaia com eles as
novas formas de repressom, e testa assim
a capacidade dumha sociedade para se solidarizar nom já com o outro, mas com a
própria noçom de Justiça. as maiores violaçons do direito produzem-se no corpo
do migrante, da “terrorista” ou do excluído, a umha distáncia tal do cidadao em
que já só seja possível umha solidariedade
moral. Porque na identificaçom com a dor
do achegado, do igual, a principal componente nom é ética, mas física. O primeiro
que nos comove da violaçom da nossa vizinha, do despedimento do nosso curmao
ou da tortura da nossa companheira é a
proximidade dumha dor que chega a tocar-nos, e a consciência de que poderia
ter-nos acontecido a nós. Para se indignar

S

a nossa ética pom-se à
prova quando os abusos
som cometidos contra
coletivos com que nos
é difícil empatizar
há operaçons perversas
intrinsecamente, com
independência de qual
for o valor da incógnita
diante de algo assim nom é necessário ter
ética; avonda ter vísceras. É quando violam umha mulher iraquiana, despedem
um fura-greves ou torturam um nazista casos todos eles em que a distáncia física,
ideológica ou cultural dificulta a empatiaque se pom à prova é a nossa eticidade. E,
na nossa sociedade, esta costuma falhar,
deixando as vítimas sem mais amparo que
o dos seus achegados, e abrindo de par
em par as portas à destruiçom do direito.
O capitalismo avança sobre a dissoluçom da moralidade e a destruiçom desse
muro ético que opom valores e fidelidades
aparentemente irracionais ao império do
cálculo. a razom aritmética, que analisa e
avalia todos os fatores antes de emitir um
resultado, que converte toda decisom
numha equaçom, é das armas mais poderosas com que conta o poderoso para controlar o submetido. Sabido é que os nazis
conseguírom transferir os judeus sem apenas resistência do salom das suas casas
até os crematórios, segmentando o genocídio em múltiplas operaçons cujos resultados parciais (o ghetto, o trem, o campo,
os trabalhos forçados, os duches) sempre
eram preferíveis à morte. Numha sociedade que calculava o Bem e o Mal, o mesmo
poder abriu centros de extermínio para
umha parte da populaçom -a judia- odiada
pola sua posiçom social, mas em que também acabárom por morrer comunistas, ciganos e homossexuais.
Se, num momento de crise e conflitividade social, o Estado quer impor manu
militari o correto funcionamento da lei e
da economia sobre as luitas laborais, parece evidente que nom vai escolher como
alvo qualquer coletivo de mileuristas com
o qual a maioria podamos identificar-nos.
O que se torna surpreendente -e preocupante- é que a esquerda veja condicionada
a sua resposta por quem é a vítima, esquecendo que há operaçons que som intrinsecamente perversas, independentemente
de qual for o valor da incógnita.
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Cinqüenta pessoas ficavam na rua dum dia para o outro,
sem justificaçom algumha por parte empresarial

notas De roDaPé

Centros de
recrutamento
O

s Centros Sociais provocam dores de
cabeça à Imprensa Comercial apocalíptica dos Últimos dias. Fosse certo o que
estão a publicar alguns meios centenários,
crer poderíamos que os populares locais
de leitura, encontro, informação e debate
roem os alicerces do edifício das liberdades públicas.

redação perplexa do Edifício Inteligente de arteijo, por exemplo, considera os Centros Sociais como eixo duma
rede para a iniciação acelerada num compromisso político nacionalista que qualificam de intransigente. Os sujeitos de doutrinamento “som na maioria estudantes da
Universidade” afirma o poderoso papel citando uma investigação continuada desde
o governo de Calvo Sotelo.

A

DesPeDem Pessoas que Desenvolviam o seu trabalHo em exclusivo Para a crtvG

Continua sem resoluçom o conflito polo
encerramento de delegaçons da Galega
X.R.S. / O encerramento das delegaçons da Compañía de
Radio-Televisión de Galicia em Burela, Ferrol e Ponte Vedra conhecia-se a começos de dezembro. O resultado era
que umha cinqüentena de trabalhadores e trabalhadoras

perdiam os seus postos de trabalho sem aviso prévio,
chegando alguns a toparem com agentes de seguraça
privada que lhes impediam o acesso aos locais que até a
jornada anterior foram os seus centros de trabalho.

momento ainda nom tem data marcada.
Por enquanto, o volume informativo local que tradicionalmente forneceu a companhia pública está agora limitado, no que à televisom respeita, a um só informativo de
informaçom local diário, para
todo o País e com duas informaçons elaboradas em cada
delegaçom.
Mesmo que se tentasse recuperar a cobertura dada, a
CRTvG teria sérios problemas por causa da reduçom de
pessoal, como assinalam os
trabalhadores que nom fôrom
despedidos. Em concreto, nos
caso de vigo, que recolhe as
funçons de Ponte vedra (incluídos o Salnés, Caldas e
parte do Morraço), com quase metade de quadro que somavam ambas as redaçons
até há só mês e meio.

mostrado que a situaçom em
que se encontram os trabalhadores e trabalhadoras de
delegaçons é de cessom ilegal de trabalhadores por parte das produtoras subcontratadas à CRTvG.
Segundo o Sindicato de Jornalistas da Galiza “nem se informou previamente ao Conselho de administraçom da
CRTvG nem se negociou com
os representantes dos trabalhadores, como estabelece a
lei”, pese a ser alfonso Sánchez Izquierdo consciente de
que a decisom de rescindir
contratos provocaria inevitavelmente os despedimentos
das pessoas oficiosamente
empregadas pola empresa pública.
O SJG sublinhava, por outra banda, a necesidade de
acabar com a externalizaçom
de serviços, como salientou
também o Comité Interempresas da CRTvG e o Colégio
Profissional de Jornalistas da
Galiza. Mas todas as vozes
coincidem igualmente em julgar inapropriado que isto se
faga de costas ao pessoal, deixando-o numha situaçom de
absoluta indefensom.

Foi em 30 de novembro, no encerramento da quenda de manhá, que diretivos e altos cargos se apresentárom sem aviso prévio nos locais para entregar as cartas de despedimento, efetivo desde já.
Cinqüenta pessoas ficavam na
rua dum dia para o outro, sem
justificaçom algumha por parte empresarial.
Mentres as delegaçons de
Ferrol e Burela -assim como
as do Porto e Bruxelas- fecham, como resultado daquilo
que o ente público denomina
'reorganizaçom' dos seus serviços, a maior parte da delegaçom de Ponte vedra é anexada à de vigo.

'Reorganizaçom' e merma
na qualidade informativa
O processo que atualmente
vem afetando aos e às profissionais é o mesmo que está a
provocar para o conjunto da
cidadania umha mais que evidente perda de serviços informativos.
O motivo é o cancelamento
de dous informativos locais
que estavam a ser realizados
até 30 de novembro, à espera
de um novo arranque que de

Externalizaçom de serviços
e silêncio corporativo
a nova ficava um tanto invisivilizada na maior parte da imprensa empresarial devido,
como referia o portal GaliciaConfidencial, à implicaçom
dos grupos empresariais dos

a informaçom
local da companhia
pública reduz
o seu volume
cabeçalhos –la voz, El Progreso e Faro de vigo– na gestom dos centros territoriais da
companhia pública.
de facto, representantes
da CRTvG tenhem-se escudado em que formalmente
estes fechamentos nom som
mais do que rescisons de
contratos com empresas
subcontratadas, negando
qualquer responsabilidade
no futuro dos trabalhadores
e das trabalhadoras que agora ficam na rua.
Na prática totalidade dos
casos, porém, trata-se de
pessoas que desenvolviam o
seu trabalho em exclusivo
para a CRTvG, de onde,
amais, recebiam as ordens e
indicaçons diretas das coberturas a serem realizadas. assim, nos últimos tempos tem
havido vários casos em que,
diante da justiça, se tem de-

afirmam que os doutrinados
“som na maioria estudantes”
citando uma investigação
continuada desde Calvo sotelo
ara se iniciarem na política ativa, os estudantes “visitam quer os Centros Sociais quer as quadras de fanáticos torcedores de futebol”. O culto diário descrê com
bom critério que a Universidade seja palestra apropriada para o debate das ideias.

P

análise de jornal avança em profundidade para aprendermos a distinguir
entre “grupos violentos” e “ativistas”, categorias diferentes de alunos, licenciados
nas aulas dos Centros Sociais e das torcidas do futebol. Os “ativistas” pertencem a
uma classe superior de militantes “ativos
em núcleos cerrados a que é mui difícil
aceder”. a gazeta comercial e ideológica
não explica em que momento da aprendizagem, que tem lugar em instâncias tão
resolutamente públicas e abertas como os
Centros Sociais e os clubes de futebol, a
militância se torna cerrada.

A

alvez a dor de crânio do anunciador intransigente nom proceda dum erro monumental de juízo, mas sim de crer que um
lugar de debate e de formação de valores
democráticos como é um Centro Social é
uma ameaça para os princípios fundamentais da Monarquia.

T

uanto facto de o desporto da bola ser
um instrumento poderoso para a subversão política, podemos estar plenamente
em acordo, à condição de nom lermos as untuosas e insupurtáveis crônicas desportivas
dos anunciadores que infestam as mesas
dos bares do País.

Q
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o mercado de trabalho na cidade passa a estar
eminentemente ocupado pola construçom e os serviços

A ‘Grande Corunha’ ergue-se sobre a
cidadania em favor de grandes empresas
o Processo em que imPeram interesses urbanísticos e económicos tem conseqüências sociais

DANIEL R. CAO / durante o mês de
fevereiro de 2010, mais de vinte
coletivos sociais e vicinais desenvolvêrom umha série de açons de
denúncia na rua, culminadas com
a entrega de múltiplas alegaçons
contra o PGOM que logo depois,
na sua primeira fase, seria aprovado polo plenário da Câmara corunhesa, com o único voto contrário do Partido Popular. Os motivos destes coletivos giravam em
torno à denúncia dum processo
que estava a levar a Corunha cara
um “modelo de cidade insustentável em termos laborais, ecológicos e sociais”. O certo é que este
modelo de cidade denunciado polos movimentos sociais corunheses é mais do que palpável, e diversos setores sociais já estám a
sofrer algumha das suas conseqüências, já que dele nom só decorrem modelos urbanísticos e
económicos, como também sociais, chegando mesmo até o ócio.

Gentrificaçom
O habitual preconceito que persegue a cidade corunhesa, o de
ser umha cidade feita à medida
para as camadas sociais mais
abastadas vai-se tornando realidade através de determinadas
atuaçons do Concelho da Corunha, nomeadamente as atuaçons
praticadas polas Concelharias
que estám em poder do PSOE e
que som ainda dirigidas por antigos membros da equipa de Francisco vázquez. Um bom exemplo
é o ocorrido na primeira semana
de janeiro, em que, pola oitava
vez desde a chegada de Javier losada ao governo do Concelho, a
polícia municipal realizava umha
violenta batida contra “vendedores ambulantes” na rua Real da
Corunha, sendo a condiçom migrante o elemento em que recaía

GUINDASTES SOBRE MONTE ALTO
O histórico bairro popular da Corunha
está a transformar a sua fisionomia

FOTO: GAELX / FICkR

Quando no mês de setembro
do ano passado, políticos e
meios de comunicaçom corunheses tentárom intervir no
processo que levou à fusom
das caixas galegas com a
ideia de conseguirem que esta tivesse sede na Corunha,
nom procuravam só a defesa
dos seus interesses, como
ainda a culminaçom perfeita
para transformarem a cidade
num centro comercial.

a suspeita. O feito e o lugar som,
no mínimo, paradigmáticos, dado
que esta rua é de sempre onde se
tem concentrado a maior parte de
tendas pertencentes às grandes
marcas, sem o mínimo rasto do
pequeno comércio. a agressom
contra este coletivo de vendedores, na prática pequenos comerciantes, mostra bem às claras
quais som as intençons do Concelho para a zona. E igualmente o
feito de as vítimas das detençons,
agressons policiais incluídas, serem pessoas dumha determinada
extraçom social.

Comércio grande vs. pequeno
O comércio é outro dos grandes
elementos em que a transformaçom é evidente: nos últimos cinco
anos, a Corunha passou de ter
duas a ter sete grandes plataformas comerciais. além do aspeto
urbanísitico, dado o grande tamanho destas edificaçons, há outra
série de aspetos a serem considerados: em primeiro lugar, o mercado de trabalho na cidade passa
a estar eminentemente ocupado
pola construçom, já que este tipo
de estruturas costumam estar rodeadas de complexos residenciais, acompanhados polos setores de comércio e serviços, os

o pequeno comércio
está a ver-se afetado
polas grandes áreas
a ordenança de ruídos
aplica-se sobretodo
nos bares relacionados
com movimentos sociais
mais castigos pola precariedade.
Em segundo lugar, cada vez que é
aberto um destes centros comerciais, o pequeno comércio instalado nos arredores perde toda capacidade de concorrer com o gigante, com a circunstáncia agravante de que na cidade corunhesa estes centros estám a ser
levantados em bairros periféricos
e populares. E, por último, os
grandes investimentos que exigem os projetos de obra dum centro comercial tendem em geral a
ocultar trás de si obscuros negócios. assim, por exemplo, os dous
últimos centros abertos na Corunha (IKEa, referido no nº 79 deste jornal e a futura plataforma
MarinedaCity) fôrom denunciados por práticas deste tipo.

O ócio, o último episódio
Com 77,584 milhons de euros, a
Corunha é a cidade galega com
maior nível de dêveda, conseqüência direta da aplicaçom dum
projeto económico para umha cidade nom preparada. a procura
de financiamento é a prioridade
absoluta para a Câmara corunhesa e, novamente, isto recai
sobre a cidadania. À provável espera, como evidencia o que ocorreu com os migrantes na rua
Real, de que se aprove umha restritiva ordem cívica, o objetivo
principal estám a ser os lugares
de ócio. a aplicaçom arbitrária
da Ordenança de Ruídos, adormecida desde 1997, ano em que
foi aprovada, está recaindo sobretodo naqueles bares que
guardam relaçom com os movimentos populares, ou que desde
os seus começos tentárom realizar umha oferta de ócio distinta
da que oferecem outras empresas da hotelaria noturna. deste
jeito, desde há alguns meses acelerou-se a ordem de despejo contra o local social okupado Casa
das atochas, o bar Patachim sofreu várias batidas policiais com
o suposto objetivo de “procurar
cánabis”, mas com o objetivo
real de fazer umha demonstra-

potencia-se um
“modelo de cidade
insustentável”
çom de força por parte das autoridades. Igualmente, outro significado local para os movimentos
populares da Corunha, o bar Faluya, recebeu várias visitas policiais, semelhantes às doutros estabelecimentos, com alegado
propósito de evitar que houvesse
música soando, pese a que neste
local a música é usada só com
fins ambientais. ainda assim, figérom-se ameaças de fechamento e de sançons.

O futuro
Para o mês de maio deste ano estám convocadas eleiçons municipais, e muitas destas questons
parecem nom preocupar os grupos municipais com opçom de
obterem representaçom, salvo a
tímida e parcial oposiçom do
BNG. No entanto, dada a situaçom de crise que vivem os governos locais no nosso País, perfila-se um futuro “inconsciente e
em suspenso”, por palavras dos
coletivos opositores ao PGOM.
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fpG, movimiento pola base, espaço irmandinho, Coletivo nacionalista
de marín e pCpG formalizam acordo para promover candidaturas

Eleiçons municipais: o soberanismo estará
mais presente que nunca na cita de Maio
inDePenDentismo aPresentarÁ canDiDaturas em concelHos através De Diferentes fórmulas
ALONSO VIDAL / Ninguém ignora que o País está sumido na crise económica, social e identitária mais profunda das últimas décadas. Após anos de fraguismo e
um período de governo bipartido que nom foi capaz de assentar as bases míni-

O poder vai monopolizando lugares comuns e minguando espaços de liberdade e compromisso
em todas as instituiçons. a hipótese de que grupos políticos organizados defensores de políticas alternativas que questionem
o status quo oficial adquiram protagonismo institucional é mínima. Quase nom há fendas em que
esses coletivos podam coar-se para afirmar a sua presença e visualizar diante da opinom pública o
seu compromisso transformador.
Um destas fendas som os Concelhos, mas parece claro que grande parte do soberanismo e independentismo galego nom deu,
historicamente, a suficiente consideraçom a este trabalho de proximidade real à cidadania. Temse optado de preferência, com
certo êxito, por criar e afortalar
redes ou espaços alternativos de
açom direta (centros sociais, associaçons culturais, sindicais, de
estudantes...) e só alguns grupos
políticos, como Nós-UP ou FPG,
tenhem considerado também a
via de participaçom institucional
municipal. Os resultados nom foram tam bons como seria desejável, em termos absolutos, mas
sim relativamente à capacidade
real de visibilidade eleitoral. a dinámica estava aí. agora irá tornar-se mais visível.

Duas vias em proceso paralelo
deste modo, no próximo mês de
maio estaremos convocados para umhas eleiçons municipais
em que se disputarám na prática
o poder as mesmas forças políticas que perpetuam a situaçom de
abandono das políticas de transformaçom real da sociedade,
mas em que, desta vez, o soberanismo no seu conjunto terá um
primeiro papel a desempenhar. E
fará-o em princípio sob dous
prismas de participaçom: um
promovido por Nós-UP e outro
por diversos coletivos aderentes
ao adN de Causa Galiza.
Para alberte Moço, porta-voz
nacional de Nós-UP, -organizaçom que já tem desenvolvido trabalho municipal importante em
diversas zonas do País como Fer-

mas para uma transformaçom ao serviço dos cidadaos e das cidadáns, estamos a sofrer um assédio sistematico e brutal por parte dos setores mais reacionários da perene estrutura de poder institucional espanhol.

AMES NA ESQUERDA
Assembleia constituinte
da candidatura soberanista
e plataforma local

rol Terra, Compostela ou o Condado- é importante continuar a dinámica de eleiçons anteriores: haverá assembleias abertas para formalizar candidaturas, com certa
flexibilidade dependendo do grupo de pessoas ou coletivos com
que se relacionem em cada Concelho. Nalguns será precisa mais
traçom na parte de organizaçom
política e noutros serám apenas
uns agentes mais que fornecerám
braços e cerebros para tornar o
projeto bem sucedido. abertos a
um projeto coletivo de candidaturas soberanistas, exigem uns mínimos para se sentir cómodos. deve ser claramente soberanista
comprometido com o projeto nacional galego. Também projetos
esquerdistas e respeitosos da pluralidade. “É preciso um modelo
que esteja preparado para unir e
gerir as diferenças, evitando potenciais fontes de conflito, enriquecer e reforçar as suas capacidades. Estamos dispostos a compartilhar com um amplo leque de
sensibilidades um projeto dessas
características”.
Confessam que tenhem, partindo de experiências passadas, certa
preocupaçom em que o modelo resultante nom seja suficientemente
respeitoso. de facto, tem-se optado outras vezes por apresentar
candidaturas divididas noutras
eleiçons deste tipo. Para alberte, a
questom do respeito é importante,
já que nom se trata de concorrer
entre organizaçons ou coletivos

o objetivo principal
som algumhas vilas
de tamanho médio
integrantes do projeto, mas de se
chegar a uns mínimos que podam
unir. “O proveito nom deve ser para uns ou outros, mas para o povo
trabalhador. Isso nom fomos capaz de assimilá-lo em ocasions anteriores”. afirmam estar abertos a
falar com outros setores soberanistas para procurarem coincidências em espaços comuns.

As novas candidaturas
Som precisamente estoutros setores soberanistas (FPG, Movimiento pola Base, Espaço Irmandinho,
Coletivo Nacionalista de Marín e
PCPG) que, animados e esperançados na consolidaçom do referente Causa Galiza, acabam de
formalizar um acordo para promover e favorecer candidaturas
em vários Concelhos galegos. Manifestam-se politicamente seguidores do acordo democrático Nacional, que Causa Galiza apresentou sábado 18 de dezembro assinado por dez organizaçons soberanistas como alternativa à
reforma estatutária, ainda que as
candidaturas que fôrom apresentadas nom partam diretamente
dela. “Causa Galiza nom se ocupa
de apresentar candidaturas muni-

cipais”, afirmam representantes
desse coletivo.
O objetivo também será a constituiçom de assembleias municipais de pessoas de sensibilidade
diversa, no ámbito da esquerda, o
soberanismo e o independentismo, com a ideia de fazer política
municipal, começado polas próximas eleiçons. O processo, ainda
que gerado e constituído a nível
local, será promovido por ativistas ou militantes de organizaçons
de ámbito nacional. Em poucos
dias um manifesto das forças integrantes deste projeto especificará
com mais detalhe o processo e os
lugares onde será desenvolvido.
Nalguns lugares há experiência.
Em Cangas a FPG, sob diferentes
fórmulas, tivo histórica representaçom, mesmo de governo. Noutros tentará iniciar-se umha dinámica de trabalho municipal, dentro dos passos que ultimamemte
tem dado o independentismo e em
que se vai chegando a entendimentos. O trabalho municipal seria assim mais umha peça deste
movimento envolvente de consolidaçom e unificaçom do soberanismo. a ideia é apresentar-se as municipais, mas, seguidamente, e independentemente dos resultados
que forem obtidos, continuar com
o trabalho municipal nos diferentes Concelhos onde se apresentou
candidatura. “Mesmo alguns Concelhos em que afinal nom seja possível apresentarmos candidatos,
será um gérmen de trabalho que

em posteriores eleiçons facilite
umha candidatura mais experiente”, afirmam pessoas próximas do projeto. O objetivo som
algumhas vilas de tamanho mediano como Minho, ames ou Mugardos -onde recentemente mais
de umha decena de militantes
abandonárom o BNG e estudam
incorporar-se a esta candidaturae provavelmente duas cidades:
Compostela e vigo. Está-se trabalhando, ainda em fase inicial,
em lugares como Fornelos de
Montes, Nigrám, Redondela ou
Moanha. Noutros lugares como
Ourense, se nom forem possíveis
as candidaturas, formalizarámse grupos de trabalho municipal
que iniciem o caminho futuro.

Os resultados serám positivos
até agora os resultados do soberanismo nas contendas eleitorais
nom som precisamente para botar foguetes, mas para alberte
Moço (Nós-UP), “nós nom entramos no jogo eleitoral de sairmos
todos os dias na Tv e nos média,
que é a lógica dos partidos do sistema. atualmente, nom tem mais
votos aquele que conseguir atrair
ao seu projeto político mais pessoas, mas aquele que gerir melhor
o seu aparelho mediático. Nom
nom jogamos aí, polo que os resultados eleitorais sempre tenhem
que ser avaliados no campo de jogo que jogamos. Os votos ligados
à esquerda soberanista som votos
militantes, votos incómodos, que
questionam de cima para baixo as
estruturas do sistema. Nom som
votos obtidos porque lhe asfaltes
um caminho ou ponhas um ponto
de luz. Som mais ideologizados,
de uma qualidade objetivamente
distinta. devemos fazer as análises nesses termos”.
Por parte doutro setor de candidaturas, afirma-se que os objetivos
nom estám nos votos ou na representaçom obtida, mas na capacidade de articular o maior número de
candidaturas possível para que que
as pessoas de similares sensibilidade atuem juntas e dar a conhecer o seu projeto à cidadania.
Seja como for, mais um passo no
caminho da unidade será dado.
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iniciativas sociais, culturais e mesmo organismos oficiais facilitam
a chegada do gigante do Courel a todas as casas galegas

a fiGura Do carvoeiro cHeGou Pola Primeira vez às ciDaDes em 2006 Da mao Da GentalHa Do PicHel

multiplica-se a difusom do apalpador ao longo
do país com o impulso dos movimentos sociais
DAVID CANTO / Umha lenda cu-

jo destino semelhava ser o esquecimento vem conquistando o imaginário dos galegos
graças à memória dos maiores, a investigaçom e os esforços para a sua recuperaçom.
A novidade no caso do Apalpador é que meios de comunicaçom e instituiçons habitualmente reticentes a apoiarem
iniciativas de recuperaçom da
nossa cultura estám acelerando a sua difusom, essencial
para consumar o processo.
a prática totalidade das comarcas
da Galiza tivérom este ano umha
presença estranha, mas nem tanto como poda parecer. O apalpador de barrigas ou Pandegueiro,
segundo a área onde se pergunte
por ele, tem umha longa trajetória
por trás dele, como já se tem descoberto em várias investigaçons.
Um exemplo é o da publicaçom
de José andré lôpez Gonçâlez polo Natal de 2006. ao final da resumida explicaçom do mito do apalpador, José andré lôpez escreveu
“O mito do apalpador serve-nos
para assegurar que não vem ser
mais que a versão moderna dum
deus milenário, já esquecido, em
correspondência com o Sol, propiciador das boas colheitas que,
por mor da aculturação cristã foi
desterrado às funções da boa nova da fartura e da ilusão para os
meninos. Provavelmente em épocas recuadas, o culto ter-se-ia ce-

cultura em breve
ngz / No passado 5 de Janeiro a
obra de Xosé Neira vilas, Memorias dun neno labrego, cumpria
50 anos de vida. O escritor celebrou na vila da Estrada o meio
século de umha das novelas em
língua galega mais lidas da história, com mais de 600 mil exemplares vendidos por todo mundo.
Memorias dun neno labrego foi
já traduzida a línguas como o
português, o catalám, o éuscaro,
o espanhol, o sueco, o inglês, o
francês, o alemám, o chinês, o
russo, o búlgaro, o checo, o esperanto e mesmo ao sistema braille. Foi estudado na Universidade alemá de leipzig e na italiana
de Roma, e mesmo foi representada em idioma maia em todo

incluída umha equipa de repórteres enviada ao Carvalhinho a
dar conta da visita do apalpador.

tVe e tVG já
dedicam pequenos
espaços ao nosso
“homem dos presentes”

Ampla difusom
desde 2006 a repercussom da história do velho carvoeiro vai em ascenso, quase exponencial, pois
quase da nada está a surgir nas celebraçons de natal de toda a Galiza, muitas vezes sem ter que ver
os impulsionadores duns e doutros. a Gentalha do Pichel e a Baiuca vermelha fôrom os primeiros
centros sociais. as publicaçons,
como a do Conto do apalpador dérom o seu grau de areia na difusom, e agora o concelho da Corunha, Santiago de Compostela, a
deputaçom e o concelho de lugo
venhem desenvolvendo atividades
entre os dias do natal prévios ao 1
de Janeiro. Há um antes e um depois quando um organismo oficial
se posiciona a favor dumha causa.
ainda que nem sempre seja garante de sucesso, é um apoio importante e, como se tem demonstrado,
mui difícil de conseguir.

lebrado em 25 de dezembro, mas
pressionado pelo cristianismo entre a data do solstício de inverno e
a de Reis, veio ocupar o único dia
que restava nas celebrações, o dia
do Santo Silvestre”.

Origens indoeuropeias
É, portanto, mais um rascunho
das crenças e influências que ainda existem da cultura pré-indoeuropeia, e que pervivem alteradas, em maior ou menor medida,
polo poder da Igreja, que integra
estes mitos e ritos na sua particular “história”. Umha vez analisadas as figuras do Natal na sociedade atual, resultam as 3 (o Rei
Mago, o Santa Claus, Sam Nicolás, Papa Nöel e o apalpador) todas dum mesmo comportamento.
a atribuiçom da fertilidade, a esperança e a ilusom a personagens
míticos. Portanto, por que botar
mau de realidades do mais alheias
tendo umha própria?

Afiançamento da figura
O certo é que este Natal foi umha mostra de como se está a enraizar de novo o apalpador na
Galiza. O propósito de devolver

Também nas televisons
APALPADOR
percorre ruas
de Marim da mao
da Almuinha

este personagem às crianças do
País está a ser conseguindo graças ao pequeno esforço, que em
conjunto se torna grande, de diferentes entidades como centros

sociais e associaçons culturais
que fôrom as primeiras em se
embarcarem no projeto. Estranha que em questom de um par
de anos a imprensa comercial,

TvE este ano e TvG já desde 2009
venhem dedicando pequenos espaços ao nosso particular “homem
dos presentes”, o qual, sendo desde umha perspetiva muito menos
comprometida, contribui claramente à recuperaçom. Se quadra
se isto fosse assim com outros temas, muitas outras tradiçons seriam presente, nom passado.

‘memórias Dum neno labreGo’: balbino fai meio século

umha das novelas
em galego mais lidas,
com mais de 600 mil
exemplares vendidos
México e, recentemente, a televisom italiana adquiriu os direitos
para adaptar dous capítulos. Na
Galiza já vai pola trigésimo primeira ediçom. No ato de celebraçom do seu meio século, Neira
vilas definiu o seu romance como parte da “literatura universal”, ao tempo que destacava que
"quando um livro galego se traduz, pouco importa o autor. Importa que se saiba que é de um

país que tem umha língua e umha cultura próprias".
O livro foi publicado na cidade
de Buenos aires em 1961, onde
residia o seu autor, e onde se
mantinha em contacto com importantes personalidades da cultura galega da diáspora, como
Rafael dieste -quem foi o primeiro leitor da obra-, luís Seoane que desenhou a coberta da primeira ediçom-, Eduardo Blanco
amor, Suárez Picallo ou lorenzo
varela, entre outros. Memorias
dun neno labrego conta, em primeira pessoa, a história de Balbino, umha criança de aldeia dos
anos 40, que tem que se bater
com a pobreza e as injustiças da
sociedade galega daquela altura.
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um mal sistema para marcar preços, travas às renováveis e o
défice tarifário provocam situaçom crítica para a economia doméstica

falácias para engordar faturas
DAVID CANTO / Janeiro, mais um
ano, começa com umha suba nos
preços de diferentes recursos, como eletricidade, gás natural e butano, gasolina, etc. Um dos mais
polémicos foi o da fatura da eletricidade, a qual sobe 9,8% nas tarifas de último recurso, quer dizer, a que tenhem contratada a
maior parte dos lares.
a razom esgrimida polo governo é o défice de tarifa. Este conceito fai referência à diferença
entre o total de arrecadaçom das
tarifas integrais e as de acesso
(que fixa a administraçom) e os
custos associados às tarifas, como som os custos de aquisiçom
da energia, transporte, distribuiçom, subvençons a determinados
tipos de energia, etc.
Este défice foi crescendo desde o ano 2004 em que era um problema controlado, se daquela se
podia ver como um problema.
Obviando a má gestom dos governos socialistas de zapatero, o

reDe

certo é que em nengum momento é défice de tarifa, polo qual sobre umha má gestom se coloca
um problema, que o Presidente
atribui ao governo de aznar, e algo mais grave, umha mentira.
9,8% de suba da eletricidade
nos lares nom se pode ligar ao
défice tarifário. a Tarifa de Último Recurso (TUR) é umha soma
dos custos regulados, em que se

incluem gastos de transporte, insularidade, primas às renováveis,
o plano do carvom, etc.; e os custos de mercado. Estes últimos decidem-se cada três meses nos leilons CESUR. Neles modifica-se
em funçom das decisons do Governo, os custos regulados e de
mercado. Em dezembro o preço
de mercado da eletricidade subiu
21,3%. Trasladada esta suba no

firefox supera na europa ao navegador
da microsoft em número de usuários

nem sinde nem explorer
DAVID CANTO / Com o tempo fijo-se a razom. a lei de Economia Sustentável vai
ao Senado sem a disposiçom relativa ao
feche de páginas que favoreçam as descargas de arquivos protegidos por “direitos de autor”.
Foi numha votaçom ajustada, seguida
massivamente pola populaçom da rede e
na rede. O que parecia um feito, a aprovaçom da lei de Economia Sustentável
com as disposiçons sobre as descargas
incluídas na mesma. Porém, Coalición
Canária (CC), Convergencia i Unió (Ciu)
e Partido Nacionalista vasco (PNv), os
partidos que em princípio iam apoiar o
PSOE na votaçom.
Com as visons sobre a lei Sinde suficientemente marcadas, ainda que nom
explicadas, o certo é que o assunto está
longe de ser passado. O conjunto de pessoas que conforma a indústria cultural,
no pior sentido do conceito, os auto-proclamados “criadores” colocados em posiçons de poder e a crise económica tam
mal levada pola indústria cultural som
razons suficientes para crer que nesta legislatura, ou nas próximas podemos ter
que luitar polos mesmos motivos.
aliás, cumpre recordar que os partidos
que finalmente votárom em contra nom
desbotárom por completo apoiar o
PSOE, já que negociárom contrapartidas
ao “sim” na votaçom da comissom parlamentar. É imaginável que com umha co-
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rrelaçom de forças distintas no Congresso espanhol dos deputados, tanto no Governo como na oposiçom, poderia-se repetir mais cedo que tarde o acontecido
durante os últimos meses.

Firefox, primeira na Europa
O sector dos navegadores da Internet
acaba de se tornar mais livre. desde há
mais dumha década Internet Explorer é
líder absoluta em todo o mundo, chegando entre 2002 e 2003 a 95 por cento de
cota de mercado.
Porém, a esperança, convertida agora
em realidade, fai que Firefox supere tanto Internet Explorer como o resto de navegadores (Google Chrome, Opera, Safari, etc.) em usuários. 38,1% dos internautas do nosso continente empregam Firefox, sobre 37,5% que emprega Internet
Explorer, de Microsoft e 14,58% Chrome,
que em pouco mais de dous anos colocou-se como o terceiro mais usado.
a nível mundial Internet Explorer conta ainda com o liderado, com 57,08% dos
usuários, 22,81% Firefox e 9,98 % o navegador de Google. Em 2011 a trajetória
descendente do navegador de Microsoft
pode transformar-se em ascendente, devido à saída de Explorer 9, o qual nas
suas versons de prova está a ter bom
acolhimento. Outro dos condicionantes
do futuro a curto prazo é o suporte do
linguagem de programaçom HTMl5.

saÚDe

preço de mercado à TUR, temos
a suba de perto de 10%. É complicado saber que tem que ver o
défice tarifário no aumento de
começo do ano.
O sistema CESUR foi criticado
desde o mesmo momento em
que se instaurou, em 2007. “Pouco competitivo, opaco e inflacionista” segundo a Comissom do
Mercado da Energia, valoraçons
que, como se viu, nom fôrom escuitadas. Também o Presidente
da Comissom do Mercado da
Competência, luís Berenguer,
dixo recentemente que o “sistema de formaçom de preços do
pool elétrico é um escándalo,
nom pode passar nem um mês
mais sem lhe pôr fim”.
Outra das falácias esgrimidas
polo Governo e alguns meios de
comunicaçom foi a de meter as
energias renováveis no saco da
teoria do défice tarifário, existente, mas devido a outras razons. O
Governo, ao nom escuitar as recomendaçons das comissons de
Competência e Energia, está a
provocar esta diferença entre os
custos da energia e o que pagam

os lares. as primas às renováveis,
às quais som culpadas das constantes subas nos últimos anos,
tenhem um impacto ínfimo no
preço. É certo que subiu, mas a
uns níveis mui baixos que em
nengum caso chegam a fazer
sombra ao problema real. O curioso do tema é que, para além de
culpar as energias renováveis do
engorde das faturas, o Governo
decidiu em Novembro recortar as
primas à energia fotovoltaica: 5%
para instalaçons teto pequeno,
45% às de cham e 25% às de teto
mediano. Isto nom é isolado, já
que o carvom recebe 20% vezes
mais ajudas que as renováveis no
seu conjunto. Manobras antecipada de cara ao recorte que anunciariam em dezembro.
Nem aposta polas energias renováveis, nem transparência nos
leilons CESUR, nem ter em conta
os consumidores em lugar das
empresas. Todo isto, unido às informaçons de Governo e meios
afins, fai difícil que mais umha
vez traguemos com um desastre
de gestom dos sucessivos grupos
no poder a nível estatal.

as duas atitudes no relativo à espera do parto,
provocá-lo ou aguardar, som motivo de dúvidas

intervir para parir?
JOÁM CASAS / acaba de ser publicado no
British Journal of Medicine, umha das revistas médicas especializadas mais citadas do mundo, um ensaio clínico (ensaio
dIGITaT) sobre a atitude ante o atraso do
crescimento fetal. a dita investigaçom,
que foi realizada em hospitais da Holanda
e na qual participárom 650 mulheres, pretendia descobrir se a atitude “expectante”,
quer dizer, observar e aguardar, é equivalente em resultados à atitude intervencionista de induçom do parto nesta situaçom.
O atraso do crescimento intrauterino é
algo que preocupa aos médicos. Som várias as causas que a podem produzir, algumhas sem possibilidades de modificaçom, como algumas enfermidades genéticas, e outras potencialmente tratáveis,
como algumas doenças infecciosas. Sabe-se que estes embaraços som associados com problemas durante o parto, como distrés fetal, hipoglicemia, convulsons
ou problemas cardiovasculares.
apesar de que o parto é induzido artificialmente com frequência para evitar as
complicaçons, nom existem provas sobre
o benefício desta atitude. O trabalho dos
investigadores oferece provas de que, ao
redor dos 9 meses de gestaçom, provocar
o parto mediante a rotura artificial da
membrana amniótica ou administrando
prostaglandinas (um medicamento que
dilata o colo do útero), e o uso do goteio
de oxitocina, nom é melhor que deixar

trabalhar os mecanismos de homeostase
do corpo.
Coincide este argumento com a publicaçom no passado mês de outubro da
Guia de Prática Clínica sobre a atençom
ao parto normal do Ministério de Sanidade e Política social espanhol. Nesta guia,
elaborada com a participaçom na fase de
definiçom de perguntas de coletivos como “El Parto es Nuestro”, oferecem-se recomendaçons baseadas na melhor evidência ao dispor sobre o tema.
Pode-se concluir que as provas científicas apoiam a ausência de intervençom
em muitos dos procedimentos que se faziam, e se fam, nos hospitais galegos durante a assistência de umha mulher num
parto nom complicado. Os enemas, o rasurado púbico, a imobilizaçom da gestante, ou a separaçom imediata do bebé, e o
banho e o aspirado de secreçons nom tenhem provas de eficácia, e nom devem ser
realizados de jeito rotineiro.
Na assistência habitual ao parto é comum a realizaçom de intervençons que
nom tenhem demonstrado a sua utilidade nem segurança. É preciso que a investigaçom procure soluçom às numerosas
perguntas que ficam sem resposta e que
os sistemas sanitários avaliem a sua atividade repensando a pulsom inconsciente para o intervencionismo.
Joám Casas é médico
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Prata Para HermiDa no esPanHol De ciclo-cross
No passado 9 de Janeiro, o ciclista de
origem galega José a. Hermida conseguiu a segunda posiçom na corrida
disputada em Samora. Confessou que
ainda o poderia ter feito melhor, pois
pensou que ainda faltava mais umha
volta e nom pudo esprintar.

Ponte veDra e luGo, as Duas caras Da 2ªb
Trás várias semanas convulsas, o Ponte vedra nom pudo sentenciar ante os
canários do vecindario e continua a
perder pontos. Em contraposiçom, o
lugo continua com passo firme: doze
jornadas sem perder, cinco vitórias seguidas e liderado em solitário.

aPós um fim De ano De intensa ativiDaDe o movimento bilHarDeiro PrePara novos Desafios

Para este 2011 dá o passo e decide-te a subir
ao grande batujo da LNB chamado Granma
XERMÁN VILUBA / Sem precedentes

e sem possibilidade de reaçom
para o inimigo a lNB deu um novo passo à frente de calado histórico e histérico. assim, num final
de ano com muita atividade, a
serpe multicor abraçou o palám e
foi a Ourense para apoiar a açom
totalmente auto-gestionada de
Siareir@s Galeg@s que organizavam o jogo Galiza -Palestina.
durante o prévio tivo lugar o
aberto de bilharda da autêntica
na alameda da cidade das burgas.
Pinto, o palanador da Faisca foi o
vencedor, mas igual que aconteceu no campo dos Remédios os
vencedores e vencedoras da jornada fomos todos e todas por
darmos força a este grande punho encima da mesa com repercussom internacional. E com o
alento cheirando a licor café, a
serpe dispunha-se a tronçar e
eclipsar numha nova açom brutal
os tradicionais saltos de esqui na
estaçom alemá de Garmisch-Partenkirchen e o concerto de ano
novo de viena pondo em andamento os abertos de ano novo
com quedadas bilhardeiras às 8h
da manhá em dous pontos estratégicos do país. Começavam assim os ensaios para como o irmao
Fidel Castro estabeleceu o dia de
ano novo do 1959 para algum dia
assestar o golpe definitivo à revoluçom bilhardeira assaltando
com os paláns e bilhardas o Paço
de Raxoi e o Parlamentinho. Trives e Riba d´Eu dixérom sim ao
desafio e figérom frente ao novo
ano com os paláns levantados e
com
umha estrela na frente
numha estampa impressionante
de dignidade coletiva.

a serpe multicor
abraçou o palám e
foi a ourense para
apoiar a seleçom
Com apenas nove horas andadas do novo ano já chegavam novas do êxito obtido no aberto realizado no aparcamento de Rosalia
de Castro em Riba d´Eu junto com
as palavras entrecortadas que falavam de um aberto em Trives.
Às 7h20 da madrugada, enquanto os cubos de gelo acarinhavam os nossos lábios, nos nossos
bolsos estouravam os telemóveis
que anunciavam numha e noutra
ponta do país o inicio de jeito totalmente coordenado nos dous comandos bilhardeiros.

E enquanto tu dormias ou te enchias, os ativistas da bilharda continuavam a se mergulharem nesta
grande açom brutal contra o sono
e a tempestade nos vasos de vidro,
o mesmíssimo selecionador nacional de Bilharda que estava participando no aberto de Riba d´Eu,

recebia totalmente comocionado
as novas da boca do sub-comandante Xosé Miguel (também conhecido como Moanha) da avalancha de bilhardas que estavam inçando o ar de Trives, a mais de
200 km, ambos comandos lNB
atuavam baixo a mesma lua mur-

cha e baixo as ordens implacáveis
do grande selecionador nacional
Manolo Flores que celebrava ao
mesmo tempo o êxito sem precedentes dos comandos ativos nesta
jornada de festa e luita.
Com o pôr-do-sol chegou a calma tensa, esta jornada deixou a
querência pola prática disso que
se dá em chamar Bilharda-Xtrema , um estilo que tem no 24H Bilharda Nom Stop o seu grande referente que cada vez está mais
perto de se concretizar, se quigeres acolher este acontecimento na
tua vila, aldeia ou cidade pom-te
em contacto urgentemente com
ovaral@hotmail.com.
Flores venceu em Riba d´Eu e
alberto, palanador galaico-catalám pertencente à primeira franquia lNB nos paisos cataláns,
"plataforma 31-d", venceu em Trives depois da disputa do aberto
baixo as coordenadas do lançamento da bilharda mais longa por
mor do grande número de participantes e o impossível controlo de
atitudes polo grau de exitaçom
dos mesmos.
ambos palanadores, Flores e
alberto, levárom a luxuosa lata de
calos louriño do já histórico 1º
aberto de ano novo da lNB que
deixará a partir de agora a lata de
sopas Campbell que Warhol imortalizou, em mera anedota histórica dumha época artística superada totalmente pola açom espetacular da lNB e dos seus abertos
de ano novo. Se fai 52 anos os revolucionários cubanos puidêrom
fazê-lo nós também poderemos,
nom fiques a olhar-nos, agarra o
palám e monta no grande batuxo
da lNB chamado Granma!
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siareir@s GaleG@s assumiu Por seGunDo ano consecutivo o evento Da seleçom nacional De futebol

Galiza voltou ao jogo numha mostra de
auto-organizaçom amplamente silenciada
umha actuaçom de Palhaços em
Rebeldia e um Jantar Popular na
Praça da Magdalena que foi animando os ánimos.

J.R.S. / Tendemos, muitas vezes erroneamente, a julgar
os efeitos das cousas polo
seu reflexo mediático, antes
de que pola sua entidade real e material. Se assim o figermos para julgar os destinos da seleçom galega de futebol, concluiríamos que o
nosso combinado esmoreceu de vez ao se apagarem
os focos mediáticos que alumiavam o governo bipartido.
Nada mais longe da realidade -dessa realidade que ainda sobrevive à sombra da mídia empresarial-, como pudo
observar a torcida que o 26
de Dezembro se deslocou à
cidade das Burgas.

Apesar da coerçom,
manifestaçom e jogo

Nem incentivos económico-empresariais, nem jornalísticos nem
político-institucionais. Todos os
ingredientes que adubam, infelizmente, a maior parte das atividades de massas faltavam em
Ourense neste Natal. Por faltar,
até faltavam as datas propícias,
pois os finais de dezembro costumam ser dias de férias ou recolhimento familiar. Com isso e
contodo, Siareir@s Galeg@s congregou as pessoas partidárias da
oficialidade numha jornada cheia
de atividades. dias antes, o coletivo de referência do desporto e
da reivindicaçom galega anunciava o 'absoluto boicote da Federaçom Galega de Futebol e de
muitos clubes' à participaçom de
jogadores e jogadoras no evento.

a Galiza venceu por
6 a 3 à palestina
ante mais de 1.200
pessoas desafiando
o boicote institucional
e mediático numha
intensa jornada
Os obstáculos desportivos somavam-se a todos os outros.
Em plena sintonia com a filosofia desse domingo, a liga Nacional de Bilharda organizou o III 'aberto da autêntica'; seguiu-se por

Com umha assistência sobretodo
juvenil e algumha nota honrosa
de participaçom veterana -membros do coletivo Galiza-Palestina
acodírom ao ato-, Siareir@s decidiu arrancar para o estádio dos
Remédios com a legenda 'Povos
em luita, seleçons irmás'. O jogo
programado, contra um combinado palestiniano, tampouco
agradou à delegaçom do governo, que acompanhou o desfile
com carrinhas e antidistúrbios
equipados para a agressom. Esta,
finalmente, nom se produziu, e
mais dum milhar de pessoas entrárom tranquilamente no estádio à beira do Minho. O jogo era
o de menos, e o importante, para
os assistentes, era desfrutar dumha sessom de desporto afeiçoado,
misto e reivindicativo. a Galiza
venceu por 6 a 3 à Palestina ante
mais de 1.200 pessoas.
ainda ficava tempo para fechar
a jornada no centro de Ourense.
Som do Galpom, Royalties e Keltoi animárom a jornada. Siareir@s demonstrou a sua satisfaçom por um encontro organizado
sem apoios institucionais, e que
precisou do concurso de dúzias de
pessoas voluntárias, desde primeira hora da manhá, e até a meia
noite que rematou a jornada.

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

26

temPos livres

Novas da GaliZa 15 de janeiro a 15 de fevereiro de 2011

temPos livres
sexualiDaDe

tiPoloGias sobre oPçons sexuais

Gastronomia

conselHos Para Dar usos às sobras Das comiDas

o continuum do desejo:
anderastas e ginerastas
BEATRIZ SANTOS

Se o que queremos é falar de desejo,
empregar os termos homossexual e
heterossexual nom resulta provavelmente mui acertado. Com estas duas
palavras estaríamos a incluir no mesmo grupo pessoas com diferente orientaçom do desejo.
Em funçom disto, no ámbito da Sexologia, para descrever a orientaçom
do desejo erótico som manejados outros dous termos que dam um passo
mais. assim, há teóricas e teóricos da
sexologia que defendem que um grupo homossexual nom é mais que um
grupo de pessoas do mesmo sexo e
um grupo heterossexual um de pessoas de diferente sexo, mas nengum dos
dous termos di nada do desejo que as
pessoas se professam entre elas. a
proposta destas sexólogas e sexólogos é falar de:
aNdRERaSTa: Pessoa que sente
desejo por pessoas do sexo masculino.
a esta categoria pertenceriam os homens que gostam da erótica doutros
homens e as mulheres que sentem desejo por homens.
GINERaSTa: Pessoa que sente desejo por pessoas do sexo feminino. a
este grupo pertenceriam as mulheres e
os homens que gostam da sua erótica.
ambas som apresentadas como ca-

entrelinHas
ISAAC LOURIDO / ligado ao objetivo da difusom de materiais para
a formaçom e o debate deve ser
compreendido o labor editorial
da Escola Popular Galega. Materializa-se nesta ocasiom na seleçom de dez artigos de Santiago
alba Rico, pensador cujas intervençons e posicionamentos venhem registando um acolhimento
específico em determinados espaços do independentismo galego. Neste sentido, o principal valor da obra está localizado no desenho dum quadro de discussom
parcialmente inédito, por quanto
os assuntos focados sobordam
com frequência aqueles privilegiados pola esquerda clássica e
estám orientados para a identificaçom das mutaçons da hegemonia capitalista e das novas formas
de exploraçom e dependência.

através destes termos,
talvez pudéssemos
falar de identidades a
partir do desejo erótico
tegorias excluintes, dicotómicas e permanentes, mas definem-se dentro dum
continuum que vai dumha a outra e
que inclui as diferentes variáveis e
combinatórias do desejo para cada
pessoa e para cada momento da sua
vida (sincrónica e diacronicamente).
Nom se trata de opçons com possibilidade de eleger. Está-se a falar de
condiçom. Opçom seria, em todo caso,
decidir fazer visível a tal condiçom,
manifestá-la, luitar por que se respeite,
cultivá-la para que faga feliz e contribua a vivi-la bem.
Se estas palavras formassem parte
da nossa linguagem habitual os termos
homossexual e heterossexual passariam de ser substantivos a ser qualificativos de comparsa.
Se falássemos nestes termos, talvez
pudéssemos falar realmente de identidades a partir do desejo erótico. Poderíamos, se quadra, falar de características comuns e poderíamos tentar defini-las e enumerá-las.
E ti, de quem ves sendo?

reciclando também na cozinha
LUZIA RODRIGUES

Certeza que nom é a primeira vez que vos
sobra comida depois de cozinhar. Nom sempre é fácil calcular as quantidades exatas,
mas quase sempre podemos reutilizar as sobras. Por exemplo, depois de fazermos um
cozido, podemos aproveitar a carne que nos
sobra para o recheio de umha lasanha ou de
uns canelons, basta com triturar a carne e
acrescentar-lhe um pouco de molho de tomate. Se vos sobrárom patacas cozidas, podemos fazer um puré para acompanhar outro prato, ou umha salada russa se preferirmos algo mais fresco. Se o que vos sobram
som xoubinhas ou sardinhas, no dia seguinte podemos preparar umha empada. Se o que
tendes é frango ou lagostins podemos prepa-

rar a massa de uns deliciosos croquetes. E o
que muitas vezes sobra: salada e pam, pois
bem, o tomate e a cebola da salada podem
valer para qualquer refogado e o pam tem
variedade de opçons, desde umhas torrijas
para o almoço, uns croûton para a sopa, até
ralá-lo para empanar os croquetes.
Outra forma de “reciclar” é aproveitando
cousas que outras vezes tiramos. Podemos
comprar um frango inteiro e despeçá-lo nós
na casa, guardamos as coxas, o peito, e os
ossos que ficam congelá-los para fazermos
sopas. O mesmo com o peixe, as cabeças valem para sopa. E depois de cozer mexilhons
podemos guardar essa água para um arroz
ou para a massa de uns tigres. Tentai aproveitar as sobras para comer o dia seguinte e
nom deitar todo ao lixo.

ativar os alarmes

Para umha compreensom mais
cabal da proposta que está por
trás do livro cumpre ter em conta, ainda, duas consideraçons
mais. a primeira, que o programa teórico e político de alba Rico
é constituído no seu relacionamento dialético com o real contemporáneo e na alergia à erudiçom meta-teórica, estéril para a

ativaçom dos alarmes no seio do
pensamento crítico. a segunda
tem a ver com a escolma realizada pola EPG e os vínculos estabelecidos com o acontecer histórico
da Galiza atual, sem que por isso
sejam deixadas de lado a análise
e a problematizaçom dos percursos da esquerda revolucionária
em escala internacional.

assim, núcleos de interesse
materializados no livro atingem
as reformulaçons da subjetividade social na transiçom da ética do
trabalho para a ética do consumo, a conceptualizaçom da crise
do capitalismo como oportunidade para a reversom do estado de
cousas, as formas com que turismo e tecnologia encaixam na hegemonia sócio-ideológica do sistema ou os processos de organizaçom e empoderamento na esquerda radical. Com derivaçons
específicas neste último assunto
relacionadas com o papel da intelectualidade ou a profissionalizaçom da política.
a procedência diversa dos textos fai contrastar a solidez e a
precisom daqueles mais demorados e extensons com o cariz provocador e inquisitivo (e, por ve-

zes, efetista) assumido nos contributos ligados à urgência da intervençom em tempo presente.
Neste sentido, e mália algumhas
deficiências editoriais, Todas as
guerras cumpre à perfeiçom os
requisitos para servir como a
“caixa de ferramentas” desejada
polos editores. assim conclui o
artigo intitulado “Crise capitalista: a racionalidade do abismo”:
“Nunca estivemos pior preparados para umha 'decisom' e nunca
fijo tanta falta umha intervençom. O planeta corpo e o planeta
terra rangem sob os nossos pés,
rangem com os nossos pés. vamos deixar, polo menos, de inventar serras”.
Todas as guerras (Escolma de artigos de
Santiago alba Rico). Escola Popular Galega (Área Movimentos Sociais), 2010.
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que fazer
17.01.2011 / ASSEMBLEIA
ABERTA DA CASA / 20:30 no
C.S.O. Casa das Atochas
(Praça das Mulheres Livres,
Atocha Alta). CORUNHA

BRE ‘O PARTO: PARTO RESPEITADO E PARTO NA CASA. PARTEIRAS, DOULAS E
EXPERIÊNCIAS’ / 19:30 no
C.C. Torrente Ballester.
FERROL

em ferrol

Todas as segundas-feiras.

dentro do Ciclo da Mulher que
organiza o coletivo Coordenada 0º0'0".

18.01.2011 / OBRADOIRO DE
COSTURA / 19:00 no C.S.
Mádia Leva! (Manuel Amor
Meilám -antiga Rua do Sol-,
18). LUGO

28.01.2011 / PROJEÇOM DE
MATERIAL, DE THOMAS HEISE / 20:00 na sede da CUT.
VIGO

Todas as terças-feiras.

18.01.2011 / OBRADOIRO DE
ESGRIMA MEDIEVAL E DEFESA PESSOAL / 20:30 no
C.S. Mádia Leva! LUGO
Todas as terças e quintas-feiras no mesmo horário.

19.01.2011 / JAM ON! / 18:30
no C.S.O. Casa das Atochas.
CORUNHA
19.01.2011 / OBRADOIRO DE
DANÇA GALEGA / 19:30 no
C.S. Mádia Leva! LUGO
Todas as quartas-feiras.

19.01.2011 / PROJEÇOM DE
CRÓNICAS DA GALIZA MÁRTIR / 20:00 no Teatro Principal (Rua Paio Gomes Charinho). PONTE VEDRA

uniom libertária organiza obradoiros de
Gnu/linux destinados a ativistas
o coletivo uniom libertária organiza
durante os meses de Janeiro e fevereiro um obradoiro de formaçom para o uso de Gnu/linux destinado a
ativistas sociais. todas as sessons
vam ter lugar no espaço libertário
de ferrol (avenida de esteiro, 10,
rés-do-chao), em horário de 10:30
a 14:30 horas.
o obradoiro está composto por cin-

co sessons especializadas em diferentes ferramentas: ‘tratamento de
imagem con Gimp’, ‘inkscape: desenho vetorial e aplicaçons: ilustraçom, cartazismo, moldes...’, ‘scribus: maquetaçom. maquetaçom de
publicaçons’, ‘Kdenlive: Gravaçom e
ediçom de vídeo’ e ‘Gestom de informaçom na rede. Criaçom e manutençom de blogues’. serám, respecti-

corunHa

orGaniza Galicola

Organiza amig@s da Cultura e
Cine Clube Ponte vedra. Intervenhem Pepe Álvarez, Xan leira (realizador do filme) e anjo
Torres’.

exposiçons
no Gomes
Gaioso

19.01.2011 / SESSOM ABERTA DE LEITURA COLETIVA
DE TEXTOS E DEBATE /
20:30 no C.S.O. Casa das
Atochas. CORUNHA
19.01.2011 / OBRADOIRO DE
GAITA / 21:00 no C.S. Mádia
Leva! LUGO
Todas as quartas-feiras.

19.01.2011 / PROJEÇOM DE
O SANGUE DAS BESTAS E
O HOTEL DOS INVÁLIDOS,
DE GEORGES FRANJU, E
TODA A MEMÓRIA DO
MUNDO , DE ALAIN RESNAIS / 21:30 no C.S. O Pichel (Rua Santa Clara, 21).
COMPOSTELA
Organiza o Cineclube de Compostela. vOSG.

20.01.2011 / CEIA ECO-LÓGICA E RÁDIO-FÓNICA /
21:00 no C.S. Vagalume (Rua
Nóreas, 5). LUGO
20.01.2011 / CURSO DE GUITARRA / 21:00 no C.S. A Revolta (Rua Real, 32). VIGO
Todas as quintas-feiras.

21.01.2011 / CURSO DE BAILE TRADICIONAL / 19:00 no
C.S. A Revolta. VIGO
Todas as sextas-feiras.

19.01.2011 / OBRADOIRO DE
GALEGO / 19:00 no C.S. Mádia Leva! LUGO
Todas as sextas-feiras.

21.01.2011 / PALESTRA SOBRE

vamente, nos sábados 15, 22 e 29
de Janeiro e 5 e 12 de fevereiro. Cada aula conta com umha parte teórica e umha parte prática.
a inscriçom pode-se fazer enviando um correio eletrónico a unionlibertaria@gmail.com. há mais informaçom sobre os conteúdos dos obradoiros
na
página
web
http://www.unionlibertaria.org.

Convocado prémio Ángelo Casal
a associaçom Cultural fontaira,
promotora da Galicola, convoca
o Certame Ángelo Casal, com o
qual som reconhecidos projetos
sociais que trabalhem na defesa
do galego e da normalizaçom lingüística.
as candidaturas podem-se

‘SEXUALIDADE FEMININA.
DESCOBRINDO O CORPO DA
MULHER’ / 19:30 no C.C. Torrente Ballester (Rua Concepción Arenal, s/n). FERROL
dentro do Ciclo da Mulher que
organiza o coletivo Coordenada 0º0'0".

21.01.2011 / PROJEÇOM DE
LE FOND DE L'AIR EST
ROUGE, DE CHRIS MARKER
/ 20:00 na sede da CUT (Rua
Policarpo Sanz, 22, 2º). VIGO
Ciclo de Cinema na CUT. Filmar a História. vOSE.

21.01.2011 / TERTÚLIA COM
XOSÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ
/ 20:30 na Aula de Cultura
Ponte de Rosas (Avenida da
Feira, 10).GONDOMAR
do ciclo ‘as Tertúlias do IEM’,
organizado polo Instituto de
Estudos Minhoranos.

apresentar até o 31 de Janeiro.
podem-se consultar as bases na
página web http://galicola.org/.
a escolha fai-se por votaçom,
empregando-se as etiquetas das
garrafas, e a candidatura escolhida recebe o 5% das receitas
anuais da Galicola.

o Centro social Gomes Gaioso
convida o público a organizar
exposiçons no seu local. fam
um chamamento a que qualquer pessoa leve as suas fotografias, pinturas, esculturas ou
qualquer outra obra para exporem no centro social corunhês.
o Gomes Gaioso, situado na
rua marconi, 9 (monte alto),
abre de terças a sábados. pode-se contactar com o local em
gomesgaioso@gmail.com ou
no 699227028.

22.01.2011 / CONCERTO DE
APOIO AO C.S. ATREU! /
21:00 no C.S.O. Casa das
Atochas. CORUNHA

25.01.2011 / NOITE POÉTICA
/ 21:00 no C.S. Vagalume.
LUGO

Com Os Tres Trebóns e outros
grupos por confirmar.

18.12.2010 / PROJEÇOM DE
A ÓPERA DOS TRÊS PATACOS, DE GEORG WILHELM
PABST / 21:30 no C.S. O Pichel. COMPOSTELA

22.01.2011 / CONCERTO DE
COMANDO ROBALIZA /
22:00 no C.S. Vagalume.
LUGO
23.01.2011 / ROTEIRO ‘POLA
TERRA DO SENHOR DAS
PALAVRAS’ / 09:00 na Avenida Ramón Ferreiro (frente
à Escola de Magistério).
LUGO
do ciclo de ‘Roteiros pola língua’ de adEGa. decorre por
Outeiro de Rei e Guitiriz, com
os textos de Manuel Maria,
Marica Campo, aquilino Iglesias, dario Xohán Cabana...

Organiza o Cineclube de Compostela. vOSG. apresentada
por Paula Carballeira.

27.01.2011 / JORNADA
DE GREVE GERAL
Manifestaçons nas
principais cidades.

27.01.2011 / CEIA ECO-LÓGICA E RÁDIO-FÓNICA /
21:00 no C.S. Vagalume.
LUGO
28.01.2011 / PALESTRA SO-

Ciclo de Cinema na CUT. Filmar a História. vOSG.

28.01.2011 / CEIA VEGANA /
No C.S. Vagalume. LUGO
29.01.2011 / FEIRA DE TROCO / De manhá na Praça de
Abastos. COMPOSTELA
Organiza verdegaia.

29.01.2011 / ENTREGA DO
FACHO DE OURO A BERNARDINO GRANHA / 21:00
no Hotel Riaçor (Avenida Pedro Barrié de la Maza, 29).
CORUNHA
Ceia homenagem organizada
pola agrupaçom Cultural O Facho.

04.02.2011 / PALESTRA SOBRE ‘CRIANZA. CRIANZA
SEM ESCOLAS E ESCOLAS
LIVRES’ / 19:30 no C.C. Torrente Ballester. FERROL
dentro do Ciclo da Mulher que
organiza o coletivo Coordenada 0º0'0".Intervenhem Marta
García e Escola Pumarinhos.

04.02.2011 / PROJEÇOM DE
AT SEA, DE PETER HUTTON,
E L'ARGENT DU CHARBON,
DE WANG BING / 20:00 na
sede da CUT. VIGO
Ciclo de Cinema na CUT. Filmar a História. vOSG.

04.02.2011 / TERTÚLIA COM
VICTORINO PÉREZ PRIETO
/ 20:30 na Aula de Cultura
Ponte de Rosas.GONDOMAR
do ciclo ‘as Tertúlias do IEM’,
organiza o Instituto de Estudos
Minhoranos. apresenta Xavier
Blanco villar.

10.02.2011 / CURSO APRENDE A ESCREVER EM REINTEGRADO NUMHA HORA /
20:30 no C.S. O Pichel. COMPOSTELA
11.02.2011 / PROJEÇOM DE
EN RACHÂCHANT, DE DANIÈLE HUILLET E JEAN-MARIE STRAUB, HERMAN
SLOBBE-BLIND KIND II, DE
JOHAN VAN DER KEUKEN, E
INTERVISTA - FINDING THE
WORDS, DE ANRI SALA /
20:00 na sede da CUT. VIGO
Ciclo de Cinema na CUT. Filmar a História. vOSG, vOSE e
vO, respetivamente.

14.02.2011 / CEIA VEGANA /
No C.S. Vagalume. LUGO
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raquel ríos e DaviDe Do arroio, aPresentaDores De ‘0 som Do cHafariz’

“É umha sorte podermos fazer um
programa de rádio em chave de país”
C.C.V. / Raquel Ríos e Davide do Arroio som de Campo (Traço) e Encrovas (Cerzeda), juntos fam "Son do Chafariz",
um programa cultural de Rádio Ordes que tenta demonstrar como nas rádios locais a informaçom alternativa em
chave nacional também é possível. Colaboram também

em várias associaçons culturais da sua comarca. No ano
passado o seu ativismo informativo atingiu mesmo reconhecimento internacional, ficando nos Paísos Catalás entre os programas finalistas dos ‘Premis de Comunicació
Local de la Diputació de Barcelona’.

Contai-nos como surgiu "Son
do Chafariz"
R.: Começamos a emitir há
dous anos, quando decidimos
fazer práticas de jornalismo, o
curso que estudamos, pola
nossa conta. Enviamos petiçons a vários meios e Rádio
Ordes aceitou-na. Nom pensávamos fazer um programa semanal, mas Pablo Quinteiro, o
diretor, animou-nos a fazer um
projeto mais sério. E decidimos fazer um programa cultural porque em Rádio Ordes
nom havia nengum.
d.: Só havia música eletrónica.

mas nunca se cumpre. Nós tentamo-lo a todos os níveis, também com a música, combinando música de grupos da comarca, com outros internacionais.
R.: Muita da informaçom local
é graças a Pablo: exposiçons e
artistas da comarca, etc.

Problemas de censura?
R.: Mais que censura, sugeriam-nos entrevistas que nós
nom teríamos feito. de todas
formas, sempre tivemos nós a
última decisom sobre os conteúdos. O mesmo diretor da rádio reconhece que o nacionalismo é a senha de identidade
de Son do Chafariz.
d.: Tivemos algumha crítica
de Ordessite, um blogue de informaçom local, mas mais que
nada fijo-nos graça. Era bastante paternalista, atribuía-nos
falta de pluralidade, e punha

como exemplos do nosso "extremismo" que leváramos gente da a.C. Foucelhas à rádio ou
que tivéramos feito reportagens sobre o Nunca Mais. Rimos com ela.
Como foi evolucionando o programa desde que começastes?
R.: Melhoramos muito, fazemos as cousas mais rápido, de
forma mais ágil, etc. levamos
já 37 programas e fomos mudando algumha secçom.
d.: Ultimamente colhemos um
tom mais político, por dizê-lo
de algum jeito, e incorporamos
o "Chafariz informa", onde falamos de notícias que passam
desapercebidas nos meios convencionais.
Outra das vossas senhas de
identidade é a mistura entre o
comarcal e o nacional...
d.: Sim, sempre tentamos ter
alguém conhecido a nível nacional, e à vez dar-lhe importáncia à gente que fai cousas na
comarca. Isto é um intento contínuo em todos os projetos da
comarca, combinar o global
com a nossa própria perspetiva, o qual fica bonito nos textos

Tendes umha secçom de
música da lusofonia, nom é?
R.: Sim, leva-a Francesco Traficante. Queríamos dar sítio a essa música que nom se ouve nas
rádio fórmulas, mas nom só pôr
música, falar também da cultura da lusofonia em geral.
d.: Incorporamos também umha secçom sobre cinema galego, que leva a nossa companheira Olalla.
Por que introduzir-se em rádios
locais e nom criar rádios livres?
d.: Pensamos que se desaproveita muito o potencial das rádios locais. Muitas vezes desde o
governo local tem-se desatendida ou estám condenadas ao que
diga o alcaide. a nível individual
estaria bem participar de rádios
livres como a Kalimera em Compostela, onde estudamos, mas
ao ser de Ordes, aqui podemos

falar da nossa comarca.
R.: Enquanto nom nos botem...
d.: de momento podemos funcionar como rádio livre, temos
liberdade para fazer o que queiramos. Nom há tanto controlo
como pode haver na rádio-televisom de Cerzeda, que é controlada diretamente polo alcaide. Talvez seja porque aqui passam da rádio...
Amiúde posicionades-vos politicamente, por exemplo contra o Decreto do Bilinguismo...
d.: Sempre nos posicionamos,
somos conscientes de que a objetividade nom existe e por isso
preferimos ir de cara mostrando as nossas ideias, ainda que
nom nos adscrevemos a nengum partido.
R.: Para além disso sabemos
que no futuro laboral nom vamos poder ter essa liberdade.
d.: Todo o mundo sabe que somos um programa nacionalista, que mira polos interesses do
País e a sua cultura.
R.: E os ouvintes nom todos
som nacionalistas, que também é importante. É umha sorte poder fazer um programa
em chave de país.

horamos nestes dias a morte
da política. a finada atravessa
o campo-santo ourelada por corredores de respeito. Quem a despedimos damos o nosso adeus derradeiro
à matriarca de tempos pretéritos.
porém, a morte da política é a de
uma familiar querida que levava longo tempo a arrastar uma doença grave e cuja perda supõe, apesar da dor,
um certo alívio. as flores reverenciais
que deitamos na sua campa não são
quem de ocultar a passagem a uma
nova época, talvez mais órfã, mas
com certeza mais feliz, não sendo para aqueles que falam com os retratos
congelados dos mortos como se estes
estivessem ainda vivos.
na europa sopram ventos de revolta. a situação do nosso país –periférica a tantos níveis- faz com que esses
ventos cheguem aqui com mais demora e vão arrefecendo pelo caminho. porém, a imagem duma Galiza
mais convulsa do que a atual, embora timidamente, vai-se alviscando no
horizonte. desde o respeito a todas
as maneiras de entender o ativismo
social, quem isto escreve pensa que a
política ao uso, com as suas organizações, reuniões de notáveis e iniciativas mais ou menos unitárias, é pouco suscetível de interagir de uma maneira frutífera com o descontentamento social crescente. parece como
se aquilo que com certa soberba costuma ser chamado de “povo” por parte das e dos ativistas nos levasse certa vantagem no que diz respeito à maneira de entender a política: o “são
todos uns lambões” parece, a tal hora, bem mais operativo e acorde com
a realidade do que qualquer iniciativa
partidária ou “unitária”. então, porque não falar a linguagem do nosso
povo? porque não passar de querer
ser políticas a nos tornarmos aliadas
do descrédito da política? a obsolescência e a extemporaneidade de certos dirigismos e de certos dirigentes
afasta de nós valiosas companheiras
de viagem e de luta. nenhuma pessoa quer ser tratada como massa, como base, com toda a carga depreciativa e verticalista que estes conceitos
e essas atitudes encerram. não haverá partidos nem aglomerações de micro-partidos capazes de dirigir uma
hipotética revolta futura. Construamos contrapoder e somemo-nos aos
milhares de galegas que põem cara
agre quando ouvem falar da política.
lembremos a quem nos quer dirigir
que não somos base de nenhum pastor de ovelhas militantes. e deixemos
os mortos dormir para sempre.

