
da galiza

número 161

Novembro
2017

3 euros

r.c. deportivo

6Efeito dominó depois da
primeira greve em Inditex

acontece 
14Junta fracassa no plano de

listas zero no ensino infantil

direitos
20 A olhada ‘senegalega’

de Cheikh Fayé

a terra treme

Umha lei à medida das
empresas extractivistas
A nova Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais, rebatizada

como Lei de Depredaçom, é coerente com o projeto económico

do PP para a Galiza: intensificar a especializaçom do país nas par-

tes mais baixas da cadeia de valor. Com esse fim, a nova norma

reduze as exigências ambientais e os trâmites administrativos para

a indústria extractivista -fundamentalmente empresas do sector

eólico, florestal e da mineraçom-; ao tempo que persegue a ho-

mogeneizaçom com os diferentes regulamentos e leis estatais.

ECONOMIA / 16-17Futebol feminino
a alargar o campo
Após décadas sem outras possibilidades do que
o amadorismo e a precariedade, o futebol femi-
nino começa a vislumbrar o acesso ao profis-
sionalismo e aos meios de comunicaçom, mas
sem perder a paixom polo desporto com a que
as jogadoras o mantivérom vivo durante anos 
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P
oucos âmbitos gozam da co-

bertura mediática do desporto

e, especialmente, do futebol de

elite, com as grandes equipas a

ocuparem a cada dia inumeráveis páginas

de jornais e horas de rádio e televisom.

Entretanto, nom tam visível, há um fute-

bol amador de que fam parte milheiros

de pessoas na Galiza sem outra motiva-

çom que a diversom e a socializaçom.

Esse é ainda hoje o terreno de jogo do

nosso futebol feminino.

Ainda que de momento é impossível

que poida aspirar a comparar-se com o

masculino, o futebol feminino nom pode

desprezar a hipótese de aceder ao espaço

do profissionalismo e a difusom massiva. Porque é nesse es-

paço onde o futebol masculino vem criando os ídolos e as

narrativas que figérom dele umha poderosa ferramenta para

transmitir valores -nom sempre positivos- e coesionar grupos.

Que surjam estrelas femininas, com as suas fotografias assi-

nadas e os seus nomes nas costas das camisetas, supom um

importante avanço: as raparigas que queiram jogar futebol já

nom terám que olhar-se apenas no espelho dos homens.

Mas para criar esses novos modelos é importante que o fu-

tebol feminino nom se limite a assimilar e reproduzir os mas-

culinos: deve ter a capacidade e a imaginaçom para construir

um espaço de seu; tirar proveito das possibilidades que o des-

porto de massas tem de melhor e introduzir os seus valores

próprios para mudar o que tem de melhorável.

Neste número achegámo-nos a duas equipas femininas ga-

legas, umha inserida na estrutura dum clube de elite e outra

na dum clube popular, para tentar aproximar-nos a alguns

dos muitos caminhos polos que o futebol feminino está a

avançar devagar. Um percurso que achamos os meios deve-

mos acompanhar.

editoRial /
elas, imprescindíveis para
construir um novo futebol

A2
CoNselho de RedaCçom/ Aarón
L. Rivas, Ana Viqueira, Charo Lopes,
Maria Rodinho, Raquel Pérez, Raul
Rios,  Xian Naia S., Xoán R. Sampedro

eCoNomia/ Raul Rios 
os pes Na teRRa/ Aarón L. Rivas 
CoRpos/ Ana Viqueira 
o bom viveR/ Conselho de
Redaçom 

CoRReCçom liNGÜÍstiCa/ Xian
Naia S., Fernando V. Corredoira, Mário
Herrero, Vichu Garcia Torea
maQUetaçom/ Novas da Galiza
CooRdeNaçom de imaGem/
Charo Lopes
admiNistRaçom/ Miguel Valcarcel

ColaboRam Neste NÚmeRo/ Ra-
quel Souto, M.R., Uxía Amigo, Alberto
Turnes, Maria Álvares Rei, Álvar Her-
valejo, Ángel García, Laura Sousa, Héc-
tor Barandela, Alba Moledo, Xabier
Vieiro, Sergio Balchada, Xavier Sán-
chez Paços, Noélia Rodrigues

FeCho de ediçom 23/11/2017

edita/
Asociaçom Cultural Minho Media

sUbsCRiçoNs/
assinantes@novas.gal

Os conteúdos deste jornal som de
livre reproduçom, sempre que se citar
procedência e se respeitar a opçom
normativa

depósito leGal / C-1250-02

Nova web para o Novas

assim
nos vai

Um dos interesses estratégicos
do Novas é, para além de
fazer informaçom rigorosa,

difundi-la amplamente. Só assim fai
sentido o trabalho que mês a mês
nos move a investigar diferentes
temas, retratar infrequentes protago-
nistas ou ilustrar reflexons pouco di-
fundidas na imprensa convencional.
Um trabalho colaborativo e militante
da gestom administrativa à revisom
lingüística, que fazemos chegar apos-
tando no papel, querendo assim fa-
vorecer umha leitura devagar, da
mao de umha escrita que procura-
mos seja também repousada -e nem
sempre damos feito-.
Na linha de ampliar e melhorar o pro-
jeto, há meses que começamos a de-
senhar umha nova página web onde,
para além da funçom de hemeroteca
da anterior, ter um portal atualizado

e intuitivo com alguns dos conteúdos
destacados de cada número e alargar
a difusom. Somos cientes do papel
fundamental que a internet tem a dia
de hoje, e, sem querer entrar na vo-
ragem de barulho mediático digital,
também nom renunciamos a ter pre-
sença na rede.

Da mao do desenhador web
Denís Fernández Cabrera,
membro da cooperativa Sa-

cauntos, conseguimos pôr em funcio-
namento um espaço que esperamos
seja de referência para as pessoas
subscritoras e um ponto de leitura,
reflexom e partilha também para
muita gente que na rede reclama
umha informaçom veraz e crítica.
Estamos orgulhosas e contentes de
por fim dar conta da estreia do
novas.gal como um espaço que some

à imprensa digital galega, que favo-
reça o pensamento e agir crítico e a
difusom de referências sociais trans-
formadoras. Ocuparmos novos espa-
ços na esfera do digital e instrumen-
talizar ferramentas já nom tam
novas, como as redes sociais, era
uma tarefa pendente. Feito.

charo lopes / conselho de redaçom

Estamos orgulhosas 
e contentes de por
fim dar conta da
estreia do novas.gal
como um espaço que
some à imprensa
digital galega

r.c. deportivo
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D
entro do Baixo Minho

confluem diferentes asso-

ciaçons e movimentos,

cada umha delas com a

sua peculiaridade. Luita própria e par-

tilhada. Neste artigo quero tentar expor

a variedade associativa da comarca,

assim como abordar as dificuldades e

peculiaridades que se dam. É bem dizer

que escrevo isto de umha perspetiva

pessoal que pode ou nom concordar na

sua totalidade com as pessoas partici-

pantes dos diferentes movimentos.

Também destacar que dentro do Baixo

Minho vê-se um movimento amplo e

ativo, capaz de abordar numerosas

questons, sendo assim esta umha carac-

terística própria da nossa comarca.

No espaço comarcal contamos com

associaçons cuja luita principal é a am-

biental, outras que trabalham em âm-

bitos culturais e de tempos livres, as-

sociaçons ligadas a diferentes

ideologias ou com um caráter mais po-

litizado, associaçons educativas ou ar-

queológicas, etc. Também contamos

com diferentes espaços de convívio

para o debate e o trabalho.

Cada movimento associativo tem as

suas características próprias, mas o

principal é outorgar-lhe à comarca e às

vizinhas umha alternativa cultural, de

ócio, de conhecimento ou de aprovei-

tamento do território, entre outras.

Como exemplo desta oferta alterna-

tiva podemos falar da associaçom

Costa dos Castros criada por comuni-

dades de montes em mao comum de

Oia cujo principal trabalho é o manti-

mento e conhecimento dos diferentes

bens arqueológicos da zona, a associa-

çom Sen Raia que achega diversidade

cultural enchendo de música espaços

como a Praça de Abastos de Tominho,

tomando e amenizando assim um es-

paço de convívio vizinhal e referente

da paróquia. O CS Fuscalho encarre-

gado de dotar a vila da Guarda de um

espaço alternativo onde se dam voz a

diferentes movimentos, realizam-se

obradoiros, atividades ou se trabalha

pola promoçom cultural do lugar.

Também A Jalleira, a associaçom flo-

restal e de educaçom ambiental encar-

regada de cuidar e ensinar-nos os nos-

sos montes e o seu funcionamento. 

Sendo partícipe do movimento as-

sociativo da comarca podo fazer finca-

pé nas vantagens e dificuldades com

as que se conta. O facto de que o

Baixo Minho tenha umha grande ex-

tensom territorial e que a maior parte

do seu solo seja monte fai com que a

dispersom seja a característica princi-

pal da nossa comarca, contando unica-

mente com dous núcleos de maior di-

mensom como som a vila da Guarda

e Tui. Esta dispersom, por um lado, fai

dificultoso chegar a muita parte da po-

pulaçom reduzindo-se assim o espaço

e público de atuaçom, assim como a

comunicaçom e trabalho conjunto dos

diferentes movimentos e associaçons.

Dentro do movimento procura-se for-

necer e construir redes entre associa-

çons criando atividades conjuntas, des-

(continua na página a seguir)

Cada movimento
associativo na
comarca do Baixo
Minho tem as suas
características
próprias, mas o
principal é outorgar
à comarca e às
vizinhas umha
alternativa cultural,
de ócio, de
conhecimento ou de
aproveitamento do
território

O Baixo Minho em movimento
rAquEl sOutO
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tacando o Mês pola Conservaçom que

já conta com duas ediçons, a primeira

sobre o monte e a segunda sobre o rio

Minho. Nestas jornadas ambientais par-

ticipam diferentes associaçons, tenhem

como parte importante a deslocaçom

das atividades realizando-se diferentes

atividades em todos os concelhos das

comarcas, assim como da outra margem

do Minho, em concelhos do país luso.

Seria positivo para umha maior coesom

e solidez do movimento trabalhar nesta

rede, paliando dentro do possível as di-

ficuldades que nos dá a geografia e dis-

persom comarcal.

Cabe dizer que esta caraterística

própria da nossa comarca e de muitas

do país também tem a sua parte posi-

tiva que é umha maior participaçom

vizinhal no movimento associativo.

Nos espaços rurais as vizinhas vem

positivo e fundamental outorgar-lhe

ao terreno, o conhecimento e a histó-

ria do lugar a importância que tem.

Assim é que se mostram ativas para

cuidá-lo, dinamizá-lo e preservá-lo.

No caso das vilas como pode ser A

Guarda, a falta de alternativas cultu-

rais e de ócio fam com que as vizinhas

participem das atividades e diferentes

obradoiros. Ainda assim a percenta-

gem de participaçom vizinhal conti-

nua a ser nom representativa, aguarda-

se que vaia em aumento e que o

movimento associativo seja comum

nas nossas ruas, paróquias e espaços

partilhados.

Outra dificuldade com a que conta-

mos dentro da comarca é a precarie-

dade juvenil. À hora de levar a cabo

projetos fai que vaiam com demasiada

lentidom e freia o facto de que as in-

tegrantes dos mesmos estejam a viver

aqui de maneira intermitente e em

poucos casos permanente. Isto vem

dado por diferentes motivos como

som a obrigatoriedade de ir viver fora

para cursar alguns estudos assim como

a falta de emprego digno (e nom tam

digno) na nossa comarca. Vemos como

o número de participantes e o compro-

misso vê-se afetado por esta questom,

ainda assim contamos com um movi-

mento juvenil ativo e com um espaço,

como é o CS Fuscalho, que acolhe nu-

merosas iniciativas e atividades.

Um ponto a debater e abordar é a

falta de comunicaçom entre o Baixo

Minho e o norte de Portugal. Esta

questom saiu em numerosas ocasions a

palestra e seria útil e positivo trabalhar

na mesma, rachando assim a fronteira

criada, que nom real, que atravessa esta

raia molhada. Parece no mínimo cu-

rioso que sejamos conscientes do des-

locamento em que se atopa a nossa co-

marca com respeito a outras partes da

Galiza, tentando mover-nos, participar

e conhecer os diferentes movimentos

que se dam aqui e nom temos em

conta as nossas vizinhas de em frente.

Sim é certo que se tenhem feito ativi-

dades conjuntas como o Mês pela con-

servaçom ou concertos de bandas por-

tuguesas desta margem do rio, mas o

movimento português nom se tem em

conta e nom há umha rede sólida na

qual nós e elas poidamos apoiar-nos e

estabelecer laços de sororidade.

Estas som algumhas características

gerais do movimento associativo desta

parte do país: cada luita, cada coletivo,

cada espaço tem a sua maneira de

fazer e construir. Cada associaçom está

atravessada por diferentes realidades e

prioridades, mas todas tenhem um ob-

jetivo comum: Melhorar a realidade

do Baixo Minho fazendo do nosso um

espaço cheio de possibilidades.

(vem da página anterior)

Outra dificuldade
com a que contamos
dentro da comarca é
a precariedade
juvenil. Esta provoca
que a posta em
andamento de
diversos projetos
vaia com demasiada
lentidom, ao estar as
suas integrantes a
viver de maneira
intermitente no
Baixo Minho 

Raquel Souto é ativista no Baixo Minho 



novembro de 2017  novas 5

acontece

depois do ‘eu nom manipulo’

E
m setembro de 2016 umha

trabalhadora da CRTVG

denunciava um caso de ma-

nipulaçom informativa

junto do Comité Intercentros do ente

público. O ato foi, por palavras da de-

legada da CUT no comité, Raquel

Lema, “umha liçom desde a relaçom

contractual mais débil”.

O Comité amparou a profissional

que apresentava a queixa, Ana Costoia

Viqueira, pondo em marcha o Proto-

colo de atuaçom criado para os casos

de manipulaçom. Ana é redatora  es-

tagiária da Rádio Galega, na secçom

de Informativos. “A mim dam-me

umha peça sobre o desarticulaçom

dumha célula terrorista”, explica a

própria jornalista, “e eu topo-me com

que o seu suposto líder estivera afi-

liado ao Partido Popular”. A piques de

ler a notícia em direto no informativo

A Crónica, é cortada pola sua superior

direta e obrigada a omitir esta infor-

maçom. 

Esta notícia, que voltará a emitir-se

no informativo da tarde, seria entregue

a outra redatora. A passada afiliaçom

ao PP do alegado líder da célula terro-

rista foi, ainda outra vez, omitida. Ante

isto, Ana decide ativar o Protocolo

para casos de manipulaçom, sendo a

primeira a fazer tal desde a sua cria-

çom. O Comité envia umha nota de

imprensa ao Colégio de Jornalistas,

assim como aos partidos políticos da

oposiçom, sem obter resposta. 

denúncias desde 2015
Já antes da criaçom deste protocolo,

fôrom numerosas as denúncias por ma-

nipulaçom informativa do Comité de

Empresa. Nas eleiçons municipais de

2015, ou no tratamento que se deu às

gravaçons de Fernández Díaz com Da-

niel De Alonso, da Oficina Antifraude

da Catalunha. A conversa em que

ambos debatem como arranjar dados

para desprestigiar  políticos cataláns

dava maior peso à versom do PP. O

blogue Eu nom Manipulo, criado polas

trabalhadoras e trabalhadores da

CRTVG, recolhia muitas destas denún-

cias, mas  está parado desde 2016. “Há

medo”, explica Raquel Lema, “na hora

de denunciar”. Crê que “se todas e

todos denunciássemos o que nos passa,

seguramente desistiriam de continuar

praticando manipulaçons tam grossei-

ras e tam escandalosas”. 

A má cobertura por parte do ente

público de acontecimentos que

podem prejudicar a imagem pública

da Administraçom galega também foi

motivo de controvérsia. O mais re-

cente é o da vaga de incêndios flores-

tais do mês de outubro. As trabalha-

doras e trabalhadores da TVG e da

RG manifestárom-se nas suas instala-

çons centrais, pedindo a demissom do

diretor-geral da corporaçom, Alonso

Sánchez Izquierdo, assim como a da

responsável dos Informativos, Con-

cepción Pombo Otero. 

O Comité Intercentros da CRTVG

está a demandar desde há anos a cons-

tituiçom dum Conselho de Informati-

vos. A sua criaçom está prevista na Lei

9/2011 de Meios Públicos de Comu-

nicaçom Audiovisual de Galiza. Umha

das funçons dos Conselhos de Infor-

mativos é a de informar ao Conselho

de Administraçom de más práticas in-

formativas ou de casos de manipula-

çom. Também de propor melhorias na

organizaçom do trabalho informativo,

ou o de mediar junto da Direçom nos

casos de conflito profissional. A dia de

hoje, é o Comité que supre estas fun-

çons, num ambiente cada vez mais ad-

verso.

O Comité
Intercentros da
CRTVG está a
demandar desde
há anos a
constituiçom
dum Conselho
de Informativos 

raquel pérez
conselho@novas.gal

A Comissom
Intercentros da CRTVG
pom em marcha pola
primeira vez o protocolo
para casos de
manipulaçom
informativa

CONtrOlO PArtIDIstA DA rÁDIO PÚBlICA /



6 novas novembro de 2017

acontece

O dia 26 de outubro inicia-se a
greve indefinida em cinco lojas
de Bershka da província de Pon-
tevedra. O que há detrás desta
decisom?
Queríamos conseguir acordos superio-

res aos convénios coletivos com Indi-

tex sendo a nossa proposta a criaçom

de um acordo galego, mas Inditex

negou-se. Pola contra, a empresa acei-

tou negociar por cadeias de lojas e na

província da Corunha conseguírom-se

melhoras. Quando queremos trasladar

esse pacto para Ponte Vedra, encon-

tramos um problema com Bershka.

Esta cadeia na província nom permitia

que adquirissem o plus de 50 euros

mensal que conseguiram as trabalha-

doras da Corunha. A maioria das tra-

balhadoras sustivérom que sem esse

plus, nom haveria acordo algum.

A que se deve a negativa do
Bershka?
Houvo um problema com os mandos

intermédios desta cadeia em Ponte

Vedra. Nom soubérom ver o que ti-

nham entre as maos. Assim começou

a greve, sentamos a negociar esse plus

de 50 euros. Após cinco dias de pro-

testas, colocamos enriba da mesa o

plus de 25 euros, mas a empresa re-

baixou a 10. Nom houvo pacto e a

greve seguiu. O dia 3 de novembro,

na segunda concentraçom em Arteijo,

chamou-nos a responsável da negocia-

çom por parte da empresa com a in-

tençom de desbloquear o conflito

nesse mesmo dia. Conseguimos pactar

o plus de 40 euros, o pagamento de

atrasos e que nom se descontassem do

soldo os dias da greve.

O conflito trasladará-se agora
para outra província?
É um efeito dominó! Vamos levar isto

ao resto do nosso território para que

todo o mundo poida ter os mesmos

acordos. Entre os próximos passos

está negociar esse plus de 50 euros na

cadeia de Oysho, também em Ponte

Vedra, e já depois se passará para as

províncias de Lugo e Ourense. 

Esta greve foi um sucesso sindical

A
s trabalhadoras do Bers-
hka em Ponte Vedra con-
seguírom torcê-lo braço

do império do têxtil fundado por Amancio Ortega. Nove dias con-
secutivos de greve secundados por todo o pessoal da cadeia em

Vigo, Ponte Vedra e Vilagarcia da Arouça propiciárom o acordo.
No pacto recolhe-se o plus de 50 euros logrado polas trabalhado-
ras da Corunha após negociaçons com a empresa. A secretária na-
cional da CIG-Serviços, Tránsito Fernández, avança que o conflito
estenderá-se às províncias de Lugo e Ourense. 

ana viqueira
anaviqueira@novas.gal

“O conflito com Inditex passará para
as províncias de Lugo e Ourense”

“Entre os próximos
passos está negociar
esse plus de 50 euros
nos Oysho de Ponte
Vedra, e já depois se
passará para o resto
de províncias”

tránsito
Fernández
secretária nacional
da CIG-Serviços
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e isto nom é habitual no comércio.

Neste setor, costuma-se aceitar todo o

que se che coloca diante mas o cem

por cento do pessoal plantou-se e con-

seguiu o objetivo.

É a primeira greve que vive In-
ditex. Gerou medo?
Houvo medo e também muita valen-

tia. O medo é umha sensaçom humana

que nom podes evitar. Tu sabes que

che vam descontar o dia e quando pas-

sam duas jornadas e vês que nom se

avança nas conversas, entra o medo.

Mas porque íamos ser menos em

Ponte Vedra? Todos os dias fazíamos

terapia de grupo para animar-nos. Di-

zíamos que nom havia que preocupar-

se já que podíamos vender cartões so-

lidários e que todo conflito tem

soluçom na negociaçom coletiva.

Que papel jogam os cuidados no
mantimento de umha greve?
É mui importante. Se um coletivo ar-

roupa e nom deixa soia a ninguém, se

acompanha, entom traslada-se umha

força de apoio que tira polo conflito

adiante. 

Os conflitos liderados e prota-
gonizados por mulheres estám

a ter sucesso sindical. O povo
pede luita de mulheres?
O sindicato é o reflexo da sociedade

e dentro da organizaçom também dás

com o machismo. Um homem que

acompanhe um conflito laboral vai re-

ceber mais parabéns do que tu –mu-

lher- polo feito de que ele é homem e

tu nom. Levávamos vários dias de

greve no Bsk-Ponte Vedra e havia

quem dizia que se nos estaríamos a

equivocar. 

As mulheres som maioria em deter-

minados sectores como no da limpeza

e quando se geram conflitos a rebeldia

é brutal. Somos mais práticas, resolve-

mos muito antes. Nesta negociaçom,

todas éramos mulheres: as trabalhado-

ras, as assessoras sindicais e as nego-

ciadoras da empresa. Percebe-se umha

barbaridade! É todo muito mais rá-

pido! 

Depois deste sucesso sindical,
como se produziu a reincorpo-
raçom ao trabalho?
Desde o dia 4, que volvérom abrir as

lojas, nom houvo nenhum problema.

Estaremos vigiando constantemente

ainda que acho nom se atreverám.

Aguardo que se conserve a relaçom

normal anterior à greve. 

Como se gere um conflito sindi-
cal frente ao silêncio e bloqueio
mediático?
À rolda de imprensa em que apresen-

tamos o conflito nom véu ninguém.

Ninguém! Mandamos um convite a

todas as pessoas jornalistas e eram as

onze da manhá em Urzaiz e ninguém.

Comecei a enviar whatsapps a jornalistas

de diferentes meios como Diário Atlán-

tico, Localia, La Voz de Galicia... E todas

as respostas eram desculpas estúpidas.

Vimos o bloqueio. Nesse momento,

começamos a pedir às pessoas que co-

nhecemos que partilhassem nas redes

sociais o conflito e entrassem nas redes

sociais dos jornais para perguntar por

que ocultavam a notícia. Começou a

mover-se mui rápido. Construiu-se

umha rede em que se falava do Bers-

hka na província de Ponte Vedra e a

partir de aí se foi desbloqueando um

pouco e entrárom as primeiras chama-

das dos meios de comunicaçom. 

Deduzo logo que percebestes
um forte apoio social, nom é?
A notícia que figemos do sindicato e

subimos à nossa web tivo mais de

150.000 visitas. As redes sociais te-

nhem partes más, mas também boas

como ocorreu desta vez.

“Houvo medo e
também muita
valentia. Tu sabes 
que che vam
descontar o dia e
quando passam
duas jornadas e
vês que nom se
avança nas conversas,
entra o medo”

“Dentro do sindicato
também dás com o
machismo. Levávamos
vários dias de greve
no Bsk-Ponte Vedra e
havia quem dizia
que se nos estaríamos
a equivocar”

"As mulheres som
maioria em
determinados
sectores como no da
limpeza e quando se
geram conflitos a
rebeldia é brutal"
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N
o quantitativo, o número

de licenças tramitadas na

Galiza, segundo dados

da Real Federaçom Ga-

lega de Futebol (RFGF), cresce sensi-

velmente cada temporada: 2014-15

fôrom 2.080, subindo até as 2.609 em

2015-16 e chegando às 2.879 o pas-

sado ano.

Há mais mulheres a jogar futebol,

mas também vemos umha melhora no

qualitativo: as principais competiçons

ganham relevância e as jogadoras

gozam dumhas melhores condiçons e

expetativas profissionais.

Hoje, para umha equipa feminina

galega, a possibilidade de chegar intei-

ramente ao profissionalismo passa por

disputar a liga de Primeira Divisom

Feminina da Real Federaçom Espa-

nhola de Futebol (RFEF), umha cate-

goria que está a experimentar um im-

portante crescimento nos últimos anos

devido a umha certa difusom mediá-

tica (mas ainda mínima em compara-

çom com os seus colegas masculinos),

a chegada de patrocínios e o apoio das

estruturas de clubs com potentes sec-

çons masculinas.

Caminho ao profissionalismo
À Primeira Divisom aspira chegar a

curto praço a equipa feminina do De-

portivo da Corunha, batizada oficial-

mente como Deportivo Abanca numha

mostra dos novos investimentos publi-

citários que está a captar o futebol fe-

minino. Após as dez primeiras jorna-

das, as corunhesas som líderes do

grupo 1 da Segunda Divisom, categoria

na qual participam 110 clubes dividi-

dos em seis grupos. Dous ascenderám

à máxima categoria, e o Dépor trabalha

com o objetivo de ser um deles. De

consegui-lo nesta temporada, faria-o

em tempo recorde: o Deportivo es-

treou-se em Segunda no passado ano,

logo de absorver a praça do Orzám.

A criaçom das duas equipas femini-

nas do clube (que também conta com

umha equipa “B” na Primeira Galega

Feminina) chegou no verao de 2016,

favorecida pola demanda social dumha

cidade com grande tradiçom de fute-

bol feminino: na Corunha nasceu o

histórico Karbo, fundado em 1968 e

que, logo de integrar-se na estrutura

do Deportivo, ganhou em quatro oca-

sions (1981, 1983, 1984 e 1985) a

Copa da Rainha, naquela altura a única

competiçom oficial de futebol femi-

nino a nível estatal.  A primeira liga or-

ganizada pela RFEF nom chegaria até

a temporada 1988-89, quando o

Karbo acabava de desaparecer.

O Deportivo é hoje a equipa galega

com maiores possibilidades de chegar

à elite, mas jogando em Segunda

temos nesta temporada 2017-18 ou-

tros clubes fundamentais para enten-

dermos o desenvolvimento do nosso

futebol feminino: Sárdoma, Atlántida

de Matamá, Victoria C.F. (A Coru-

nha), Victoria F.C. (Compostela) e Pe-

luqueria Mixta Friol fazem também

parte do grupo 1, competindo com

equipas asturianas e cântabras.

Há menos dum ano, em janeiro de

2017, o clube corunhês anunciava a

assinatura dos dous primeiros contra-

tos profissionais da história do futebol

feminino galego. Teresa Abelleira

(Pontevedra, 2000) e Raquel Béjar

O Deportivo da
Corunha aspira
a ascender a
Primeira Divisom
e chegar ao
profissionalismo

futEBOl fEMININO, à PrOCurA DE EsPAçO PróPrIO /

Elas pedem a bola

m. r.
conselho@novas.gal

Caneando atitudes machistas, escasseza de recursos e falta de referentes, o
futebol feminino galego parece avançar devagar da marginalidade à construçom
dum espaço próprio dentro do desporto mais popular por praticantes e afeçom.

r.c. deportivo
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(As Pontes, 1988) som as duas jo-

gadoras que abrírom um caminho ao

profissionalismo na Galiza que pode-

ria servir para que as futebolistas mais

destacadas tenham possibilidades mais

alá da emigraçom.

Um cenário que parecia impossível

para jogadoras de geraçons anteriores.

Foi o caso de Vero Boquete (Compos-

tela, 1987), estrela indiscutível do

nosso futebol feminino e agora no

PSG francês depois de jogar em ligas

como a sueca, a estadunidense ou a

alemã, ou o de Mari Paz Vilas (Vila-

garcia, 1988), hoje goleadora do Va-

lencia C.F. de Primeira Divisom.

Figuras como a de Boquete e Vilas

fôrom fundamentais para a criaçom de

referentes num mundo no que a pre-

sença das mulheres foi, durante muito

tempo, testemunhal. Um futebol femi-

nino sem mais aspiraçons que a diver-

som que ainda é o predominante nas

duas ligas que organiza a RFGF: a Pri-

meira e a Segunda Divisom da Liga

Galega Feminina, que sumam 66

equipas.

“move-nos a paixom”
Na secçom feminina da Uniom De-

portiva Ourense encontramos um bom

exemplo de clube amador que cuida o

futebol feminino. Com as suas jogado-

ras sénior competindo na Primeira Ga-

lega, a aposta da U.D. Ourense por

esta equipa é parte irrenunciável do

seu modelo de clube popular e hori-

zontal. “Somos um clube de aciona-

riado popular e a assembleia decidiu

apostar no futebol feminino”, expli-

cam a NOVAS DA GALIzA do clube.

“Quando fundamos a U.D. Ourense,

há três anos, na cidade nom havia nen-

gumha equipa feminina. Ao início, ti-

vemos alguns problemas a nível insti-

tucional, com os campos para

adestrar... Mas vamos resolvendo-os. A

aposta está a dar resultado: nos jogos

em casa temos sempre umhas duzentas

ou trezentas pessoas nas bancadas”.

O seu adestrador, Rubem Garcia, re-

conhece um “grande avanço” no fute-

bol feminino, que agora “tem estrutu-

ras organizativas sérias e técnicos

especializados”, mas lamenta que a

preocupaçom da Federaçom polas

ligas femininas é “bastante deficiente”.

“Fam-no um pouco por cumprir com

o expediente”, comenta. “Haveria que

potenciar a criaçom de mais equipas e

torneios”, propom.

Falamos com três das jogadoras do

clube, Loh, Laura e Pacy, para que nos

contem como vem o futebol feminino

galego hoje e as mudanças que obser-

vam desde que elas começárom a

jogar.

As três coincidem em assinalar me-

lhoras e avanços. “Há muitas mais

equipas, mais qualidade. Está-se-lhe a

dar cada vez mais visibilidade e há

maior apoio económico”, comenta-nos

Loh, que começou a jogar há nove

anos. O mesmo tempo leva no futebol

Laura. “Como a grande maioria na-

quele tempo, eu era a única rapariga

da equipa. Hoje, as meninas tenhem a

oportunidade de dar estes primeiros

passos em equipas femininas”. Coin-

cide nesta ideia Pacy: “Hoje é mais fre-

quente ver miúdas que jogam desde os

cinco ou seis anos. Há muitas escolas

e clubes com equipas”.

Mas há muito para melhorar. “É

certo que na Galiza umha rapariga

nom vai viver do futebol. Sei de vários

casos de jogadoras que tivérom que ir

jogar a equipas de fora e é realmente

umha lástima”, lamenta Loh. Laura

considera que “o futebol feminino ga-

lego está ainda longe de onde deveria

estar. Nom temos representaçom na

máxima categoria e a Segunda Divi-

som é muito desequilibrada”. “Falta

conseguir que algumha equipa ascenda

a Primeria”, coincide Pacy, “porque

isso geraria mais expectaçom”.

As três sublinham a importância da

projeçom mediática para que o futebol

feminino siga a crescer. “Mais jogos na

televisom e mais notícias na im-

prensa”, resume Loh. “Começamos a

estar presentes nos meios e no boca a

boca da gente, mas ainda fica muito

caminho para que se nos valore como

merecemos”, di Laura.

“Quando estou a jogar, estou alheia

ao externo, mas sim que escuito co-

mentários machistas quando vejo

jogos da bancada”, comenta-nos Pacy

quando falamos de machismo no fu-

tebol feminino. “Desde pequena

tivem que suportar comentários e bur-

las por ser umha rapariga que jogava

futebol”, conta Laura. “Numha oca-

siom um árbitro dixo-nos a mim e às

minhas companheiras que nom sabia

para que o mandaram ali se o que fa-

zíamos nom se podia nem considerar

desporto”, lembra. “Foi denigrante,

mas, felizmente, cada vez há menos

condutas deste tipo”.

E é que Laura é otimista e, apesar

das dificuldades, apela as jogadoras

para liderar a evoluçom do futebol fe-

minino: “Somos as próprias jogadoras

as que temos que luitar por melhorar

o futebol feminino. Com as nossas

ganas e a nossa ambiçom por crescer

e aprender, com o esforço, o compro-

misso e a disciplina de todas as que

formamos esta grande família. Traba-

lhando por ser cada vez mais profis-

sionais e ser tratadas como tais. A

nossa atitude tem que ser a base, por-

que a nós nom nos movem motivos

económicos, senom a paixom por este

desporto”.

u.d. ourense

A U.D. Ourense fijo
da sua secçom
feminina umha parte
irrenunciável do seu
modelo popular e
horizontal

As jogadoras
coincidem em
assinalar que houvo
melhoras, mas
insuficientes
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os pés na terra

A
pós a veda do polvo, o

baixo número de capturas

do início da campanha do

cefalópodo está a provocar

preocupaçom nos marinheiros, que

apenas vem umha mínima compensa-

çom nos altos preços que está a atingir

a venda do polvo na lota.

Segundo a informaçom da Conse-

lharia de Mar, os dados de primeira

venda de polvo capturado nas costas

galegas entre os meses de julho e se-

tembro ascendem às 369.867 quilo-

gramas, arredor da metade das captu-

ras do início de campanha 2016-2017.

Porém, há que salientar que essa foi

umha campanha que se tem conside-

rado excecional, com valores próxi-

mos à de 2010 que rematara com os

maiores valores dos últimos 20 anos.

Deixando a um lado essas campanhas

de grandes capturas, os valores da

campanha atual som similares às de

campanhas consideradas más.

O polvo (Octopus vulgaris) é umha das

espécies mais importantes na pesca ar-

tesanal. No anuário da pesca de 2016

que publica a Conselharia do Mar esta

espécie situava-se no sexto posto entre

as espécies de maior importância se-

gundo importe. Estes dados indicam

que em 2016 chegárom às lotas gale-

gas mais de 3 toneladas de polvo,

umha quantidade que semelhava indi-

car umha recuperaçom no número de

capturas, cuja venda faturou mais de

19 milhons de euros.

Porém, após a veda do polvo, que

decorreu entre o 19 de maio e o 3 de

julho, chegou um início de campanha

que nom corresponde com essas ex-

petativas de recuperaçom. Depois de

umhas primeiras semanas em que a

quantidade de capturas foi boa, os

meses de agosto, setembro e outubro

trougérom quantidades baixas nas cap-

turas, similares às de 2015, ano em

que se registou o menor número de

capturas das últimas décadas. Estas ci-

fras som consideradas alarmantes para

o sector e aparecem dúvidas sobre

quais som as causas e as consequências

desta situaçom.

dificuldades para a gestom
do polvo
O biólogo marinho Jaime Otero, que

forma parte do departamento de Eco-

logia Pesqueira do Instituto de Investi-

gaçons Marinhas, adverte de que o in-

dicador sobre vendas “nom é mais do

que um indicador das capturas descar-

regadas e nom tem por quê ter relaçom

direta com a abundância da espécie”.

Otero indica que se desconhecem quais

som as dimensons da povoaçom de

polvo nas costas galegas “polo que nom

é doado aplicar modelos de gestom

pesqueira que permitam conhecer a

mortandade por pesca e outros indica-

dores como rendimentos sustentáveis

da forma que se fai com os peixes”.

O que sim salienta este investigador

é que este cefalópode “é umha espécie

de ciclo de vida curta, nom mais de

dous anos, o qual implica que, como

muitos outros cefalópodes, seja susce-

tível à variabilidade ambiental”.

Ruturas na cadeia
José Manuel Rosas é o patrom maior

da confraria de Bueu. A lota desta vila

morracense está entre as três que ven-

dem mais polvo, junto com a de Ri-

beira e a de Vigo.  Rosas assume que

a situaçom é alarmante e prevê que

Incerteza na pesca do polvo
aarón l. rivas
aaronlrivas@novas.gal

quEDA NAs CAPturAs /
uxía amigo
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será umha campanha má, das piores,

mas lembra ter vivido situaçons seme-

lhantes. Nesta ocasiom, Rosas expóm

que quando os marinheiros vam ao

polvo encontram-se com “ruturas na

cadeia, é dizer, encontra-se muita cria

pequena, mas faltam os seguintes esla-

bons mais maduros”. Ainda que consi-

dera que a situaçom da atual campanha

nom é excecional, Rosas encontra al-

gumhas singularidades, pois “vamos

com demora em muitas cousas. A cam-

panha de inverno costuma ser boa,

mas nesta ocasiom está a prolongar-se

o bom tempo”. Esta prolongaçom do

bom tempo poderia estar a criar umhas

condiçons que impedissem o normal

desenvolvimento das espécies mari-

nhas e as suas capturas. Alguns mari-

nheiros indicam que ainda nom houve

um temporal marítimo que revolvesse

e limpasse os fundos marinhos. Tal

temporal, segundo a experiência das

gentes do mar, é necessário para o su-

cesso das capturas.

medidas da Junta
Nos últimos anos a Conselharia do

Mar aceitou algumhas das reivindica-

çons tradicionais dos marinheiros do

polvo, como que pudessem deixar as

nassas nas zonas de captura sem ter

que recolhê-las todos os dias, sempre

que sejam fora das águas das rias. Se

bem em 2016 já com esta medida im-

plantada houvo um bom número de

capturas, as cifras após a veda deste

ano indicam a necessidade de analisar

polo miúdo a problemática do polvo.

Um dos debates habituais entre a ad-

ministraçom e o sector do mar decorre

arredor da duraçom da veda, que

atualmente se situa em 45 dias. Pola

sua banda, José Manuel Rosas consi-

dera positiva umha ampliaçom da veda

por motivos de preservaçom do en-

torno, “mas há que ter medidas com-

pensatórias para a frota que tenha que

ficar amarrada”. Rosas acrescenta que

nom seria boa ideia que a frota que vai

ao polvo seja destinada a outra espécie,

pois poderia pôr esta última em risco.

preços altos
As estatísticas de primeira venda de

polvo que oferece a Conselharia indi-

cam também um aumento do preço

do polvo. Por exemplo, o início de

campanha atual conta com capturas

um 45% superiores às de 2015, que

atingiu um mínimo histórico, mas o

seu valor económico é de um 83% su-

perior e também supera a meia das

oito últimas campanhas. A crise nas

capturas do polvo está também a pro-

vocar umha suba nos preços de venda

nas lotas. Assim, nos últimos meses

nas quatro lotas com maior venda de

polvo atingírom-se picos de uns 13

euros por quilo, estando também em

ascenso o seu preço meio, o qual em

lotas como as de Bueu ou Ribeira

ronda os 11 euros por quilo.

Porém, o patrom maior de Bueu

expóm que esta nom é a única causa da

suba de preços, e que quem os marca

realmente no nosso país é o polvo im-

portado dos caladouros de Marrocos e

Mauritânia, pois é de aqui de onde pro-

cedem os exemplares que cobrem a de-

manda dos grandes estabelecimentos

consumidores. Segundo indica Rosas, a

má situaçom que estám a viver estes ca-

ladouros está também a marcar essa

suba de preços. “E ainda bem”, expóm

o patrom maior, “pois se nom teríamos

que estar a vender o pouco polvo que

se pesca a preços mui baixos”.  

A
frota artesanal galega encontra-se numha

tendência à baixa e ano após ano há menos

embarcaçons de baixura. Em artes meno-

res, o número de embarcaçons atingia em

2004, ano em que a Conselharia de Mar pom em an-

damento o registo de buques, os 4.867 barcos. Nos úl-

timos dados do registo este número descia a 3.930.

Dentro das artes menores encontra-se a pesca do

polvo com nassas e as cifras do registo indicam tam-

bém umha queda constante no número de barcos.

Assim, em 2004 registava-se um total de 1.573 em-

barcaçons que empregavam esta arte para a captura

do polvo e nos dados de 2016 a cifra baixou até os

1.249 buques. Umha queda do 20,6%.

Xabier Aboi, responsável da CIG-Mar, lembra que

das administraçons as políticas que se estivérom a

desenvolver cara à frota galega abriam caminho para

a sua desapariçom. “Aqui subvencionou-se o despe-

çamento das embarcaçons” afirma Aboi. Este sindi-

calista assinala também que estas linhas de financia-

mento público ajudárom mesmo a que grandes

proprietários conseguissem lucros, pois “despeçárom

os seus barcos e logo ainda vendérom as suas quotas

de pesca”. Para Aboi, o que se tem feito com o des-

peçamento dos barcos “é umha tragédia de país”.

Da CIG-Mar reclamam que se realize um planea-

mento integral do sector, em que se analisem todas

as variáveis aos que tem que enfrentar-se o sector

pesqueiro. Assim, Aboi opina que “deveria gastar-se

dinheiro público na otimizaçom da frota. Por exem-

plo, um investimento de uns 3 milhons poderia ser

suficiente para cobrir umha parada biológica e pagar

durante este tempo aos tripulantes. Mas é também

um problema de prioridades políticas”.

Umha frota em devalo

José Manuel
Rosas, patrom
maior da confraria
de Bueu: “Quem
marca os preços
no nosso país é o
polvo importado
dos caladouros de
Marrocos e
Mauritânia”.

pesCa de baixURa
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O
traslado poderia impli-

car sérias mudanças

para o pessoal do 061,

ameaçado com fusionar-

se com o 112. Esta declaraçom de in-

tençons foi confirmada polo próprio

gerente de Axega, Marcos Araújo Pe-

reira, numha entrevista concedida a

La Voz de Galicia (23/10/17) em que

sustinha que “tem que haver unidades

de todos os serviços e nom apenas

operadoras” ademais de destacar que

o “112 tem que ser o número único

de emergências, como ordena a

Uniom a nível legal”. De facto, Araújo

nom menciona a palavra traslado

senom “integraçom formal” ao referir-

se à chegada do 061 ao Centro de

Emergências.

mais do que um traslado
Com mais de quinze anos de expe-

riência como operadora do 061, Car-

men Taboada, que também é delegada

sindical pola Central Unitária de Tra-

balhadoras/es (CUT), sustém que este

traslado carece “de sentido comum”.

Para ela os motivos som “políticos,

económicos e particulares”, mas em

nenhum caso ligados à operabilidade.

Nestes momentos, as operadoras do

061 trabalham numha sala recém-re-

formada e a sua distribuiçom e orga-

nizaçom é apreciada polas trabalhado-

ras. “Investírom dinheiro sem nenhum

tipo de sentido, uns fundos públicos

que deveriam financiar recursos que

sim som necessários, ambulâncias e as-

sistência sanitária”. 

Precisamente, a diferença principal

entre o 061 e o 112 é que no primeiro

só se coordenam os serviços sanitários.

Essa especializaçom do serviço é a

razom principal pola que Taboada se

opom a que o 112 adira todos os ser-

viços de emergências. Argumenta que

trazeria umha perda de qualidade do

serviço que atualmente já se coordena

com o 112 nos casos necessários. “Na

central de coordenaçom existe um

contato direito entre o pessoal sanitá-

rio e as trabalhadoras da sala polo que

umha possível fusom desse pessoal de

sala aumentaria as situaçons caóticas”,

aponta. 

Do 112, o secretário do comitê de

empresa, Carlos Barros, da Confede-

raçom Intersindical Galega (CIG),

acha possível dispor de um serviço in-

tegral das emergências “sempre que

seja público”, detalha, “sem lucro”.

Enquanto o 061 permanece em Com-

postela na conta atrás para o seu tras-

lado, o 112 funciona desde o mês de

abril no novo centro da Estrada. Bar-

ros destaca a necessidade de um ser-

viço de emergências de qualidade e

lembra que as reivindicaçons das tra-

balhadoras, a propósito do traslado do

112, baseárom-se em reduzir a preca-

riedade laboral, compensaçom econó-

mica polo deslocamento e a denúncia

do programa informático que “ainda

nom estava preparado para funcio-

nar”.

112, sete meses após o traslado
O traslado do 112 das dependências

em Sam Marcos, Compostela, para a

Estrada nunca foi consultado com as

trabalhadoras. A Junta decidiu unila-

teralmente a construçom desse macro

complexo e que o 112 seria o pri-

meiro serviço em ser levado ao novo

centro. Perante isto, meio cento de tra-

balhadoras deste serviço decidírom ir

a umha greve que durou 83 dias. Com

ela, conseguiu-se a subrogaçom das

O traslado do 061 à
Estrada segue
motivos “políticos,
económicos e
particulares”, destaca
a delegada sindical
Carmen Taboada

Em menos de sete
meses, o serviço do
061 será trasladado

ao Centro Integral de Atençom às Emergências (CIAE)
segundo anunciou a Junta da Galiza. Neste mês de

novembro, o vice-presidente Alfonso rueda insistia
em que, o mais tardar, o 061 começará a trabalhar
no centro localizado na Estrada a princípios de 2018;
se bem reconhecia que a data concreta dependerá
das campanhas sanitárias, como a da gripe.

ana viqueira
anaviqueira@novas.gal

O NEGóCIO DAs EMErGÊNCIAs /

061, na mira do atirador
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trabalhadoras, umha suba do 10

por cento do salário para o desloca-

mento para a Estrada, o direito à con-

ciliaçom laboral e a jornada completa

para as trabalhadoras que realizavam

umha a tempo parcial. 

Nom foi a única conquista desta

greve. “Agora temos uns vínculos mais

fortes”, explica Carlos Barros, “agora

até é mais simples trabalhar perante

possíveis desafios”. Cada umha das

trabalhadoras realizou ao longo desses

83 dias um processo de aprendizagem

tanto individual como coletivo.

“Tomou-se consciência do poder das

trabalhadoras e a falta de vontade do

Governo”. 

Antes da greve, existia certa divi-

som entre o quadro do pessoal se-

gundo relata Barros. Cada sector tinha

umhas reivindicaçons próprias e des-

confiança com respeito ao resto de

companheiras. Mas o traslado conver-

teu-se num problema comum. “As rei-

vindicaçons particulares figérom-se

coletivas e isso constituiu um enorme

passo adiante capaz de desafiar a

Junta”. 

Com o traslado, que qualifica de

precipitado, instalou-se um novo sis-

tema informático para resolver as in-

cidências que gere o 112. “O serviço

colapsou em repetidas ocasions polo

mal funcionamento do programa, re-

tardou o labor do dia a dia e aumen-

tou os erros”, denuncia. Ao mesmo

tempo, reconhece que “desde o seu

traslado à Estrada, os tempos de res-

posta em sala retardárom-se”.

pRivatiZaçom /

A
s pessoas que aten-

dem e gerem as inci-

dências entrantes no

112 e 061 trabalham

para umha empresa privada sub-

contratada pola Junta. No caso

do 061, a concessom corre a

cargo da Fundaçom 061, que

nestes momentos está a ser in-

vestigada pola Audiência Pro-

vincial da Corunha por um de-

lito de prevaricaçom,

informaçom privilegiada e trá-

fico de influências na adjudica-

çom de um concurso de ambu-

lâncias da Fundaçom Pública

Urgências Sanitárias da Galiza

061 no ano 2014. 

Segundo transcendeu, o téc-

nico responsável do transporte

da Fundaçom 061 que avaliou

as ambulâncias usou o prego de

condiçons que lhe facilitou

umha empresa de transportes de

Ourense. O 95,5% das empresas

que se figérom com um con-

curso em 2014 trabalhavam

com essa companhia e com

outra portuguesa. O denun-

ciante, um empresário luguês,

apresentou um informe em que

recolhe como estas empresas ti-

nham os veículos matriculados e

rotulados com as condiçons do

concurso seis meses antes de re-

solver-se. O lucro investigado

ascende a 121,6 milhons de

euros. 

Esta nom é a única conse-

qüência da privatizaçom dos

serviços para a delegada sindical

no 061, Carmen Taboada. Tam-

bém implica “inestabilidade e

precariedade laboral, compa-

nheiras que levam dez anos a

trabalhar com contratos tempo-

rários”. Por exemplo, tanto as

trabalhadoras do 061 como as

do 112 regem-se polo convénio

de telemarketing como as que

se dedicam à venda de produ-

tos via telefone. “O nosso labor

nom é vender nenhum tipo de

produto, salvamos vidas”, cri-

tica Taboada.

O delegado do 112, Carlos

Barros, acrescenta que este ser-

viço deveria estar regulado por

um convénio de emergências.

“Salvamos vidas e isso nom é

um negócio, nom é atençom co-

mercial”. Ambas as duas delega-

das concordam com que é umha

“aberraçom” que se aplique este

convénio tanto na Galiza como

em outros territórios como País

Basco ou Madrid. 

As melhoras dos serviços de

emergências “nom podem dei-

xar-se de lado”, destaca Barros.

Enumera as melhoras que pre-

cisam no dia a dia como podem

ser protocolos de actuaçom que

permitam estabelecer priorida-

des e inclusive determinar que

é umha emergência. Solicita

também um incremento do

fluxo de comunicaçom entre a

Junta e as trabalhadoras, “neces-

sitamos informaçom direta”.

Em terceiro e último lugar,

aponta, “saber dimensionar o

serviço”. Isto é, reforçar o qua-

dro de pessoal quando se sabe

que haverá mais chamadas do

habitual, como acontece no

verao ou durante os temporais. 

Subcontratas
e corruçom

A Fundaçom 061
encontra-se
investigada por
irregulariedades
nas adjudicaçons
de ambulâncias

Desde o traslado do
112 à Estrada “os
tempos de resposta
em sala retardárom-
se”, explica Carlos
Barros, da CIG
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A impossibilidade de listas de 
aguarda zero nas escolas infantis

frACAssO DA PrIVAtIZAçOM PArCIAl DO ENsINO PrÉ-EsCOlAr /

E
m maio de 2017, o presi-

dente da Junta, Alberto

Núñez Feijóo, garantiu

umha vaga numha escola

infantil a todas as famílias com crian-

ças de entre 0 e 3 anos que a solicita-

rem. Aquelas que nom acederem a

umha das financiadas com os fundos

públicos, acrescentou, receberiam a

ajuda do Bono Concília. Isto garanti-

ria, segundo as palavras do mandatá-

rio, umha lista de aguarda “zero”. O

curso começava este ano com quase

1.200 famílias sem vaga nestas listas.

Desde o ano 2016 as famílias gale-

gas que nom obtenham vaga numha

das 9.033 escolas geridas pola Junta

da Galiza tenhem varias opçons. A

Administraçom conta com 422 vagas

concertadas desde 2015 para cobrir as

listas de aguarda. Caso desta opçom

errar, destinou-se umha partida de

3.489.200 euros em forma de ajudas

diretas de entre 45 e 250 euros para

pagar a matrícula de umha escola pri-

vada. Esta ajuda recebeu o nome de

Bono Concília.

início da privatizaçom
O modelo atual de vagas concertadas

fora defendido numha entrevista polo

presidente da Asociación Galega de

Escolas Privadas (AGADEI), Fer-

nando Rolland, em 2014. Rolland

propunha que a Administraçom apro-

veitá-se os lugares livres das escolas

raquel pérez
conselho@novas.gal

Apesar de a Junta destinar fundos públicos ao ensino concertado e a pagar matrículas em centros privados
para as crianças que ficam sem vaga nos públicos, as necessidades das famílias continuam sem se satisfazer

Neste curso
a lista de
aguarda era
de 1200 crianças



novembro de 2017  novas 15

direitos

privadas em lugar de construir cen-

tros públicos. Um ano mais tarde, com

Beatriz Mato como conselheira de

Bem-estar, anunciou-se a colaboraçom

da Junta com AGADEI para estender,

por primeira vez, o modelo concer-

tado para a educaçom das mais peque-

nas. A medida, posta em marcha nas

grandes urbes galegas, foi duramente

criticada pola oposiçom.

No ano 2017, o web da Sectorial de

Escolas Infantis Privadas de Galiza di-

fundia, numha nota de imprensa, o

compromisso da diretora geral de Fa-

mília da Junta a frenar a construçom

de novos centros de ensino infantil em

zonas onde já funcionavam escolas pri-

vadas. A promessa de Amparo Gonzá-

lez teria sido realizada durante umha

reuniom com a presidenta da Sectorial

galega, Paula Gundín, em que também

se tratou o aumento do importe desti-

nado ao Bono Concília para o curso

2017-2018. A informaçom foi questio-

nada em diversas ocasions no Parla-

mento polas portavozes de Política So-

cial do PsdeG, Noela Branco e pola de

En Marea, Paula Vázquez. Em ne-

nhuma se obtivo resposta.

A última ocasion em que se questio-

nou esta informaçom foi durante a

apresentaçom dos Orçamentos Sociais

do ano 2018. O conselheiro de Bem-

estar, Jośe Ramón Rey Varela, eludiu

de novo responder. Perguntado pola

soluçom que lhe dará a Junta às famí-

lias em lista de espera, Rey Varela, re-

petiu as palavras do presidente da

Junta. Todas as pessoas que assim o so-

licitem poderám aceder ao Bono Con-

cília e inscrever as suas crianças

numha escola privada.

dificuldades para conciliar
Contudo, tanto os dados como as tes-

temunhas contradizem ambas infor-

maçons. Um dos casos que saltou para

a imprensa em outubro de 2017 é o

de Monforte de Lemos. A escola mu-

nicipal infantil cobriu para este curso

as suas 49 vagas. Ficárom fora, pois,

40 crianças. As suas famílias topárom-

se com que as escolas privadas nom

podiam admitir as crianças já que os

cursos mais solicitados já estavam

cheios. Estas famílias terám que buscar

outras vias para poder conciliar a sua

vida laboral com o cuidado da prole.

Na mesma situaçom topou-se Teresa

Piñeiro quando solicitou o ingresso do

seu filho numha escola infantil. A Ga-

liña Azul de Valadares nom podia ad-

mitir mais crianças; tampouco se lhe

concedeu nenhuma das vagas concer-

tadas onde o intentou matricular. Ex-

plica que o que lhe interessa “é a vaga,

nom o dinheiro”. Para Teresa “ainda

que ajudam, nom solucionam o pro-

blema”. E o problema, para ela, é a

falta de vacantes na zona em que vive,

“o meu filho tinha 20 pessoas por

diante na lista de espera e vários de-

trás dele”. Tanto Teresa como o seu

marido trabalham, polo que nom lhe

resta mais alternativa que deixar o pe-

queno ao cuidado da sua avó.

O caso de Desirée Barral é algo dis-

tinto, ainda que o resultado nom varia.

Depois de ver rejeitada a solicitude de

ingresso em dous jardins-de-infância

municipais e noutra administrada pola

Junta, também na cidade de Vigo, re-

cebeu o Bono Concília. Ela recebe um

subsídio “de 300 euros ao mês” en-

quanto o seu marido cobra “900 euros

mensais”. “Concedêrom-me umha

ajuda de 200 euros para completar o

pago da matricula numha escola pri-

vada”, explica. O problema radica em

que o prezo total desta ascende a 350

euros por mês e que a sua família nom

pode “pagar 150 mensais”, polo que

“rejeitaremos a vaga”. Lamenta-se já

que “para buscar trabalho preciso que

a minha filha poda ficar num jardim-

de-infância”, incidindo em que o ser-

viço é deficitário e na falta de mais lu-

gares para “gente com poucos

recursos”. Desirée decidiu ficar na

casa com a pequena enquanto ainda

recebe o subsídio por desemprego.

O filho de Ana Lodos tivo mais

sorte. A sua família topou umha vaga

para ele numha escola infantil privada

de Cambre, cuja matrícula estám pa-

gando com a ajuda do Bono Concília.

Ana explica que para ela é umha van-

tagem, já que o horário deste centro

“é mais flexível do que o dumha es-

cola pública”. A sua vaga tem um

custo total de 265 euros, dos quais o

Bono cobre 159 euros. Preferiria levá-

lo a umha pública e “já veria depois

como fazer com os horários”. Ana cri-

tica o feito de que as listas priorizam

a famílias onde a mae e o pai tenhem

trabalho. Deste modo, explica, as pes-

soas no paro obtenhem o Bono, ao

igual que no caso de Teresa em Vigo,

seguem sem ser capazes de pagar a di-

ferença. 

A solicitude do Bono Concília tam-

bém esconde umha trampa. No seu

momento, a Junta anunciou umha

modificaçom no DOG que permitiria

que as famílias com crianças nadas de-

pois do mês de junho poderiam pro-

cessar a sua petiçom. Nom obstante,

quando se descarregam os formulários

observa-se que só o poderiam solicitar

aquelas que residam em municípios

onde “nom existam escolas financia-

das com fundos públicos”. Isto é, que

aquelas excluídas terám que aguardar

os meses que restam até o começo do

curso 2018-2019 sem nenhuma ajuda

para a conciliaçom.

Mesmo com o Bono
Concilia há famílias
que nom podem
pagar a matrícula

Em 2015 a Junta
começou os
concertos com as
escolas infantis
privadas 

Através doBono Concília a Junta abre umha via de 
ajudas às famílias para contribuir ao pagamento a
umha escola infantil privada.
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O
PPdeG aprovou a já

baptizada como Lei de

Depredaçom com o ob-

jetivo declarado de fo-

mentar a implantaçom de novas em-

presas na Galiza (Lei de de fomento

de iniciativas empresariais). A justifi-

caçom oferecida é a falta de competi-

tividade que apresenta o País a res-

peito doutros territórios vizinhos e,

nomeadamente, em relaçom ao norte

de Portugal. Porém, na verdade o que

se promove é facilitar a instalaçom de

grandes multinacionais especializadas

na exploraçom de matérias primas e

recursos naturais, para o que se rebai-

xarám as exigências ambientas e se

adaptarám os trâmites administrativos.

A nova lei é coerente com o modelo

económico do PPdeG, consistente em

intensificar a especializaçom da Galiza

na parte mais baixa da cadeia de valor.

Os principais meios de comunica-

çom do país venhem assinalando

desde há anos a deslocalizaçom de

empresas instaladas em solo galego,

principalmente do setor da automo-

çom, para o norte de Portugal. Se-

gundo o seu discurso, grande parte

desta deslocalizaçom viria propiciada

por umha concorrência desleal por

parte de Portugal, que concederia im-

portantes benefícios fiscais e obse-

quiaria solo industrial às empresas.

Como resultado, di-se, o sector au-

tomóvel português ganhou 5.800 em-

pregos desde 2010, enquanto a Galiza

perdeu cerca de 2.000 no mesmo pe-

ríodo, da mesma maneira que em ter-

mos de investimento o norte de Por-

tugal acumula mais de 739 milhons de

euros no sector nos anos 2015 e 2016. 

No entanto, a verdade é que parece

que nom existe deslocalizaçom indus-

trial e que o nosso vizinho nom está a

fazer concorrência desleal. Se se visita-

rem os parques industriais de Viana do

Castelo, um dos principais centros que

acolhem multinacionais do sector, po-

derá observar-se como  quase nen-

gumha dessas empresas estava instalada

na Galiza anteriormente e que o preço

do solo industrial nom é debalde. 

O que existe por parte de Portugal

é umha forte estratégia industrial, ma-

terializada na disponibilidade de solo,

com um preço médio de 35 euros o

metro quadrado, um bom desenho de

infraestruturas portuárias e aeropor-

tuárias, incentivos fiscais, umha boa

política de formaçom profissional e,

principalmente, uns custos laborais sig-

nificativamente inferiores aos galegos.

Por outro lado, a política da Citroën,

como consequência da dinâmica que

sofre o setor no plano internacional,

também tivo muito a ver com a auge

industrial experimentada polo norte de

Portugal. A forte reduçom orçamentá-

ria experimentada na fábrica de Vigo

repercutiu-se nas companhias auxilia-

res, sendo estas as que principalmente

tivérom que se adaptar a essa mudança.

Ou seja, a política de extrema compe-

titividade exercida pola Citroën entre

as suas diferentes linhas de montagem

(Vigo, Mangualde, Marrocos) e empre-

sas fornecedoras implica umha redu-

çom de custos contínua. 

Umha lei sem soluçons
A proposta de lei apresentada pola

Junta e aprovada graças à maioria ab-

soluta do PP, porém, define mui pou-

cas medidas destinadas a enfrentar os

problemas que apresenta a economia

galega a respeito da portuguesa.

Em primeiro lugar, criará-se o deno-

minado Censo do Solo Empresarial da

Galiza, através do qual “deverám-se

inscrever todas as áreas empresariais

promovidas que tenham parcelas dis-

poníveis para a sua comercializaçom,

assim como as áreas previstas para o

seu imediato desenvolvimento”. In-

dica-se também a opçom de “bonifica-

çons” nos preços.

Em segundo lugar, existirá a declara-

çom de projetos de especial interesse,

com o que se procuraria reduzir prazos

administrativos: “Entende-se por pro-

jetos empresariais singulares aqueles

que justifiquem a especial importância

que a sua atividade ou localizaçom re-

presentam para a política económica

ou o equilíbrio territorial da Comuni-

dade, estejam ligadas a um sector de

atividade de especial relevância ou in-

teresse no âmbito da área empresarial

do que se tratar ou da sua área de in-

fluência ou se acreditem especiais ne-

cessidades de solo da empresa”.

Em terceiro lugar, estabeleceriam-se

“mecanismos de melhoria do financia-

mento dos concelhos galegos que in-

corporem nas suas figuras tributá-

O novo texto legal
define mui poucas
medidas destinadas
a enfrentar os
problemas que
apresenta a
economia galega a
respeito da
portuguesa

Portas abertas para as
multinacionais estrativistas
A nova norma é coerente com o modelo económico do PP para a Galiza:
intensificar a especializaçom do país na parte mais baixa da cadeia de valor

lEI DE DEPrEDAçOM /

AlBErtO turNEs

O propósito da lei é
promover umha
maior flexibilidade
administrativa para a
instalaçom de
grandes
multinacionais
especializadas na
exploraçom de
matérias primas e
recursos naturais, o
que se traduz numha
reduçom das
exigências
ambientais e dos
trâmites
administrativos
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rias medidas para facilitar a implan-

taçom de iniciativas empresariais”.

Porém, a nova norma nom é mais

que umha Lei de Depredaçom da Ga-

liza, como já foi baptizada polos mo-

vimentos sociais, cujo propósito é pro-

mover umha maior flexibilidade

administrativa para a instalaçom de

grandes multinacionais especializada

na exploraçom de matérias primas e

recursos naturais, e que se traduz, fun-

damentalmente, numha reduçom das

esigências ambientais e dos trámites

administrativos, ao mesmo tempo que

promove certa homogeneizaçom com

os diferentes regulamentos e leis esta-

tais.

Esta lei vai orientada a blindar o ne-

gócio de determinadas empresas ener-

géticas posicionadas no sector eólico,

das empresas florestais e das grandes

multinacionais da mineraçom. Neste

último caso, destaca-se a regulaçom

que se fai do procedimento de expro-

priaçom forçosa.

o papel das agências públicas
Cumpre entender esta lei no contexto

do modelo de gestom dos recursos pú-

blicos que leva a cabo a Junta através

das respectivas Agências Públicas, tais

como a Agência da Modernizaçom

Tecnológica da Galiza, a Agência Ga-

lega da Inovaçom, a Agência do Tu-

rismo, a Agência dos Serviços Sociais

ou a recém criada Agência Galega da

Indústria Florestal, que conta com um

orçamento de quatro milhons de euros.

Estas agências atuam como braço

executor das diferentes Conselharias,

que lhes cedem boa parte da gestom

dos seus recursos. Esta gestom, aliás,

fai-se estabelecendo colaboraçons di-

retas entre o sector público e o pri-

vado através dos clusters. A maioria dos

clústers (o do turismo, o da madeira, o

do automóvel ou o TIC) estám ligados

a umha das agências e, ao mesmo

tempo, estám fundamentalmente diri-

gidos polas principais empresas do

sector. Por exemplo, nom há dúvida

de que a companhia que dirige o clus-

ter do automóvel é PSA. 

O uso destas agências implica, em

primeiro lugar, a transmissom dum

enorme volume de recursos públicos

às mesmas. Em segundo lugar, implica

umha grande opacidade na gestom

desses recursos, sendo de facto impos-

sível seguir a pista à gestom dos fun-

dos. Por último, dá-se um excessivo

controlo dos recursos públicos por

parte dos agentes privados, sendo a

maioria grandes empresas foráneas. 

Um modelo estrativista
O modelo económico da Junta está cla-

ramente orientado a reforçar a especia-

lizaçom produtiva da Galiza na explo-

raçom de matérias primas e recursos

naturais por parte de grandes multina-

cionais que geram pouco emprego e te-

nhem um alto impacto no território.

Este modelo gera, aliás, umhas relaçons

muito profundas entre os sectores pú-

blico e privado, tornando cada vez

mais difícil reverter a situaçom. 

A falta de competitividade da Galiza

em geral e a respeito do norte de Por-

tugal em particular representa um di-

fícil desafio. A Galiza nom apresenta

quase nengumha vantagem compara-

tiva sobre o país vizinho. A isto,

acresce-se o facto de o custo da mao

de obra ser arredor de 25% inferior ao

galego. 

A Junta sabe-o e opta polo plano

mais simples. Poderia tentar aumentar

a competitividade aprofundando na

cooperaçom com o norte de Portugal,

traçando estratégias conjuntas em polí-

tica industrial, infraestruturas e política

tecnológica; levando a cabo, paralela-

mente, umha reconversom do nosso

meio rural que implicar repensar o mo-

delo florestal ou de mineraçom, entre

outros, com o objetivo de reorientar o

nosso rural cara umha rica produçom

agrária e cara o crescimento de espécies

florestais autóctones. Em vez disto, o

governo da Junta intensifica a especia-

lizaçom da Galiza na parte mais baixa

da cadeia de valor, com as respectivas

consequências no tecido produtivo, no

emprego, na pirâmide demográfica e

na despesas sociais.

Cumpre entender
esta lei no contexto
do modelo de
gestom dos recursos
públicos que leva a
cabo a Junta através
das diferentes
Agências Públicas,
que gerem
importantes
orçamentos de
forma opaca e em
parceria com o
sector privado

Alberto Turnes é economista 

uxía amigo
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C
om o artigo 155 da Cons-

tituiçom despregado em

Catalunha, parte do Go-

vern encarcerado e a acei-

taçom da cita eleitoral do 21-D imposta

por Rajoy por todos os partidos e orga-

nizaçons políticas, os CDR som a ferra-

menta vertebradora da mobilizaçom

popular que traspassa mesmo a fron-

teira do Principat e atinge diversas vilas

e cidades do País Valencià e as Illes.

Os CDR visibilizárom-se na capital

catalá o dia 20 de setembro com mo-

tivo da ocupaçom do Departamento

de Economia pela Guarda-Civil e o as-

sédio à sé da CUP por parte da Polícia

Espanhola e as primeiras detençons

de altos cargos vinculados à prepara-

çom do Referêndum. 

Daquela, a gente começava a simpa-

tizar com um nome que lhe lembrava

aos Comités em Defesa da Revoluçom

cubana ou evocava os ‘Comités revo-

lucionàris de barriada’ nados em 1936

na clandestinidade para fazer frente

ao golpe de estado fascista. 

Em Barcelona deixárom clara a sua

determinaçom após horas de mobili-

zaçom. Isto só era a semente. 

arredor do referêndum
Na fim de semana do Referêndum

(29 e 30 de setembro) com a ameaça

do feche das escolas através do uso da

força policial por parte do Estado es-

panhol, os CDR, daquela conhecidos

como Comités de Defesa do Referên-

dum, fôrom chaves para garantirem a

celebraçom do mesmo. Assim, num

contexto de violência estatal fôrom ca-

pazes de, com grandes doses de ima-

ginaçom e com a resistência pacífica

como tática, garantir que mais dum 40

por cento da populaçom puidesse

votar em liberdade.

Ninguém melhor do que as vizinhas

conhece a idiossincrasia das suas vilas e

bairros. Os colégios ficárom abertos

toda a fim de semana com turnos de

pessoas dentro. “Organizamos jornadas

de jogos e festas populares e dormimos

em sacos e colchons dentro para que o

dia 1 de Outubro todo o mundo pui-

desse votar e a solidariedade do bairro

desbordou-nos. Acordávamos com o al-

morço que traziam os bares”, conta E.

R. do CDR de Gràcia, em Barcelona.

Nalgumhas vilas do rural os tratores

frenárom o acesso das carrinhas da

guarda-civil, noutras bastou deitar as

árvores no meio da estrada para impe-

dir a sua entrada, outras muitas prefe-

rírom deixar entrar as forças policiais

e esconder as urnas em nichos do ce-

mitério enquanto nos colégios celebra-

vam campeonatos de cartas. Nas cida-

des e vilas maiores foi possível a

organizaçom de resistência pacífica. 

Vizinhas de muitas vilas figérom das

praças o lugar das assembleias e deci-

dírom juntas como tecer umha estra-

tégia para defenderem as urnas o 1 de

outubro mas também como oferecer

umha resposta unitária à possível re-

pressom dos corpos policiais. Era a ex-

tensom e o nascimento formal dos

CDR ultrapassando já as grandes capi-

tais e as cidades catalás.

da defesa do referêndum à
defesa da República
As pessoas que integram os CDR par-

tem de experiências militantes muito

diversas (desde a ANC até as CUP) e

muitas nom tenhem nenhum tipo de

filiaçom política, mas coincidem em

que o 20 de setembro, dia em que a

Guarda-Civil entrou na Conselleria de

Economia, foi quando se dêrom conta

“da necessidade de artelhar umha res-

posta cidadá para fazer frente ao que

o Estado estava a preparar. Fomos

Os Comités de Defesa
da república, conheci-
dos popularmente polas

suas siglas (CDr), nascérom de maneira espontânea
nos bairros e vilas de toda Catalunha para garantir o
referêndum. A sua força auto-organizativa demons-
trárom-na na passada greve geral do 8 de novembro

em protesto pola detençom do Govern. Os CDr coor-
denárom-se entre eles para fechar as principais ar-
térias de Catalunha. O Principat ficou incomunicado
por estradas e autoestradas desde as 6 da manhá
até a meia-noite. Agora no meio da incerteza de cara
ao 21-D som a ferramenta de autogestom popular
para fazer frente aos embates do Estado.

maria álvares rei
conselho@novas.gal

ENtrE 1 DE OutuBrO E 21 DE DEZEMBrO /

CDR: a esperança para a 
República catalá

Daquela conhecidos
como Comités de
Defesa do
Referêndum, os CDR
fôrom chaves à hora
de garantir que a
populaçom pudesse
votar em liberdade
na cita do dia 1 de
outubro

ángel garcía
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Mobilizaçom durante a greve geral catalá do 3 de outubro
ángel garcía

conscientes de que diante da re-

pressom do estado tínhamos que estar

juntas”. Assegura N. S. membro dum

CDR do Baix Llobregat (comarca li-

mítrofe com Barcelona).

As praças de vilas e bairros conver-

tírom-se desde entom em lugar de as-

sembleias dos CDR, em espaços de

trabalho: as faixas e colagens fam-se

ali, e nos lugares escolhidos para con-

centrar-se em sinal de rejeiçom contra

a presença policial, contra as deten-

çons ou contra a aplicaçom do artigo

155. Também espaços de talheres de

resistência pacífica. “Nom se podia

desperdiçar todo o vivido arredor do

1 de Outubro: a solidariedade, a capa-

cidade de resposta e auto-organiza-

çom popular”, explica E. R.

Coordenaçom e reptos
O 14 de Outubro umha assembleia

nacional em Sabadell servia para coor-

denar também em chave de país todos

os CDR. Participárom 91 assembleias

de todo o território.

Assim em paralelo às açons repressi-

vas do Estado surgiu a resposta popu-

lar. Primeiro na greve do 3 de outubro

contra cargas policiais, mas também

com a última greve de 8 de novembro

onde a açom política pivotou nos CDR

por meio dos cortes da rede viária e fer-

roviária do Principat. Os CDR demos-

trárom que ainda que a sua força radica

numha estrutura municipal também

som quem de coordenar-se entre eles

para parar um país inteiro com pouco

mais de dous milhares de pessoas.

Na assembleia de Sabadell marcárom

reptos futuros: remarcar umha rede de

apoios nas localidades onde nom exis-

tem CDR, incluir pessoas migradas e

pessoas que nom provenhem de coleti-

vos sociais mas por cima de todo, tra-

balhar no processo constituinte.

T
emos umha República’, foi umha das pri-

meiras ideias que a muitas pessoas de Ma-

lhorca, independentistas e de esquerdas,

ocupava nas nossas cabeças - e os nossos

coraçons- o dia 27 de Outubro. ‘Temos’, primeira

pessoa de plural, já que por muito simbólica que seja,

por muito que esteja construída exclusivamente

sobre o Principat, sentimo-la como nossa.

‘Umha’, artigo indefinido, porque nom sabemos

com certeza o que significa para nós, o que significa

para o conjunto dos Països Catalans, este proto-estado.

Desde o seu início, o Processo Soberanista foi

umha dinâmica política impulsada à margem, se nom

de costas, aos Països Catalans fora da Comunidade

Autónoma de Catalunha. A sua aceleraçom, ainda

assim, levou-nos a umhas conseqüências mais do que

evidentes. A primeira é a mobilizaçom. Saímos às

ruas com a estelada mais vezes do que nunca.

Para um independentismo acostumado a encher

ruas só na Diada, isto supujo um reforço de autoestima

e umha visom mais clara das nossas potencialidades.

Muitas da mobilizaçons figérom-se de marcos am-

plos no sentido de dizer “isto já nom se trata de in-

dependência, senom de democracia” mas em todas

elas a simbologia e o discurso independentista, de

Països Catalans converetérom-se em centrais. Em

Malhorca isto reforçou-se ainda mais com a criaçom

dos Comités em Defensa, da mesma forma que se

criárom em Catalunha e ainda que ao começo pen-

sava-se que só existiria um CDR na ilha, a realidade

é que agora existem mais de umha decena.

A segunda é a reativaçom da extrema-direita e o

espanholismo sociológico. Vimo-lo na Diada do 9

de Outubro em Valência. Isto pode vê-lo qualquer

polas ruas de Palma e olhe a considerável quantidade

de bandeiras espanholas que aparecérom em janelas

e balcons. É um unionismo que lembra o irlandês:

violento, sectário e mui conservador se nom direita-

mente ultra-direitista. Mas acho seria um erro res-

ponsabilizar disto aos avanços que se produzírom no

Principat. O que temos diante é a visibilizaçom de

um fenómeno sociológico latente. Nom podemos es-

quecer que o nacionalismo espanhol é a parte da

ideologia dominante que agora, ao ver a sua hege-

monia profundamente questionada, manifesta-se

nuns termos que antes nom necessitava.

Podemos dizer, portanto, que o conflito social e

político aberto no Principat representa novas espe-

ranças mas também profundos reptos para o con-

junto dos Països Catalans. É importante nom perder

de vista que muitas das grandes questons que nos

formulamos som anteriores ao 1 de Outubro e ante-

riores ao Processo Soberanista como tal. Como cons-

truímos a naçom dos Països Catalans? Como fazemos

um sujeito político que traspasse fronteiras? A curto

prazo temos umha oportunidade para mobilizarmo-

nos coma nunca e para visualizar o independentismo

como realidade no País Valencià e nas Illes.

A meio prazo o repto vai ser como nos posiciona-

mos diante da criaçom de um estado independente

que se chamará catalám mas do qual nom fazer parte.

Mas tenho o convencimento de que a chave para

afrontar todo isto será a capacidade de gerar umha es-

tratégia nacional com capacidade de adaptaçom à

nossa realidade fragmentada. O futuro dos Països Ca-

talans passa por aproveitar as fendas abertas no Prin-

cipat e construir um projeto político amplo que reco-

lha a multidom de identidades presentes nos nossos

territórios. Como todos os reptos, este implica respon-

sabilidade, vertigem mas também muita esperança.

Temos (?) umha república

“Fomos conscientes
de que diante
da repressom do
estado tínhamos
que estar juntas”

àlVAr hErVAlEJO

Àlvar Hervalejo é militante da esquerda independentista catalá

em Malhorca.
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“temos que implicar-nos mais na política
para fazer escuitar as nossas vozes”
Em 2015 abres o teu blogue Se-
negaliza, a partir do qual nasce
este livro. Como foi o processo?
Todo parte da tentativa de participa-

çom nas eleiçons municipais de 2015

na lista do BNG, junto com Djiby

Fall. Xosé Manuel Carril, o candidato,

é umha pessoa muito sensível à situa-

çom das migrantes e falamos com ele

para ver como se podia melhorar a

nossa situaçom e implicar-nos na vida

política da cidade. Como nom tínha-

mos a nacionalidade, a junta eleitoral

rejeitou a nossa candidatura e fomos

substituídos por outras pessoas. A

mim substituiu-me Erik Dobaño, que

me dixo que tentássemos fazer al-

gumha cousa. Assim começamos a es-

crever o blogue do qual nasce este

livro, ainda que também incluim al-

guns textos novos. 

Como achas que se pode “con-
tar a história da caça da perspe-
tiva dos leons”, como dizes no
livro, com tam poucos espaços
públicos para falar? Como valo-

ras a implicaçom e posiciona-
mento das organizaçons e dos
movimentos sociais a respeito
das políticas de migraçom?
Tentamos aproveitar os espaços que

temos. Por exemplo, com as apresen-

taçons do livro falamos da difícil situa-

çom que vivemos nós, as migrantes,

com a crise e os recortes de direitos

héctor barandela

C
heikh Fayé é um dos quase
2000 senegaleses que
vivem atualmente na Galiza.

Nas eleiçons municipais de 2015 quixo dar um passo adiante na
defesa dos direitos das migrantes, mas a lei eleitoral nom permite
que pessoas sem nacionalidade europeia fagam parte das listas.

Depois de dous anos escrevendo no seu blogue 'Senegaliza', es-
treia-se agora como autor do livro ‘Ser modou modou’, editado
pola Asociaçom Sócio-Pedagógica Galega (AS-PG). Combina as
apresentaçons do livro por todo o país com a supervivência na ci-
dade da Corunha, onde trata de poupar para enviar regularmente
ajuda económica à sua família.

laura sousa

Cheikh Fayé
migrante senegalês
e autor de
‘Ser Modou Modou’
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do PP. Padecemos situaçons muito

injustas, como os trâmites de solici-

tude da nacionalidade. Eu apresentei

a minha em setembro de 2015 e ainda

estou à espera de resposta; nem se-

quer da concessom, porque podem

denegá-la. Todos os que vivemos este

tipo de situaçons temos que implicar-

nos mais na política para expor as nos-

sas vivências e encontrar soluçons fa-

voráveis. 

Há muitas organizaçons que colabo-

ram connosco para denunciar as situa-

çons que vivemos. O caso dos CIE é

o mais evidente, porque som umha

sorte de cadeia. O número máximo de

pessoas que pode permanecer dentro

está mais do que triplicado, há umha

clara saturaçom. Os ilegais nom som

presos, mas estám metidos alá como se

o fossem, e isso hai que denunciá-lo:

os CIE tenhem que fechar-se. Há mui-

tas organizaçons que denunciam estas

situaçons e tentam conseguir melho-

ras.

Por outro lado, também há muitos

partidos que falam da migraçon nos

discursos das campanhas eleitorais,

mas falam só de um lado: falam da

emigraçom espanhola e esquecem de

nós. Isso dói. Temos que implicar-nos

mais na política para fazer escuitar as

nossas vozes e visibilizar-nos.

Defines-te a ti mesmo como 'se-
negalego' e estabeleces no teu
livro muitos vínculos e parale-
lismos entre a Galiza e o Sene-
gal. Como vives a experiência
da acolhida na Galiza?
A galega é umha sociedade aberta

porque tem tradiçom de migraçom.

Ainda que às vezes há pessoas que re-

jeitam, polo geral nom temos proble-

mas. Há muitos compatriotas que

vivem fora da Galiza que, quando

venhem aqui, surpreendem-se: às

vezes, quando há problemas ou iden-

tificaçons, há gente que permanece ao

nosso lado para defender-nos da polí-

cia e da Guarda-Civil.

Também falas da importância
de reconhecer o outro e enten-
des a identidade e a cultura
como mestiçagem. És o pri-
meiro senegalês em escrever
um livro em galego e dizes que

“para conhecer qualquer socie-
dade há que tratar de entender
o seu idioma”. Como valoras a
questom do conflito lingüístico
na Galiza? Há algumha semel-
hança com o caso do Senegal?
Acho que há que sensibilizar o pessoal

para que entenda que o idioma tem

um valor mui importante. Como digo

no livro, toda cultura é veiculada por

um idioma e todo idioma é veículo de

umha cultura. O que perde a sua lín-

gua perde a sua cultura. Os galegos de-

veriam defender o idioma para defen-

der a sua cultura e a sua identidade.

No Senegal a situaçom é diferente.

Ali falam-se vários idiomas, mas o

idioma dominante — como seria aqui

o castelhano— é o wolof. Também

está o francês, que funciona como

idioma administrativo e oficial, mas

entende-se como um idioma estran-

geiro e nom tem poder sobre o wolof. 

Nos anos 60, na época do presi-

dente Sédar Senghor, escolheu-se o

wolof como idioma nacional porque

era o mais expandido no território e

o que tinha maior número de falantes.

Na escola também se ensina, mas o

problema que temos é que os idiomas

no Senegal som de tradiçom oral, nom

tenhem escrita. Começou-se a escrever

há umhas décadas, mas os governos

nom pugérom os meios necessários

para desenvolvê-lo.

Contas que, no Senegal, a Eu-
ropa vê-se como ‘El Dorado’.
Como contarias a migraçom à
mocidade senegalesa da tua ex-
periência?
A ideia teórica de Europa que tínha-

mos antes de chegar, se chegamos,

muda. Achamos que os países euro-

peus som países avançados, onde há

trabalho, é fácil ter dinheiro, nom há

miséria nem dificuldades... Mas, se

chegamos, damo-nos conta de que

viver aqui é muito mais difícil do que

pensamos. Em primeiro lugar, vive-

“Há muitos partidos
que falam da
migraçon nos
discursos das
campanhas eleitorais,
mas falam só de um
lado: falam da
emigraçom espanhola
e esquecem de nós”

“Os galegos deveriam
defender o idioma
para defender a sua
cultura e  a sua
identidade. No
Senegal é diferente.
Escolheu-se o wolof
como idioma nacional
porque era o mais
expandido”

“O problema no
Senegal é que os
idiomas som de
tradiçom oral e os
governos nom
pugérom os meios
necessários para
desenvolvê-los”

héctor barandela
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mos em situaçom irregular, sem pa-

péis. Para poder solicitar a residência

há que viver três anos com um justifi-

cante. Agora, inclusive se o tés, neces-

sitas um contrato. Antes da crise era

mais fácil, agora é quase impossível.

Muitos senegaleses nom pudérom re-

novar os papéis por nom terem tra-

balho com contrato, e voltárom para

umha situaçom irregular. 

No livro falas muito da situaçom
do conflito sírio e das refugia-
das, e dizes que “quando fala-
mos da África e da Ásia, nom há
diferenças entre emigrantes
económicos e refugiados”.
Podes explicar um pouco mais
esta frase, da tua perspetiva?
Acho que há um ponto de vista

comum, pessoas obrigadas a deixarem

a sua terra. Os refugiados nom se con-

sideram migrantes económicos, di-se

que som migrantes políticos e diferen-

tes de nós, mas em realidade vivemos

a mesma situaçom. Se observamos o

Senegal -e muitos dos países africanos-

e observamos a Síria -e muitos países

do oriente médio-, vemos um mesmo

problema: o imperialismo internacio-

nal. No caso da África, somos países

potencialmente ricos dos quais nom

podem aproveitar os seus recursos

porque a minoria capitalista está a

sacar vantagem. No caso da Ásia, os

países que tenhem petróleo som paí-

ses em conflito com as grandes potên-

cias, que para além de aproveitar-se

dos seus recursos tenhem interesses

armamentísticos.

Agora há milheiros de pessoas a fu-

girem das guerras que provocárom,

mas eles nom querem afrontar as con-

seqüências: as refugiadas e migrantes

que chegam à Europa. Depois de anos

de guerra, colonizaçom e exploraçom

já nom nos querem. Dixo-se que

houvo independência, mas realmente

o que há é umha nova forma de gerir

a situaçom para seguir dominando-

nos.

Comentas no livro que “o pes-
soal parece que está mais con-
tente com Macky Sall [atual
presidente do Senegal]” e falas
também de algumhas melhoras
na saúde e nas ajudas sociais.
Como valoras a situaçom polí-
tica atual no Senegal?
A situaçom política atual é difícil. O

Senegal é um país pequeno, nom che-

gamos aos 12 milhons de habitantes e

há muitos partidos políticos. O pro-

blema que temos é um problema geral

na África, o que se chama prolifera-

çom de partidos para impedir a uni-

dade. O poder sempre tenta dividir a

oposiçom para impor a sua força.

Ainda que Macky Sall está a fazer es-

forços de um lado, do outro lado a sua

política nom está a beneficiar muito os

senegaleses.

Nos textos ‘Patriarcado’, ‘Ma-
triarcado’ ou ‘Política e mulher’
tratas os roles de género na cul-
tura e na política senegalesa.
Qual a situaçom e o papel das
mulheres na atualidade?
Se comparamos com o passado, pode-

se dizer que houvo umha melhora na

situaçom. O analfabetismo é um obs-

táculo para o desenvolvimento das

pessoas e da sociedade e isto é espe-

cialmente visível nas mulheres. Du-

rante muitos anos dixo-se que nom

era necessário que as nenas estudas-

sem. Contudo, houvo mulheres que

lográrom ser ministras, deputadas,

avogadas, professoras... O que esper-

tou o entusiasmo das pessoas e fixo

possível que agora haja mulheres que

desenvolvem funçons de altos cargos.

As mulheres estám a fazer um tra-

balho formidável para ajudar a mudar

esta visom. 

Levas desde que saiu publicado
o livro a fazer apresentaçons
públicas em centros sociais,
universidades, livrarias… Como
está a ser a acolhida do livro?
Como o recebeu a tua família e
a tua aldeia, que tenhem
grande presença nele?
A gente recebe-o com os braços aber-

tos. O que mais surpreende e emo-

ciona é que está escrito em galego.

Depois, às pessoas interessam-lhe que,

através do conteúdo, pode ter mais in-

formaçom sobre nós como migrantes

senegaleses e também sobre o Senegal.

A partir de aí pode fazer umha análise

mais em profundidade sobre os países

do sul do Saara. O principal motivo

que impulsa a migrar é a sequia, por

isso é umha situaçom semelhante em

vários países.

A minha família e amigos também

sabem que publiquei o livro e tenhem

já ganas de lê-lo. Ademais, estou a

pensar já em escrever outro livro

sobre a migraçom.

“Achamos que os
países europeus
som países
avançados, onde
há trabalho, é fácil
ter dinheiro, nom há
miséria nem
dificuldades... Mas,
se chegamos,
damo-nos conta
de que viver aqui
é muito mais difícil
do que pensamos”

“Dixo-se que houvo
independência, mas
realmente o que há
é umha nova forma
de gerir a situaçom
para seguir
dominando-nos”

héctor barandela
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D
a mao de Xavier Sánchez Paços achegamo-nos à

aldeia de Correchouso, no concelho de Laça. Cor-

rechouso é um dos povoamentos que circundam

o Maciço Central como sentinelas ao pé de umha

terra inóspita. Este lugar situa-se a 788 metros de altitude e

encontra-se protegido por um paredom vertical que ascende

desde o fundo do rio Cabras até os 1350 metros. Se bem Cor-

rechouso está na atualidade praticamente despovoado, durante

a época da construçom da linha de comboio Ourense-zamora

deu albergue a numerosos trabalhadores da linha férrea, os co-

nhecidos como ‘carrilanos’. Agora som as tuneladoras que

estám a abrir a linha soterrada do AVE no seu percorrido por

este território. página 28

Ao pé do
Maciço Central

charo lopes
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memóRia /

A
ideia de fazer um documentário sobre o

canteiro de Sebil nasceu a partir da ela-

boraçom do livro de poemas Verbo na

arria, que deu passo à gravaçom de um

book trailer, que mais tarde medraria até se converter

num vídeo que conseguiu reconstruir pola primeira

vez várias das cenas mais relevantes da vida do ho-

menageado, junto com o testemunho de familiares

e vizinhança. 

“O que queríamos plasmar é a memória que rece-

bêramos das nossas avós e dos nossos avôs sobre a

repressom na zona e também resgatar um legado

que nós recebêramos vivo, através da memória de

umha época que era umha fervença de ideias e pro-

jetos”, conta César Caramês, de Quinteiro do Úmia.

Numha época em que avondavam os sindicatos

agrários e os jornais próprios na comarca, faziam-se

notar personagens como Joám Jesus Gonçalves ou

Roberto Blanco Torres, ambos independentistas e

de esquerdas. “A nossa intençom era recuperar todo

isto e desintelectualizar um pouco a forma de fazer

história, contá-lo todo de abaixo e fazer um pe-

queno paralelismo com a história da classe obreira

britânica, para o que Joám Jesus era um recipiente

perfeito”, explica Caramês.

Cúntis
revive
Joám Jesús
Gonçalves

a perspetiva de um canteiro
A luita de Joám Jesus Gonçalves aborda-se no

documentário através de vários temas apegados

ao seu pensamento, entre os que destacam a

uniom da questom social e nacional num único

discurso, o seu trabalho sindical e mais o femi-

nismo. Segundo conta César Caramês, “Joám

Jesus era feminista antes de tempo” em relaçom

ao momento histórico do país. “Quando o resto

está pedindo o voto feminino, ele dize que

nom avonda com isso, senom que há que fazer

que a mulher deixe de ser um objeto sexual”,

explica. O documentário pretende abordar

todos esses pontos de vista da base, já que o

No passado 12 de
outubro o Centro so-
ciocultural Xosé

raído Patelas de Cúntis acolheu umha estreia
muito especial no âmbito da recuperaçom his-
tórica do lugar, que conseguiu congregar 200
amigos e vizinhas. trata-se do documentário
‘O Canteiro de sebil’, produzido por quinteiro
do Úmia, que homenageia a figura do político,
advogado, escritor e canteiro de Cúntis, Joám
Jesus Gonçalves. Joám Jesus foi assassinado
polos fascistas em setembro de 1936, ao ser
apressado após umha vida de firme compro-
misso com o sentir nacional do país. 

alba moledo

xabier
vieiro
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seu protagonista chega a todas essas conclusons

porque a sua perspetiva “nom é a de um intelectual

de classe meia como Risco, nem a de um funcioná-

rio como os do Partido Galeguista dos anos 30”.

Segundo conta Caramês, trata-se da perspetiva “de

um canteiro que o passou mal a trabalhar por quatro

pesos, que militou sempre no movimento sindical e

que entende a questom nacional da sua própria

classe social, o que marca umha diferença a respeito

do resto”.

Desta forma, o documentário pretende deixar

bem claro que as intençons de Joám Jesus Gonçalves

com o país som puras e sem interesse algum. “O que

fai nom é porque queira ser escritor nem nada pa-

recido, senom porque há que fazê-lo, já que é ne-

cessária umha mudança social”, assegura Caramês.

Criar organizaçons galegas
Outras questons que, intencionadamente, pretendé-

rom escurecer a figura do canteiro de Sebil, ficárom

fora do documentário por ser “difíceis de explicar”

em tam poucos minutos. Segundo César Caramês, o

espanholismo costuma difundir que Gonçalves in-

tentou entrar em Izquierda Republicana durante os

últimos seis meses do ano 1935 com a intençom de

desmitificar o seu fundo sentir independentista.

A pesar de que isto nom é umha afirmaçom falsa,

carece de contexto, já que o que ele tenta é levar a

cabo “umha manobra para meter-se em organiza-

xabier vieiro

çons espanholas de todos os eidos, que som as

únicas que há de esquerdas nesse momento,

para rachá-las e a partir delas criar organizaçons

galegas”. Segundo Caramês, a ideia “tem-na cla-

ríssima desde o primeiro momento”, polo que

a visom contrária dos factos que deu o nacio-

nalismo nom independentista “é um absurdo”.

“Para criar umha organizaçom num país onde

nom havia absolutamente nada, tés que meter-

te nas que já há e rachá-las para criar umhas

próprias”, dize.

implicaçom da vizinhança
Neste contexto e com a ideia bem clara, o pes-

soal de Quinteiro do Úmia deu juntado entre

40 e 50 pessoas que, de forma totalmente de-

sinteressada e autogerida, recriárom as cenas

que se podem ver no documentário. “Umha das

ideias mais importantes que tínhamos era im-

plicar as vizinhas e vizinhos para que pudessem

participar na recuperaçom da sua história, e

acho que nalgumhas cenas pudemos consegui-

lo”, conta Caramês, quem também destaca a co-

laboraçom e testemunho da família do canteiro

de Sebil como umha das peças fundamentais do

documentário. De facto, lembra, um dos mo-

mentos mais sentimentais durante a apresenta-

çom em Cúntis tivo que ver com a sobrinha fa-

vorita de Joám Jesus Gonçalves, Carme, a quem

“Lola Mora e Joám Jesus lhe levavam doces da

doçaria que tinha a família dela. Esta doçaria

segue aberta na Rua do Vilar, compramos ali os

doces e dêmos-lhos na apresentaçom, tal e

como lhos levavam eles”.

O sucesso durante a apresentaçom em Cúntis

foi tal que o documentário voltou-se reproduzir

após 15 dias na Estrada. Também visitará Com-

postela o dia 2 de dezembro, com atuaçom mu-

sical incluída, e a equipa contempla levá-lo tam-

bém para Ourense e A Corunha entre os meses

de dezembro e janeiro.

A sua perspetiva é a
“de um canteiro que o
passou mal a trabalhar
por quatro pesos, que
militou sempre no
movimento sindical e
que entende a questom
nacional da sua
própria classe social, o
que marca umha
diferença a respeito do
resto”

“Para criar umha
organizaçom num
país onde nom
havia absolutamente
nada, tés que
meter-te nas que
já há e rachá-las
para criar umhas
próprias”

Joám Jesus Gonçalves participou do terço de Calo, grupo que
ergueu umha barricada na estaçom de Osebe com a intençom

de parar um comboio com armas para os fascistas em 1936. 
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N
o Diário Oficial do Pais Vasco a 27 de

outubro de 1936 é decretada a milita-

rizaçom das Milícias de Voluntários.

Asinha, os diferentes partidos e sindi-

catos que combatem contra o golpistas começam a

organizar umha série de batalhons com que fazer

frente aos fascistas. A CNT forma sete batalhons de

infantaria e, entre eles, o CNT N.º 6 Celta. Mais

adiante, em abril de 1937 integra-se como batalhom

N.º 30 na 12.ª Brigada da 4.ª Divisom. A formaçom

do batalhom Celta é serôdia, em meados do mês de

novembro, e tem o seu quartel na escola dos Sale-

sianos de Barakaldo. O seu comandante é Luis Váz-

quez Rodriguez, nascido na Póvoa de Trives.

O Celta tenta aglutinar os galegos residentes em

Biscaia e Guipúscoa, onde destaca o importante

contingente de marinheiros que moram e trabalham

em Trintxerpe, lugar que se deu a conhecer como a

quinta província galega. É também um chamamento

aos paisanos que, ou estám distribuídos entres os di-

ferentes batalhons do Exército do País Vasco (Euz-

kadiko Gudarostea), ou ainda nom fôrom quem de

se mobilizar como voluntários de primeira hora.

Evadidos e desertores do exército sublevado de fi-

liaçom esquerdista, grupos que fogem da repressom

por mar desde a Galiza.

Em primeiros de dezembro, o Celta desdobra-se

no monte Kalamua mui perto de Markina (Biscaia)

e da raia com Guipúscoa. A madrugada do dia 3

capturam o capitám Juan Barquero Barquero

quando tenta cruzar para as linhas inimigas. Este ca-

pitám estava implicado na falida trama golpista arti-

culada polos militares no quartel de Garellano de

Bilbau, e que desde entom permanecia em para-

deiro desconhecido.

Precisamente, nesse mesmo dia aparece no jornal

Euzkadi Roja o pedido dumha bandeira que lleve como

emblema algo que simbolice la región gallega. A petiçom,

em nome do batalhom, corre a cargo do capitám

Manuel Lampón Ríos (da Póvoa do Caraminhal) e

do tenente José Paz Dávila (Possivelmente também

da Póvoa do Caraminhal).

em combate
No dia 26 desse mesmo mês, o batalhom entra em

combate. Os fascistas atacam no setor para se fazer

com as posiçons mais avançadas do Kalamua, apenas

separadas 200 metros as umhas das outras, e que

O Batalhom Celta:
os ‘Leões do Norte’

sergio balchada

trincheira do Batalhom Celta
em larrabetzu (Biscaia) em 1937
Fundación Anselmo Lorenzo

Em 1937, o Batalhom
Celta tenta aglutinar
os galegos residentes
em Biscaia e
Guipúscoa, onde
destaca o importante
contingente de
marinheiros que moram
e trabalham em
Trintxerpe, na luita
contra o fascismo
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defendem os galegos do Celta. O embate inimigo

é de tal magnitude que causa, num primeiro mo-

mento, o abandono dos parapeitos defendidos. Mais

depois de bater com um dos batalhons de ANV, os

gudaris do mesmo reprovam a atitude dos galegos

provocando que o batalhom Celta organize um con-

tra-ataque e volte a tomar a posiçom, na qual supor-

tará os diversos contra-ataques lançados polos fascis-

tas. Nesta jornada falecem, entre outros, o tenente

Manuel Aguete Lino de Loira (Marim) ou o mili-

ciano Andrés Pérez Millán (Póvoa do Caraminhal).

Desde janeiro de 1937, a frente vasca vai caracte-

rizar-se pola tranquilidade depois da frustrada ofen-

siva sobre Legutio (Alava) por parte republicana.

Nom se registam combates de entidade agás os ha-

bituais paqueos e duelos artilheiros, ou as pequenas

escaramuças que em nada modificam o estado geral

da frente de guerra. Esta tónica vai mudar drastica-

mente a partir do dia 31 de março de 1937. O ge-

neral Mola quer acabar dumha vez por todas coa

frente biscainha e inicia umha ofensiva que promete

chegar a Bilbau em duas semanas, mas que se pro-

longará dous meses e médio. Conta para a ocasiom

com as Brigadas de Navarra, forças mui combativas

e experimentadas. E também com a inestimável co-

laboraçom da Legiom Condor alemá e da Aviazione

Legionaria italiana.

No início da ofensiva, o Celta passa a defender o

porto de Krutzeta, sito junto à estrada que comunica

Legutio com Aramaio na raia entre as províncias de

Alava e Biscaia. Quando os galegos som relevados da

primeira linha polo batalhom Eusko Indarra (ANV

Nº2), os gudaris nacionalistas devem defender-se dum

ataque inimigo en un campo donde yacían muertos del bata-

llón Celta, que podían ser de algún contraataque de la noche o

de la víspera, segundo recolhe no seu diário o coman-

dante Pablo Beldarrain.

A progressom do exército franquista é lenta. Em

boa medida devido à orografia característica do país

e ao espírito combativo de milicianos e gudaris. A

cada pouco, a linha da frente é modificada e, sem

quase descanso, os batalhons devem ir às diferentes

frentes abertas.

a queda de bilbau
Depois de ter repousado, o batalhom vai desta vez

ao setor de Elorrio (Biscaia) em finais de abril. Até

junho, quando ocupem posiçons por detrás do con-

hecido como Cinto de Ferro de Bilbau, a modo de

derradeiro reduto, de derradeira linha defensiva que

circunvala a capital biscainha; os galegos vam ocupar

diferentes trincheiras numha inexorável retirada que

vai afetar fundamente a moral dos combatentes.

A 12 de junho, o exército de Franco ataca e quebra

o Cinto de Ferro nas imediaçons da vila de Larra-

betzu. Nessa jornada, o Celta participa nos choques

contra o inimigo, tentando contê-lo e mesmo ex-

pulsá-lo sem êxito. Umha semana mais tarde, a 19 de

junho, Bilbau é evacuada e a cidade cai nas maos dos

sublevados. O exército do País Vasco é empurrado

para a província de Cantábria. Porém, os galegos

ainda tenhem tempo de intervir na derradeira batalha

no chao biscainho. A batalha do Kolitza que tivo

lugar nos dias 27 e 28 de julho foi um verdadeiro de-

sastre. Às más condiçons climatológicas há que acres-

centar a descoordenaçom entre as diferentes unida-

des republicanas e a erros da oficialidade no

momento de tomar decisons na conceçom e desen-

volvimento da ofensiva. Os milicianos do Celta dei-

xam um bom número de camaradas sobre o terreno.

O batalhom Celta já nom volta entrar em açom.

Está desfeito logo de três meses a combater. Por

isso, passa à reserva estabelecendo o seu quartel em

Colindres (Cantábria). A 23 de agosto de 1937, o

batalhom desloca-se para a vila marinheira de San-

tonha, onde tenhem notícias de que o exército do

País Vasco está a se concentrar. Ao dia seguinte,

perto de 15.000 combatentes e 3.000 oficiais entre-

gam-se aos soldados do ‘Corpo Truppe Volontarie’,

no que se deu em conhecer como o Pacto de San-

toña. Para muitos dos seus milicianos, aos quais Cas-

telao alcumou de ‘Leões do Norte’, aguarda a morte

em frente de um piquete de execuçom ou umha

longa noite de pedra.

A 12 de junho, o
exército de Franco
ataca e quebra o Cinto
de Ferro nas imediaçons
da vila de Larrabetzu.
Nessa jornada, o Celta
participa nos choques
contra o inimigo,
tentando contê-lo
e mesmo expulsá-lo
sem êxito

Cartom militar de um integrante do
Batalhom Celta

Centro de Memoria Histórica de Salamanca

Em março, o general
Mola quer acabar
dumha vez por
todas com a frente
biscainha e inicia
umha ofensiva que
promete chegar a
Bilbau em duas
semanas, mas que
se prolongará dous
meses e médio
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E
iqui, o home vive lonxe do home, pro sempre perto

da Terra”. É difícil descrever dum modo

mais certo a querença da etnia galega por

espalhar-se ao longo de todo o território

que habita. Assim o escreveu num artigo Vicente

Risco no outono de 1920. É cousa sabida que esta

tendência a disseminar-se deu como resultado umha

intensa ocupaçom do território e umha funda hu-

manizaçom da paisagem que, junto com Astúrias, a

montanha leonesa e o norte de Portugal, nos singu-

lariza na contorna ibérica. A fratura do terreno e a

complexa rede de rios e regatos confabulárom-se

para que cada recanto da nossa terra fosse um lugar

merecedor de ser habitado1. Percorrer a Galiza

numha ou noutra direçom permite-nos constatar

essa saturaçom do espaço, a exuberante presença de

lugares habitados e o tesouro micro-toponímico que

dela deriva. Apenas toparemos espaços de certa am-

plitude sem povoar2. Porém, essa fartura de povoa-

mento vai diminuindo se avançarmos cara ao sueste

do país, nas comarcas da Límia, Monterrei e as Ter-

ras do Bolo. Aqui as aldeias som já maiores, as casas

agrupam-se em núcleos maiores e a distância entre

elas aumenta.

Cara ao maciço Central
Para as pessoas amantes da geografia galega é um

reto identificar quais podem ser as partes do terri-

tório onde ainda podemos topar espaços livres, lu-

gares nom habitados polo ser humano galego. Um

rápido olhar ao mapa leva-nos cara às montanhas su-

rorientais (serras do Eixo, Calva e Segundeira) e o

Maciço Central. Umha vez aqui cumpre deter-se, au-

mentar a escala do mapa e começar a traçar linhas.

As tecnologias de que dispomos hoje para olhar e

medir o território serám-nos de grande valor, mas

nom renunciemos nunca à caminhada e à conversa

com os paisanos. Vamos centrar as nossas pesquisas

nas aldeias que circundam o Maciço Central3, a terra

inóspita dos galegos e galegas, um conjunto de ser-

ras que se estendem como umha rosa dos ventos

numha extensa área delimitada ao norte polas Terras

de Trives e Caldelas; ao sul pola depressom de Mon-

terrei e o vale de Laça; ao leste polo canhom do rio

Bibei; e ao oeste pola penechaira de Montederramo

e a depressom limiá4.

Segundo vamos entrando desde qualquer direçom

no Maciço Central, os núcleos de povoamento vam

escasseando até desaparecer. Um conjunto de aldeias

de meia montanha circunvala o maciço a altitudes que

vam dos 800 aos 1290 metros. Como finisterraes de

interior, estas últimas aldeias que topamos som avan-

çadas na nossa obstinada vontade de povoar, os der-

radeiros intentos de penetrar na montanha. Lugares

como A Mogaínça, A Teixeira, A Ferraria, Requeijo,

Castéligo, Cernado, Paradela, Chaguaçoso, Pradoal-

bar, As Hedradas, Campobecerros, Camba, Corre-

chouso, Toro ou Recordechau, semelham sentinelas

que marcam os limites da terra inóspita. Foi polo seu

ex-comboio meridional por onde penetrou no seu

Correchouso. Nos limites
da terra inóspita

xavier sánchez paços

RoteiRos / 
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dia o caminho de ferro procedente da meseta, fu-

rando montanhas e salvando grovas e cavorcos. Ser-

penteando desde o Padornelo bordeja desde A Gu-

dinha até Vilar de Bairro traçando umha linha

impossível no coraçom montês dumha terra de luga-

res duros e solitários como A Venta do Bolanho, A

Venta da Teresa, A Venta do Espinho, a assulagada

aldeia de Veiga de Camba, Campobecerros, Porto-

camba, Cededelo, O Pereiro, Toro, Correchouso,

Prado, A Albergaria e Borrám.

o comboio e Correchouso
Até 2013 um comboio de meia distância percorria

estas terras desde Ourense até a Póvoa de Seabra.

Pagava a pena fazer a viagem só por puro prazer.

Hoje o comboio já nom para nas velhas estaçons

mas os viageiros das linhas que comunicam Galiza

com a meseta ainda tentam de maneira infrutuosa

nom perder conta na interminável sucessom de tú-

neis que singularizam este traçado. Por vezes, entre

as bocas dos túneis apenas há um centenar de me-

tros e entom a repentina luminosidade e beleza das

paisagens semelham instantâneas de lugares parados

no tempo, eternos, anteriores e posteriores à cons-

truçom da via e indiferentes à olhada dos viageiros

dum estrondoso comboio que conecta cidades. A al-

deia de Correchouso é um destes lugares. Nos pou-

cos segundos que o comboio tarda em percorrer os

150 metros de distância que separam a boca do

túnel 65 da boca do túnel 64 irrompe umha pano-

râmica fugaz desta aldeia do Concelho de Laça. De

noite, vista do comboio, umhas poucas luzes acesas

permitem-nos ver o lugarejo como umha sombra fu-

gidia, umha santa companha de casas humildes,

umha visom noturna e duvidosa que cumpre corro-

borar com a luz do dia.

Embora o comboio passe por diante de Corre-

chouso nom é por aqui por onde discorrem os prin-

cipais caminhos para chegar até a aldeia. A entrada

natural é a estrada que vem desde Laça e que vai su-

bindo o monte de Lastredo ou da Armada. Depois

de passar polo lugar d’O Navalho, os castanheiros

centenários começar a dar a bem-vinda, no coraçom

do souto está Correchouso. Poderia dizer-se que, em

realidade, Correchouso é um grande souto onde

crescêrom as casas. Os velhos castanheiros caem la-

deira abaixo desde a parte alta do lugar até quase o

rio Cabras, ao que a gente do lugarejo também lhe

chamam rio Correchouso. A paisagem é espetacular,

selvagem e abrupta. A aldeia semelha agachar-se do

mundo refugiando-se no fundo do canhom polo que

discorre o rio e debruçando sobre umha das suas la-

deiras. Cravada a 788 metros de altitude, Corre-

chouso agüenta os rigores da invernia da montanha

ourensá protegida por um impressionante paredom

vertical que ascende desde o fundo do rio até

os 1350 metros e que aqui chamam o Neboeiro

e o Neboínho5. O clima é duro e as terras sem-

pre fôrom escassas, pouco produtivas e em des-

nível. Houvo que buscar vida com o gado e nos

soutos. Encaixados, apertados, caindo sobre o

rio, agachados entre os castanheiros, cobertos

pola neve, a vizinhaça deste lugar sobrepujo-se

a umha geografia difícil e implacável. Durante

séculos usárom burros e cavalos para baixar até

Laça. Porque ainda que a origem da aldeia pode

vir do lugarejo próximo de Toro6, geografica-

mente Correchouso comunica-se melhor com

as terras de Laça; umha vez superada a portela

da Armada fica livre o acesso à cabeceira mu-

nicipal e às aldeias do vale do Támega.

os carrilanos e a silicose
Como em tantos outros lugares de montanha

galega, o seu meio de vida fundamental e quase

único foi a abundante castanha que ainda hoje

apanham. Som esses castanheiros centenários o

primeiro que chama a atençom ao entrar em

Correchouso. Em 2005 um enorme incêndio

devastou umha parte dos soutos e as lapas che-

gárom às portas das casas. A vizinhança tivo

que ser evacuada e levados até Laça. Mas houvo

um tempo em que os que davam casa e comida

para as pessoas que vinham de fora eram os ha-

bitantes de Correchouso. A vida na aldeia trans-

formou-se quando começárom as obras do

comboio Ourense-zamora. Durante três déca-

das que durárom os trabalhos, este lugar apar-

tado do mundo, terra fria e de lobos, albergou

muitos trabalhadores que furárom as monta-

nhas e construírom os túneis próximos, entre

eles o mítico túnel do Corno. Naquela imensa

obscuridade, húmida e fria, empapados e exaus-

tos, os carrilanos de Correchouso, de Toro, de

Campobecerros ou de Laça, deixárom os seus

corpos e as suas almas e perdêrom os melhores

anos das suas vidas quando nom a vida inteira.

O documental de Xabier Cid, Carrilanos, Os

Cravada a 788
metros de altitude, a
aldeia de
Correchouso, no
concelho de Laça,
agüenta os rigores da
invernia da montanha
ourensá protegida por
um paredom vertical
que ascende desde o
fundo do rio até os
1350 metros 

Pista do Marroquím, que comunicava as bocas dos túneis
dos comboios para subministrar homens e materiais.
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túneles dun tempo, reflete de maneira magistral a du-

reza daquela epopeia. O comboio trouxo a aquelas

montanhas milhares de pessoas. Proliferárom as can-

tinas, as ventas e os barracons e criárom-se sindica-

tos, mas quando as obras rematárom começárom a

encher-se os cemitérios. A silicose arrasou os pul-

mons dos carrilanos e acabou segando a vida da

maioria deles. Em Correchouso sabem de que fala-

mos. Apenas há família que nom tivesse alguns dos

seus entre as vítimas da silicose, o mal da via.

o despovoamento
A história de Correchouso nom estaria completa

sem referir-nos a outra constante das últimas déca-

das, a emigraçom e o despovoamento. Nas décadas

de 50 e 60, a aldeia voltou a vaziar-se e a perder ha-

bitantes. Aqueles comboios que passavam velozes

levavam agora a vizinhança de Correchouso cara a

Madrid, Astúrias, Euskadi ou Barcelona, mas tam-

bém para Alemanha ou Suiça. Por volta de setenta

pessoas chegárom a morar em Correchousa na dé-

cada de 50, hoje apenas ficam oito vizinhos e cinco

casas abertas durante todo o ano. Numha história

que se repete em cada rincom da Galiza, a aldeia re-

cupera um pouco de vida quando os filhos e netas

dos emigrados voltam para passar um dia nas festas

de Santa Ana e Santiago compartilhadas com a vizi-

nhança do lugar próximo d’O Navalho.

A vida esmorece em Correchouso. Os comboios

seguem a passar entre os túneis 65 e 64 mas fica-

lhe pouco. Cinqüenta metros por debaixo dos ve-

lhos passos, quase a altura do rio, gigantescas má-

quinas de excavaçom fam de novo o trabalho de

toupeiras que um dia figérom milhares de carrilanos.

Um túnel de mais de oito quilómetros furará nova-

mente os montes de Toro e Correchouso desde Cer-

dedelo até Prado. Setenta anos depois, de novo

obreiros e técnicos procedentes de todo o estado

dam vida às pensons e cantinas dos lugarejos do vale

do Támega. Som muitos menos que entom e já nom

utilizam a Pista do Marroquím, umha velha pista de

serviço escavada a tumba aberta na ladeira do ca-

nhom e que comunicava as bocas dos túneis para

subministrar homens e materiais. Recorrê-la no seu

tramo mais agreste, entre Toro e Correchouso paga

a pena. Cumpre fazê-lo quanto antes. As detonaçons

das obras provocárom o derrubamento parcial da

pista num ponto concreto e só se pode passar a pé

e com dificuldade. O silêncio só se vê roto polo

passo dos comboios e polo murmurar das águas do

rio no fundo do canhom. Os velhos barracons, as es-

taçons abandonadas, as bocas dos túneis, as pegadas

que a magna obra deixou na toponímia e na paisa-

gem evocam a memória dum tempo de

fatiga e exploraçom. Os utentes da nova

e soterrada linha do AVE já nom pode-

rám ver dos seus assentos a postal fugaz

da aldeia de Correchouso. Quem quiger

conhecê-la deverá ir ex profeso até lá, já que

este lugarejo nom se passa, há que ir.

Assim foi sempre porque nesta aldeia re-

mata o caminho. Mais lá, monte arriba,

já só fica o coraçom da terra inóspita.

1. A emoción do sedentarismo à que aludia Risco

levou o nosso povo a fundar por volta de

33.000 núcleos de povoaçom, arredor da

metade de todos os existentes no conjunto

do estado espanhol.

2. Umha comarca paradigmática neste sen-

tido é a Terra Chá, onde as aldeias se disse-

minam num grande número de lugares e

casas, un pobo aquí e outro acolá.

3. Se pomos o olhar nas serras surorientais

devemos concentrar-nos na ampla faixa que

vai de Lardeira, Casaio e Soutadoiro (con-

celho de Carbalheda de Valdeorras) ao

Norte até Pradorramisquedo (concelho de

Viana do Bolo) e Porto no Sul.

4. Nesse grosso espaço de meia montanha

alternam serras de cumes ligeiramente

achairados, entre as que destacam as serras

de Queija, Invernadoiro, Fial das Corzas,

Sam Mamede, Altos do Samiom e Serra do

Burgo, e vales profundos em que topamos

o nascimento de rios como o Queija-Návea,

Camba, Arnoia, Támega, Mao e Cenza.

5. O cota mais alta está no Alto de Baron-

celho (1406). Os chamados Montes de Cor-

rechouso som unha prolongaçom cara ao sul

da serra de San Mamede.  Por detrás destes

montes já descendemos cara A Edreira,

ainda em terras de Laça, unha espetacular

paragem solitária carregada de trágica histó-

ria e que noutro momento foi lugar de re-

fúgio para guerrilheiros. As águas da

Edreira já caem cara ao rio Queija ou Návea

na bacia do Sil, enquanto as águas do rio Ca-

bras ou Correchouso juntam-se com o rio

Trez para tributar ao Támega.

6. No pleito polo monte comunal que sustivo

a vizinhança de Correchouso e Touro no sé-

culo XVIII pode comprovar-se como os ape-

lidos dos demandantes de ambas aldeias coin-

cidem (Diz, Requeijo, Queija, Touro).

Por volta de setenta
pessoas chegárom a
morar em Correchousa
na década de 50, hoje
apenas ficam oito
vizinhos e cinco casas
abertas durante todo
o ano

túnel do Corno, da linha Ourense-Zamora. Correchouso
albergou os carrilanos que participárom destas obras
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tempos livres

JoRNadas aNti-RepRessivas. Os centros sociais da
cidade de Compostela organizam conjuntamente umha
série de atividades contra a repressom. Estas iniciárom
21 de Novembro com umha palestra em que participá-
rom vizinhas do bairro ocupado de Errekaleor, em Gas-
teiz, e finalizará o 2 de Dezembro, data em que se inícia
umha campanha solidária com as multadas pola ocupa-
çom do colégio Peleteiro, em Compostela.
C.S. O PICHEL, C.S.A. DE SAR, ITACA,
COMPOSTELA
21 DE NOVEMBrO A 2 DE DEZEMBrO

JoRNadas CoNtRa a maNipUlaçom mediátiCa.
A Associaçom de Amizade Galego-Cubana 'francisco Vil-
lamil' organiza junto com a Associaçom Galego Boliva-
riana 'hugo Chávez' umha semana sobre Manipulaçom
mediática e direito à informaçom. Na terça-feira 28 par-
ticipará a socióloga Ángeles Díez e na quinta-feira 30 o
doutor em ciências da comunicaçom francisco sierra. 
AUDITÓRIO DO AREAL, VIGO
DE tErçA-fEIrA 28 DE NOVEMBrO A  quINtA-fEIrA 30
DE NOVEMBrO,  20.00h. 

Festival ‘tReme a teRRa’. O coletivo terra de Ponte-
deume organiza a 18ª ediçom deste festival. Nesta oca-
siom o treme a terra terá como tema central a resistên-
cia armada contra o franquismo e as guerrilhas que
luitárom nos montes galego contra o fascismo. Os gru-
pos que confirmárom até o momento som rebeliom do
Inframundo, Voodoo, Nao e sés. 
PISTA POLIDEPORTIVA, PONTEDEUME
sÁBADO 9 DE DEZEMBrO

o
QUe 
FaZeR?

Compostela/
o piChel
Santa Clara

Casa de saR
Curros Enríquez

viGo/
a Cova dos Ratos
Romil

distRito 09
Coia

FaisCa 
Calvario
a Revolta do beRbes
Rua Real

Csoa a QUiNta 
da CaRmiNha
Rua do Carme

oUReNse/
Cso a Kasa NeGRa 
Perdigom

a GalleiRa 
Praça Sam Cosme

poNte aReias/
Csa o FResCo 
Bairro da Ponte

RibeiRa/
Csa o FeRvedoiRo 
Rua Mendes Nunes

lUGo/
ateNeo libeRtaRio 
a eNGRaNaxe
Rio Sil

Cs madia leva
Serra dos Ancares

Cs vaGalUme
Rua das Nóreas

a CoRUNha/
Cs a ComUNa 
Verea do Polvorim

Cs Gomes Gaioso
Monte Alto

ateNeo xosé taRRÍo
Bairro dos Malhos

Csoa a iNsUmisa
Beiramar

FeRRol/
Cs aRtábRia
Trav. Batalhons

ateNeo FeRRolaN 
Magdalena

NaRom/
Cs a Revolta de 
tRasaNCos 
Alcalde Quintanilla

a GUaRda/
o FUsCalho
Frente a Atalaia

poNte d'eUme/
ls do ColeCtivo 
teRRa
Boa Vista

Csoa a Casa da 
estaCioN
Avda. Ferrol

bURela/
Cs xebRa
Leandro Curcuny

maRim/
Cs almUiNha
Rosalia de Castro

CaNGas/
a tiRadoURa
Reboredo

CastRoveRde/
a Chaves das NoCes
Sam Juliam de Pereiramá

sáRRia/
bURil
Travessia da Rua Nova

CeNtRosoCiais



“temos que recuperar
o monte funcional”

Como concebedes o monte?
Como um ente vivo. Seguimos um plano de orde-

naçom com os usos que nele se estabeleciam tendo

em conta os seus valores naturais, culturais e sociais

para a conversom num monte multifuncional.

Que projetos desenvolvedes?
Um exemplo é o eucaliptal, que transformamos

numha castanheira após os lumes de 2006, umha

investigaçom da Universidade de Vigo para elimi-

nar o eucalipto mudando a espécie e cuja parcela

está gerida pola comunidade. Há projetos com ou-

tras Comunidades de Montes ou o projeto pecuário

que converteu um eucaliptal num pasteiro. Todo

está recolhido no web Cartografías sensibles.

Um trabalho que se defendeu dos eólicos
e minaria...
Víncios nom se livrou destas ameaças. Primeiro foi

a permissom de investigaçom mineira que afetava

à zona de maior concentraçom arqueológica. A

oposiçom da Comunidade de Montes, vizinhança,

grupos políticos e Concelho chegou ao Parlamento

Europeu. Afortunadamente a Junta declarou a pre-

valência do monte. Depois véu o parque eólico do

Galinheiro após um incêndio. A Comunidade de

Montes nom está em contra dos eólicos mas nom

devem ser instalados em qualquer lugar, por isso

opugemo-nos junto a vizinhança e a Plataforma

Pola Protección da Serra do Galiñeiro

Chega o lume o mês passado...
Vivemos este incêndio com raiva con-

tida ao ter que deixar arder o monte

para frenar o lume que se achegava

para as casas e por ver o trabalho de

muitos anos queimado. Afetou-lhe à to-

talidade do monte vizinhar.

Que há detrás dos lumes?
Nom acreditamos numha trama de “terrorismo in-

cendiário” como di o Governo da Junta e o central

mas estamos convencidas de que o que sempre traz

o lume é o negócio (empresas florestais e extinçom,

Ence, mudança de cultivo, campos de golfe, eólicos,

minas…) e que os governos o estám a favorecer.

Que fazer após os lumes?
Como comunidade temos que começar de zero e

recuperar um monte multifuncional como o que

tínhamos. Faremos um novo plano de ordenaçom

mas agora estamos com reunions com a adminis-

traçom, mancomunidade, etc... para afrontar a si-

tuaçom. Os primeiros passos serám paliar a erosom

do solo e ver que fazer com a madeira queimada e

a que sobreviveu. As administraçons deveriam pro-

curar outro modelo de ordenaçom dos montes.

O monte foi sinónimo de riqueza, trabalho,
organizaçom... Como transmitir esses va-
lores para as novas geraçons?
Com as grandes plantaçons feitas polo Icona expul-

sou-se a gente e muita emigrou. O valor do monte

está escassamente tratado nas escolas e deveria-se

consciencializar as crianças. Da comunidade promo-

vemos a participaçom mediante assembleias mas há

pouca mocidade implicada. Apostamos por trabalhar

nos centros de ensino para ter futuras comuneiras.

D
izia o experto em tradiçom

oral Miles Folley no docu-

mentário Bertsolaris1 que o

bertsolarismo é comparável

com outras formas de improvisaçom oral

do mundo, mas que é na sua socializaçom

onde este movimento bateu qualquer re-

corde. Em 2009, mais de 13000 pessoas

assistiam o campeonato de Bertsos de

Euskal Herria. A ganhadora Maialen Lu-

janbio fechava assim a jornada:

o nosso caminho nom é simples / cheio de juízos

leis e impedimentos / às quatro esquinas de Euskal

Herria / voltaremos na noite / e com a força cá

reunida / calor e alegria latentes / sigamos a criar

este povo / do euscara e em euscara

Em dezembro de 1990 estreia-se Negu

Gorriak frente à prisom de Herrera de la

Mancha. Umha das músicas escolhidas

para o concerto celebrado nessa marcha

anual das Gestoras Pró-Amnistia é bertso-

hop. O grupo basco sampleia os bertsolaris

Andoni Egaña e Angel Mari Peñagari-

kano entre o rap de Muguruza.

Numha entrevista realizada ao grupo

de ativistas Taturt2 sobre o desenvolvi-

mento do confederalismo democrático e

a participaçom da mocidade no Curdis-

tám, apontam para três âmbitos de traba-

lho: o cultural, o social, e a resistência.

Assim, umha das vias utilizadas na reivin-

dicaçom e fortalecimento da conciência

de povo, é a prática do dengbêj, a improvi-

saçom em verso tradicional em língua

curda. 

Na Galiza está-se a construir a nova es-

cola de regueifeiras, recuperando a tradiçom

oral e incorporando novos repertórios. A

revoluçom vai ser regueifada.

1. Txintxua Films (Prod.) Bertsolari (2011)

2.https://devoltaparaloureda.wordpress.com/2

017/05/25/entrevista-com-ativistas-do-movi-

mento-juvenil-curdo/

resgatar o monte com todo
o seu valor, tangível e intan-
gível, devolvê-lo para a co-

munidade de onde nunca deveu sair. falamos com Al-
berto Covelo, da Comunidade de Montes de Víncios, em
Gondomar, onde muitas maos constroem futuro, eco-
nomia, consciência, tradiçom e alternativas.

noélia rodrigues

Rimas como
punhos
Xian Naia
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alberto 
Covelo
Presidente da 
Comunidade de 
Montes de Víncios


