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EDITORIAL 
AS CONVERSAS DA MAÑÁ 

 

Estamos realmente preparadas e preparados para aceptar a 
diversidade que nos rodea? 
Un dos nosos compañeiros apunta que “aínda non aprendemos a 
respectar a quen é diferente”. 
Outra compañeira indica que “nun mundo no que andamos con 
tanta presa, ás veces esquecémonos da xente que está ao noso 
redor, que non vai tan rápido coma nós”. Temos que poñer un 
pouco da nosa parte e deixar pasar ás persoas que non van tan 
rápido. Elas tamén queren avanzar e convivir co resto da 
sociedade”. 
Unha compañeira confesa que “ás veces queres ir a tomar un café e 
non pensas en ir  con alguén que teña unha discapacidade. Porque, 
se eu xa falo pouco, imaxínate, estaríamos unha mirando para a 
outra” e “seguimos sentíndonos incómodos e incómodas cando 
vamos con alguén que é diferente a nós e temos medo a que nos 
miren con esa persoa. Consideramos un problema o ter que 
defender ao que é diferente de quen queira increpalo”. 
Ás veces xorden preguntas nas nosas cabezas que convidan á 
reflexión sobre o apaixonante tema da diversidade. 
Aceptaríamos que na nosa parroquia construísen unha mesquita? 
“Se non son ruidosos e son pacifistas, pois vale”, responde un. 
Estamos realmente preparados e preparadas para integrar nas 
nosas vidas ás persoas xordas? No grupo no que estamos a falar do 
tema dámonos conta que ninguén sabe a linguaxe dos signos, 
cando imos a unha charla ou conferencia pública non hai ninguén 
que traduza en lingua de signos o que están dicir. 
“É moi difícil”, di un. 
“Pero o difícil para nós, é necesario para outras persoas”, di outra. 
Que sería o primeiro que nos pasaría pola cabeza se o noso fillo ou 
filla dixéranos que ten unha identidade sexual ou unha identidade 
de xénero diferente? 
Aceptarías convivir cunha persoa intelectualmente diferente a ti? 
Tamén xurde na conversa outra pregunta: Por que aínda non 
somos capaces de respectar ás demais persoas? “ás veces porque 
nos parecen raras e diferentes e rexeitamos o raro e diferente. O 
que é estraño, os comportamentos diferentes xérannos 
distanciamento” 
Parece que todo o que saia dos nosos esquemas mentais, non nos 
gusta ou, polo menos, non nos fiamos ou incluso podemos miralo 
como algo inferior. 
Sobre a diversidade seguiremos conversando, porque é un tema 
que dá que falar, que reflexionar, que nos leva a poñernos na pel 
das demais persoas, que nos fai ser máis abertas e abertos, máis 
flexibles e máis felices. 
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EU 
Por BRAIS LOURIDO 

Eu son unha persoa capaz de facer 
moitas cousas, entre elas xogar ao 
fútbol. Empecei aos 8 anos e pasei por unha 
chea de equipos. Foron o Ponteareas, o Celta, 
o Porriño, o Rápido de Bouzas, o Sárdoma, o 
Mondariz e o Vilasobroso, o Castelo, o Covelo, 
e no Celta Íntegra onde xogamos a Liga 
Genuine. Pásoo ben cos meus compañeiros e 
viaxo por toda España. A parte tamén xogo ao 
fútbol sala en Lenda e nunha asociación que 
se chama Asdan na cal tamén xogo ao 
baloncesto. 
A parte en Lenda tamén facemos viaxes. Este 
ano apunteime a ir a Madrid onde visitei o 
acueduto de Segovia, o palacio de Aranjuez, o 
palacio Real, o museo do Prado (o cadro que 
máis me gustou foron As Meninas de 
Velazquez), viaxamos por algúns sitios de 
Madrid e por último o Escorial. Ás veces 
tamén son capaz de facer as sobremesas en 
casa e despois cómoas. Tamén estou lendo un 
libro, inda que o teño un pouco abandonado, 
chámase “A volta ao mundo en 80 días” e trata 
dun señor que fixo unha aposta na que 
defende que é capaz de dar a volta ao mundo 
en 80 días. 
Así que si, eu son capaz de facer moitas 

cousas. 

NO COLEXIO 
Por DAVID ALONSO VIRULEGIO 

Vou a narrar unha historia do meu 
colexio, tanto alumnado como 
profesorado. Comezo co meu veciño e mellor 
amigo Toñito. El era un bo estudante, pero moi 
traste. Lembro unhas cantas, como tirarlle 
resortes de pinzas aos coches dende o meu 
balcón e dispararlle coa escopeta de perdigóns 
aos paxaros e romper as tellas que ata tivo que 
vir a policía pola denuncia do dono da casa. 
A Iván chamámolo Bombi, porque de maior 
quería ser bombeiro. El era o rei da clase. As 
nenas estaban coladiñas por el e era intocable 
nos xogos de patio. Tamén era un caco de 
coidado. Unha vez, a saída de clase había un 
camión de reparto de bebidas e colleu unha caixa 
de refrescos. O repartidor foi detrás del e lle dixo 
que á tarde ía a falar co noso director. Eu nin 
comín esperando as consecuencias de ser 
cómplice. Ó rematar a clase o repartidor non 
apareceu, pero o tremer das miñas pernas 
duroume uns días. 
Juan, o neno mimado tanto pola súa nai que 
víñalle á hora do recreo a traerlle o “bollicao”, 
como polo profesorado que o vían xa na 
universidade, pois ó final caeu nas drogas. 
Recordo aos mestres e os seus castigos que 
recibíamos por portarnos mal, como o de 
golpearte coa regra grande da pizarra, pegarte co 
anelo na cabeza ou tirarte das orellas. 
Dona Paquita, baixiña e gordecha tiña moi mal 
carácter, sempre que podía animaba as rapazas a 
sublevarse dos homes e a saír da cociña. 
Dona Rosa, a mellor, comprensible e dura cando 
facía falta a cal lle debo aprobar EXB, inda que 
coa recomendación de que estudase FP, cosa 
curiosa porque todos os meus compañeiros que 
foron ao instituto nolo acabaron e eu teño dous 
títulos de mecánica e delineación. 
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UNHA PINGA DE AUGA 

Por ÓSCAR GIL 

Esta é a historia de un dromedario, pero non de un 
calquera, este era especial, el non tiña chepa, condenado a 
beber tódolos días, non podía deixar o seu pequeno 
mundo, o oasis, mentres os seus conxéneres viaxaban 

polo deserto. Cada certo tempo chegaban 
amigos e familiares e falábanlle de outras 
terras, escoitaba con atención, e inda que 
non o recoñecese con certa envexa, 
propúxose abandonar o seu fogar, pero, 
como? 
Dedicouse a escoitar historias e lendas de 
calquera que pasase, agás os humanos, cos 
que era imposible a comunicación, os relatos 
describían seres e cousas marabillosas, 
cabalos e alfombras voadores, lámpadas 
máxicas, ocas de puñan ovos de ouro, 
xigantes, gnomos, pero ningunha de estes 
prodixios podía sacalo de aquel lugar, ata que 
un día, chegou os seus oídos a solución, en 
algún lugar escondíase unha estraña pinga 
de auga, co poder de calmar a sede de toda 
unha vida. 
Tiña que atopala, seguiu reunindo 
información, o que foi difícil o principio, xa 
que, poucos sabían da súa existencia, tomou 
man dos seus achegados, para que 
explorarán o mundo na busca da súa 
localización, ata que conseguiu unha 
resposta, a seu emprazamento era, o centro 
do mundo. 
Aquela resposta a súa cuestión, tan 
enigmática, desanimouno un momento, pero 
a continuación iniciou un período de 
reflexión, contestando as súas propias 
preguntas, o mundo de quen? Podería ser o 
meu? Pero cal e o meu mundo? O deserto? 
Non, non, o deserto non, o oasis, si, iso é, o 
oasis, a charca. 
Correu ata a charca no centro do oasis, e 
somerxeuse nela cos ollos ben abertos, 
buscando, era tal a súa ansia que ata se 
esqueceu de respirar, escudriñou o fondo, e 
viu algo, un pequeno brillo, aproximouse e 
comprobou que aquela pequena pinga era 
distinta as outras do seu redor, topeina o fin, 
pensou. E con iso comezou a exploración do 
mundo a partir do seu centro. 

ADAPTÉMONOS 
Por JOSE LUIS EZAMA 

Ás veces cando asimilamos 
algo que sucede en noso 
contorna isto vese 
condicionado pola nosa 
situación, a relación e 
sobre todo nosa posición e 
a nosa forma de intervir no 
que nos rodea. Tamén pode 
suceder que teñamos nós 
uns poderes naturais que 
nolo fan ver dunha maneira 
un pouco diferente ao xeral 
cousa que nos fai chocar 
non na nosa vida nin no 
momento de percibila pero 
pode ser un factor que nos 
faga recuar para volver aos 
tópicos e ao ordenamento 
chamémoslle cultural e 
social. Por tanto ante o 
mesmo feito que se traduce 
no quefacer diario un 
numeroso grupo de 
persoas resolve o que fai e 
como resolve as cousas de 

forma diferente. 
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DIVERSIDADE 
Substantivo feminino. Carácter do que é diverso:  diversidade de opinións. ≃ VARIEDADE, 
DIFERENZA, [lat. diversitate] 

E segundo estas definicións vouvos contar un anaco da miña vida. 

Por XOSE ANTÓN GREGORIO TROITIÑO 
Fun emigrante en Suíza dende abril do 1987 ata xaneiro do 1999, funme con 17 aniños e tornei 
con 29 iso quer dicir que estiben 12 no estranxeiro. 
O meu primeiro traballo ala foi de lavar os pratos e potas, descoñecía por completo o alemán 
pero entendíame por sinais co as mans ou mostrando as cousas. Nese hotel traballaban,  catro 
galegas, comigo dous galegos, unha inglesa que foi a traballar a Suíza para perfeccionar o seu 
alemán e coñecer outro pais, un alemá que tamén foi a coñecer a linda e correcta Suíza, un 
austríaco, e catro suízos. Como vedes unhas poucas linguas e nunha parola un pouco de 
diversidade. Vivía no hotel, almorzaba, xantaba e ceaba. Unha gran oportunidade para aprender 
linguas diferentes, pero o de estudar nunca foi o meu, en sete meses non aprendín nin o alemán, 
so aprendín o básico: cervexa, tabaco, café, números uns poucos, e a palabra tequila, esta dise da 
mesma maneira.   
Acabou a tempada do permiso “A” que tiña por nove meses de traballo e tres no pais de orixe, 
pasei polo meu pais pra ter o permiso “B” no que tes os mesmos dereitos cun suízo, pagar 
impostos mensual, as mesmas leis, pero sen poder comprar casas ou locais e pra cadea se facías 
algunha falcatruada, co permiso “A”, púñante fora da fronteira e logo ti procura de chegar a túa 
casa. 
Co novo permiso de traballo, miña vida trocou, xa podía traballar once meses e un de vacacións, 
xa podía traballar en lugares onde quixeran estranxeiros, fun vivir cos meus pais e trouxeron o 
resto da familia, como fan tódolos emigrantes en calquera pais. 
Fun traballar pra unha fabrica de pezas de 
ferro pra construción, aquí traballei con dous galegos, un iugoslavo, suízos na gran maioría e catro 
homes de Sri Lanka. Un deles falaba o castelán, estivera en Madrid e en Barcelona, comentoume 
moitas cousas do seu país, que estaban en guerra civil, que el tiña os estudos de mestre pero tubo 
que fuxir pra poder vivir, levaba meses sen saber da súa familia, sen poder falar co eles, por correo as 
cartas non chegaban e por telefono era case imposíbel, de maneira que tivo que fuxir. Foille un 
inferno ata chegar a España, contoume dos seus compañeiros, onde as fuxidas foran iguais, de feito 
un tiña unha ferida de bala no brazo, que me mostrou todo triste, fixéronlla mentres fuxía da casa do 
seo tío, o cal mataron coa súa muller e fillos, todo isto mo contaron na miña primeira semana de 
tornar eu de vacacións, ao verme tan calado e apagado preguntoume que me pasaba, eu díxenlle dos 
amigos que deixara en Galiza e a morriña que tiña, el contoume a súa vida e a dos seus compañeiros. 
Non me viñeron as bágoas aos ollos por vergoña. 
Eu a esta clase maxistral que me deron, chamaría directamente “DIVERSIDADE. Isto aconteceu no 
ano 88, e é o que estamos vendo hoxe en tódolos telexornais un dia si e outro tamén, as páteras, 
xente escapando da guerra, da fame, intentando buscar unha vida digna pra os seus fillos e pra eles 
mesmos, meténdose en embarcacións que a duras penas están a frote, de ” SEÑORES DA MORTE ” 
que lles fan pagar todo o que teñen e máis pra chegar o paraíso, sen víveres, nin auga, e sen 
combustíbel pra o motor, van pra unha morte case segura, ou no mellor dos casos son rescatados por 
barcos de distintas ONG, ou tamén a patrulla costeira, barcos de pesca ou outros. Pero o peor 
psicoloxicamente esta por vir, seino por experiencia propia, cantas veces non me deixaron entrar en 
locais polo mero feito de ser estranxeiro, cantas veces me chamaron puto estranxeiro de merda. 
Nunha ocasión entramos nun local, no que de seguida o camareiro botouse pra nos e botounos fora, 
na porta mostrounos un cartel no que dicía, prohibida a entrada a estranxeiros e a cans. Iso énchete 
de rabia e xenreira. Ter na moto un adhesivo coa bandeira, e cando vou pegar a moto grafáronma ou 
ma pincharon, e por sorte 
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naqueles anos a xente non era tan racista. 
Síntome identificado con eses homes, mulleres e nenos cando ninguén os quere, nin Italia, nin 
Grecia, nin Francia, nin Turquía, nin España, e ningún pais que teña costa no mar mediterráneo, 
segundo todos eles porque non teñen cartos pra mantelos. A gran maioría dos que recollen en 
España son deportados. E pola cor da súa pel, e pola nacionalidade, e polas súas relixións, 
porque? Eles só procuran unha vida digna onde poidan criar e manter aos seus fillos en paz e 
liberdade. Máis  teñen que tornar ao inferno do que fuxiron. 
Isto tamén e “DIVERSIDADE”, pola gran cantidade de cousas diferentes, todo estará mellor 
mentres estean baixo nosos pes, e mentres pra moitos sexa rendíbel. Moitos chamaranlle relixión, 
pretos, ladróns, e poría seguir así ata mañá, creo que pra min xa sobran adxectivos. Pero pra eles 
sempre ficara o poder chegar... 
Eu tamén me divertía, aquel ano tiña amigos suízos xa que empezaba a falar un pouco de alemán, 
pero o que máis galegos,  estremeños, andaluces, asturianos, vascos, portugueses, turcos, 
italianos. O pobo onde vivía, de 40.000 habitantes, tiña dous centros galegos, un centro español, 
dous centros italianos, no que tamén tiña amigos e a lingua que me foi máis doada de aprender, 
non só porque meus pais colleran de arrendamento os dous locais, senón que o italiano ao ser 
unha lingua oficial suíza había moito suízo que a falaba, principalmente nos organismos oficiais. 
Non aforrei un can pero sentíame moi integrado na sociedade multirracial e cun nivel de 
diversidade fora do normal como é suíza, no 90 tirando a ese 15% aproximado que eran racistas, 
o resto eran uns amores de xente, e a educación rebórdalles polos catro costados, as rúas limpas, 
o respecto o alleo, etc. 
Sobre ese ano cambiei de traballo, fun a multinacional Mister Minit, arranxaba calzado, facía 
chaves, facía gravacións en pulseiras, reloxos, plásticos pra caixas de correos e timbres. Estiben 
catro anos detrás dunha barra, hai perfeccionei o meo alemán e enriquecín a miña 
“DIVERSIDADE” xa que nese local paraba xen- 
te de tódalas nacionalidades, o meu xefe era o meu curmán, foi quen me ensinou o oficio, el 
mandábame a atender os clientes souberan ou non o alemán, galego, castelán, italiano ou portugués, 
eu atendíaos a todos con siñas, mostrándolle o material que lle meteriamos o seu calzado e tamén 
ao que precisaba, batemos o récord de caixa durante meses seguidos. Dicíame el, “non sei como non 
che da vergoña”. Vergoña? Son cartos pra caixa e axudar a un bo home ou muller, como fixeron 
comigo, ou me gustaría que me houberan feito. Foron catro anos de ledicia, a min non me importaba 
a caixa, desfrutaba máis axudando a xente, cada estranxeiro satisfeito era pra min unha gran 
satisfacción e orgullo.    
O negocio estaba xusto na saída do túnel da estación do ferrocarril, un punto realmente estratéxico, 
daquela o tren era moi económico e non compensaba coller o coche pra ir o traballo, e pasaban con 
moita frecuencia. 
Despois do primeiro ano, comezaron a mandarme de tenda en tenda, cubrindo vacacións ou 
axudando en ofertas que se facían onde a competencia era forte. 
En catro anos funme desa empresa, deixei Berna, víñanse meus pais pra Galiza e quedaba soíño. Fun 
traballar pra unha nave de Suiscom. Si compañeiros, fíxenme funcionario, traballaba en 
mantemento, era unha nave de once mil metros cadrados e catro andares onde o tren entraba 
dentro da nave. As miñas obrigas era ter o xardín ben preparado, ter limpa a nave, reparar os baños, 
etc.                                                                —> 

Centro galego de Berna 
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—> Era un traballo moi entretido, no meu sector traballaba un home da Cañiza, un matrimonio 
portugués, ela na limpeza e o home comigo, dúas suízas e unha grega na limpeza de escritorios e 
baños, o noso xefe era suízo. No resto de departamentos traballaban italianos, iugoslavos, e na 
súa maioría homes suízos e a convivencia era máis que cordial, non había malas palabras nin 
malos xestos, todo era harmonía e bos costumes, como axudar uns a outros se fose preciso. 
Aos catro anos de ter o permiso “B” xa me entregaron o permiso “C”, xa tiña os mesmos dereitos 
cun suízo, pero seguía sendo estranxeiro, non podía votar nas eleccións ou referendos. 
Levaba un ano traballando e fíxenme bombeiro voluntario,  fiquei abraiado pola forma na que me 
trataron, coma un suízo máis sen prexuízos, de feito, comenteille ao comandante, que eu 
mareábame ao ver moita sangue, a súa resposta deixoume abraiado: Non te preocupes Antón, 
inda que agradezo que mo digas, pero cando estamos en accións e tan grande o subidón de 
adrenalina, que serías capaz de coller unha cabeza fora dun corpo, e poñela no saco con toda a 
normalidade do mundo, engadiu, cóntocho porque nos anos que levo no corpo xa vin algún caso 
como o teu. 
Metinme no medio dos patriotas, algúns facíano por que lles gustaba, pero a maioría por que dal-
gunha maneira querían ser útiles ao 
seu país, outros, ao mellor polos cartos, inda que non era rendíbel. Cara min todo eran sorrisos e bo 
rollo, era o único estranxeiro e gustáballes que un de fora preocupárase polo seu país. 
Tiñamos ao mes diversos adestramentos, como baixar por corda dende un quinto andar, finxir un 
accidente no medio dunha estrada, retirar os monecos dos coches implicados, (con tesoiras 
hidráulicas, extintores, etc. ). Tratáronme sempre como un máis da manda e eu sempre me sentín un 
máis. 
Logo de dous anos máis ou menos, sooume o 
busca que sempre tiñamos que ter a man, se precisaban de min na base algo ocorrerá, en moi 
poucos minutos púxenme a camisola e a funda do corpo de bombeiros, e saín coma un raio cara a 
nosa base, onde me informaron dun incendio no “bunquer” dun bloco de edificios, esas explicacións 
déronas mentres nos puñamos as botas o pantalón xa enfiado dentro, só tirar para riba, prendelo 
cos tirantes, e puxen a chaqueta que estaba as miñas costas nun colgadoiro, unha vez todo atado e 
asegurado, subimos ao furgón que estaba a nosa espera, o chofer era o que nos puña ao corrente de 
todo, íamos como grupo de reforzo xa que estaban alí os bombeiros profesionais de Zurich. O chegar 
o comandante virouse pra min e preguntoume polo capacete, eu enfuscado nunha bola de nervios 
díxenlle que me esquecera, mandou o chofer do furgón que me levara a buscalo. Unha vez de volta 
mandounos formar en fileiras de tres e que agardásemos por si precisaban de nos. Eu era todo 
adrenalina vendo como saia fume da aquelas xanelas. A miña cabeza só daba voltas a o feito de se  
seria moi forte o lume dentro, se eu estaría capacitado pra facer o que me mandasen, se habería 
feridos ou mortos, se entendera ben as ordes, todo iso corría pola miña cabeza cunha tensión no 
corpo inexplicábel. De alí a unhas horas cando xa non había fume mandáronnos pra casa. Fomos no 
furgón pra base e tiramos o uniforme, cal foi o meu estupor cando o tirarnos o uniforme tiña todo 
mollado, os calcetíns, calzóns, camisola e funda coma se as mollara en auga, ao chegar ao meu coche 
doíame todo o corpo, pero non foi ese o maior dos meus estupores, ao chegar a casa -> 
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puiden observar que só estivera fora hora e media. Tomei un baño e deiteime a durmir canso 
coma unha burra e sen facer nada. 
Deixei os bombeiros en decembro do 98 xa que en xaneiro do 99 tiña pensado voltar a terriña. 
Así foron as miñas aventuras en suíza e nada me asustou, aterrou, incomodou máis na miña 
volta a terra, que os comentarios racistas, xenófobos, ignorantes que levo escoitando no longo 
destes anos, e non só contra os emigrantes en España (que non son ben poucos), senón que 
tamén na mesma Suíza. Aquí un comentario que me queima cando pasa unha desgraza (non 
material), “se vivirá Franco iso non pasaba“ ou outro “se Franco levantara a cabeza“. O que máis 
me cabrea e que quen di iso adoita ser avós e tamén os ultra dereitistas. Pero xa non lembran 
que con el só había mortes, fame e miseria, pero din coa boca chea “iso acontecía porque el non 
se enteaba da metade das cousas “. Eu non perdo o meu tempo a discutir con esa xente, canto 
máis cos rapaces novos. Xente que tivo que emigrar e que che diga “e que agora España esta 
chea de merda estranxeira“, eu contesto  “entón ti fuches un como eles”, e din “non, eu fun 
traballar, non a que me deran un piso e manteñan a toda a familia sen traballar e a roubar”. O 
que me pon dos nervios e que quen fai estes comentarios por norma foi emigrante, tivo familia 
na emigración ou acontece ser da ultra dereita. 

Hoxe escoito e penso canta ignorancia ou canto racismo hai. Pero o que máis me enfada foi o 
seguinte: Hai cuestión de cinco ou seis anos fixeron un referendo en Suíza pra ver si deixaban entrar 
máis emigrantes ou non. Un parente meu moi cércano, que emigrou a Suíza con quince anos, e está 
casado cunha muller da Cañiza, a cal emigrou xunto aos seus pais con cinco anos, e agora traballa na 
ensinanza, que con dezaoito anos de idade escolleu a nacionalidade suíza, e ao casar co meu parente 
este colleu o seu apelido por que ela era suíza e así el pasaba a ter dobre nacionalidade. Contoume 
que coma eles e moitos matrimonios italianos, españois, portugueses, votaron que non máis 
emigrantes, pero porqué? Porqué? (preguntei eu con rabia) Quítannos o traballo e hai moitos roubos, 
respondeume. Pero se vos fustes e seguides ser unha manda de estranxeiros a procura de traballo, 
cantas veces che dixeron puto estranxeiro? Vós fúchedes un máis, como tedes o valor de negarlle a 
entrada a persoas que veñen coa mesma intención que vos, e ladróns non son, pode que haxa algún 
no medio, pero non por un a van pagar todos, díxenlle, e el contestou, pero e que eu son suízo, e teño 
que velar por min, a miña familia, e o meu país. A min deixoume ca boca aberta e sen ter máis que 
dicir, contei ata vinte, tranquiliceime e deixeino ca súa fervura de testa. 
Un consello vos dou, e con isto remato. Se algunha vez escoitades algún comentario desta caste, 
contade ata vinte, pero non intentar facerlles ver o significado que ten a verba diversidade, por 
desgraza e experiencia propia e tempo perdido.                                                                                                         
             

Por RICARDO DOCAMPO 

Había un paxaro que cada mañá bebía nunha fonte. Despois de darse unha pequena palmada nunha 
das súas patiñas volvía polo camiño que máis lle gustaba... 
Como despois tiña as súas plumas molladas dispoñíase a secarse ao sol... 
Acto seguido colleu unha rúa que coñecía e dedicouse a cantar. 
Despois reuniuse con outras aves. Cando se detería? Quizais nun momento inesperado. 
Tratou de ir cara a un lugar bonito dirixiuse cara a unha montaña e atopouse con alguén... 
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REFLEXIÓNS 
Por PATRICIA COGOLLUDO 

Que bonita, a fermosura, a ver canto tempo dura. 
O bo tempo, ir á praia e punto pelota, choco cunha marmota. 

O odio, sen medida, non serve de nada nin chega a ningunha parte. 
Vaia, vaia, o asado que me traguei. 

A boa mesa e o beber, é todo acontecer. 
No amor, tamén existe a dor. 

A dor, pasa co tempo, ou é aguantar o que dure. 
A paixón, acende lugares íntimos e persoais. 

A amizade fai a felicidade. 
O mal tempo, afunde a un mesmo. 

DIVERSIDADE NA CONSTRUCCIÓN 
Por JUAN ÁLVAREZ 

Ao largo do tempo os edificios foron modificándose á maneira de construír, dende 
as construcións antigas onde se construía con palla, por exemplo, as chozas dos 
Ancares ata os grandes rañaceos de Nova York onde priman os cristais e o cemento. 
Nosas costumes foron adaptándose a outras culturas convivindo cos habitantes de outros países 
e habendo unha mestura de dialectos e idiomas. Nosas formas de falar fóronse modificando, 
menos nas cidades máis conservadoras e aldeas antergas conservan vestixios de idiomas 
ancestrais. Houbo unha mestura de culturas que enriqueceron a nosa cultura. Melloramos a nosa 
relación cos demais. Nosa cultura espallouse polo mundo dándose a coñecer o noso patrimonio. 
En Redondela hai construcións dispares, por exemplo hai moitas casas de pedra que gardan o seu 
encanto urbanístico, casas labregas moi típicas, casas mariñeiras, de planta baixa e había algúns 
canastros que lle daban aquel 
non sei que ós redores de Redondela, hai casas de todo tipo. Empezando polo mosteiro de Vilavella, 
unha casa de pedra antiquísima onde se celebran reunións e outras paparotas, a Casa do Concello 
onde a torre do homenaxe e os soportais sobresaen dos demais caracteres de construción, tamén 
temos despois as casas típicas mariñeiras de materiais nobres e apegadas a tradicións mariñeiras 
redondeláns. Despois está o casco antigo de Redondela onde abundan as casas de pedra de planta 
baixa. E había algúns canastros que eran unha delicia do entorno. En fin un lugar para visitar. 
Tamén hai cruceiros e petos de ánimas segundo describen estudosos de historia galega, Galicia ten 
unha arma celta. Consecuencia do posterior asentamento desta terra dos celtas, que chegaron aquí 
en dúas invasións, unha no século noveno e outro no sexto antes de Cristo; sendo esta última, para 
Vicente Risco e González López, a que realmente se sentou en Galiza; nos celtas está a base 
primixenia do que podíamos denominar cultura galega. Cultura que, como non podía ser de outro 
xeito, foi asimilando e desenvolvendo unha serie de elementos e características que a fan singular  
dentro do concerto universal das culturas. 
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PRIMEIRA REGATA DE VELA INCLUSIVA 
Por BRAIS  LOURIDO 

Fai uns días a min e a algúns compañeiros do Celta Integra nos convidaron a unha 
regata de vela inclusiva. 
Chegamos alí pola mañá, nos pediron o noso nome e nos deron unha merenda, de xantar e de beber. 
Despois nos explicaron que íamos a concursar na regata acompañados por un patrón. Nos tocou o 
barco 3. Alí estivemos esperando para saír e saímos ó mar mais ou menos despois de unha hora con 
dous homes que encargáronse de explicarnos como manexar o barco e con outra persoa que tamén 
ten diversidade funcional, Chano Rodriguez, mentres esperamos a que comezara a regata nos contou 
que nadaba no mar moitos quilómetros facendo carreiras de natación dun punto a outro. 
Como facía pouco vento solo fixemos unha regata das tres que se habían proposto facer. Nos dixeron 
tamén que non só saberíamos o que gañara o que cruzara primeiro a meta, que tíñano que velo eles 
tamén. Non levamos ningún premio, pero o pasamos ben no barco no que cada un axudou, eu solo 
me encarguei das velas con outro compañeiro. Cando chegamos nos fixemos unha foto todos e nos 
fomos a tomar uns pinchos. A regata era inclusiva e tódolos participantes tíñamos diversidade 
funcional. 

A DIVERSIDADE 
Por BRAIS LOURIDO 

Ultimamente hai moita diversidade funcional porque moitas 
persoas discapacitadas mentais ou físicas poden valerse por si 
mesmas. Algunhas practican deportes como baloncesto en cadeira de 
rodas, ou practican natación sen pernas ou un brazo. Tamén se poden ver 
moitas persoas valéndose por si mesmas practicando deporte nos xogos 
Paralímpicos que se celebran cada catro anos, en determinados sitios. 
Os xordos tamén se poden valer por si mesmos con xestos ou os cegos ler 
braille eles mesmos entendendo todo o que pon. Non hai por que 
discriminar por exemplo a un tetrapléxico como Ramón Sampedro só 
polo que lle sucedeu. Ultimamente hai diversidade cultural. Non se pode 
discriminar a súa cultura por moi mala que sexa, por exemplo aquí en 
Galicia, hai moitos negros, ou chineses, ou árabes, que viven connosco 
con normalidade e sen ningún problema. Tamén estou de acordo coa 
diversidade sexual, nunca discrimino a unha persoa pola súa orientación 
sexual. 
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Por JOSE LUIS EZAMA 

O mundo móvese e coas nosas 
decisións e os nosos actos 
vaise creando a realidade que 
nos rodea. Todos nos movemos, 
ás veces ocorren movementos de 
masas e ás veces ao non 
entendelos e controlalos explotan 
e buscan dirixentes e obxectivos 
que son máis causa deste 
movemento que podería realizar e 
marcarse obxectivos claros e 
producir cambios que 
beneficiarían á maioría. Pero como 
dicía antes, pode suceder como en 
Cataluña, que se descontrola e 
converte nun nacionalismo que 
busca, pero non atopa 
continuidade máis que nunha 
ideoloxía nada clara. Con isto non 
me refiro a que os movementos ao 
non quedar anquilosados no 
pensamento e a rutina sempre 
foron do meu agrado, pero hai que 
facer unhas fórmulas que sigan 
para que sexan útiles a curto e 
longo prazo, que nos fagan vivir 
cunha paz despois da revolta e 
para isto é necesario da 
participación cidadá, de cada 
persoa nas decisións políticas e 
non é unha utopía no que está 
escrito, son as leis, e todos as 
temos que cumprir aínda que se 
poidan modificar algunhas. Como o 
ninot que poñen encima os 
cataláns e o que din os ecoloxistas 
que estamos nas terras dos nosos 
fillos, sabemos que é necesario 
participar, facer as cousas en 
común. E esta falta de claridade 
moitas veces orixina que este 
movemento condúzano unhas 
cabezas que son dun tipo de 
ideoloxía nacionalista que sempre 
existiu e que aduce a razóns 
persoais, ideas de nación con 
medio e meta e como ao principio 
falabamos de movemento que é o 
mesmo que facer lago, hai que 
marcarse uns obxectivos claros e 
manifestarnos con eles nos nosos 
actos senón imos acabar nun 
movemento moi estendido; cara ao 
neofascismo. 

O TRABALLO 
Por DAVID ALONSO VIRULEGIO 

Segundo o Fondo Monetario Internacional, a 
variedade social nos grupos de traballo mellora 
o ambiente laboral, achega diferentes puntos de 
vista. Incrementa o compromiso cara á compañía e 
eleva a produtividade. Por isto os obxectivos 
empresariais alcánzase dunha forma máis eficiente. No 
sector da discapacidade a detectora como tal da 
Fundación Randstad María Vivet as empresas non poden 
desperdiciar o talento das persoas que pertencen a estes 
colectivos (xénero, relixión, orixe étnica ou estado de 
saúde). A firma especializada en recursos humanos, está 
a apostar forte polas minorías en risco de exclusión e 
para un exemplo. Na Fundación Randstad dedicámonos 
nun 80% a empregar a persoas con discapacidade. A 
Interiorización da cultura do esforzo por parte de que 
este colectivo leva unha maior creatividade e talento 
“maior creatividade e talento” xa que está afeito dicir as 
cousas doutra forma e #ante obstáculos maiores que os 
demais. A súa capacidade resolutiva de problemas é 
maior innata. Ademais, posúe unha maior valoración do 
posto de traballo e responsabilidade. O que un clima 
laboral favorable para as empresas. 
Demasiadas aptitudes para deixalos de lado. e máis 
tendo en conta que só este grupo representa mil millóns 
de persoas. Un 15% da poboación mundial. 

Por RICARDO DOCAMPO 

Alguén me dixo por que non camiñas o redor 
dunha landra. Entón atopeime cunha beleza 
indefinida. Atrás quedaran os días que pasei 
paseando por un bosque onde as árbores tiñan follas 
caducas e follas perennes. Máis tarde tiven sede, e unha 
inquieta formiga comezou 
pasear pola miña man. A un inquietante lago que 
parecía ter unha beleza destilada. Veume de súpeto un 
aroma a azar, e coma se volvese ter sede achegueime a 
un río cuxa intensa placidez fíxome sentir lago estraño. 
Pasadas algunhas horas tiven fame. Agradoume o sabor 
dun bo pomelo e tamén o dunha mazá. Acto seguido 
tomei un carreiro que me levou a un lugar onde soaba 
unha música moi sutil, tanto que os meus oídos 
parecían ter unha boa audición e isto fíxome sentir algo 
triste. 



# 

A DIVERSIDADE CULTURAL 
Por CARMEN PAZ OCAMPO 

A diversidade étnica e cultural é 
a variedade de diferentes 
culturas dentro de un grupo de 
persoas ou dunha sociedade. 
Este tipo de diversidade reflexase, 

por exemplo na existencia de 

diversos grupos étnicos nunha 

determinada área. 

A dIversidade cultural reflexa a 
multiplicidade e a interacción das 

cuLturas que coexisten no 

mundo e que forman parte do patrimonio 
común da humanidade. Implica, por 

un lado, a preservación de culturas 

existentes e, por outro, a apertura 
a outras culturas. 

Podemos
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OPINIÓN 
Por JOSE LUIS EZAMA 

Ábrese unha paréntese para calcular 
con tese que non sabemos que nos pasa 
sucede que o noso tema é tabú. Tería 
que escoitar con máis seriedade o 
conto palabra a palabra. Seguirei 
probando o seu único fin é ser unha 
lenda ou tema para o fin. Con isto 
apropiámonos dun día máis de 
improperios para darnos a nós mesmos 
a razón. 
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