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EDITORIAL
Hai máis de 40 anos, as nacións da Terra ao través da Declaración Universal dos Dereitos Humanos, afirmaron que “ toda persoa ten dereito á educación “.
Pero a pesares dos importantes esforzos realizados por algúns países ao longo do mundo enteiro para asegurar o dereito á educación para todos, persisten as realidades de que máis de 100 millóns de nenos e nenas, dos que 60 polo menos son nenas, non teñen acceso á ensinanza primaria; máis de 960 millóns de
adultos (dos tercios son mulleres) son analfabetos; máis da terceira parte dos adultos do mundo carecen de
acceso ao coñecemento letrado e ás novas habilidades e tecnoloxías que poderían mellorar a calidade das
súas vidas, axudarlles a adaptarse ao cambio social e cultural; máis de 100 millóns de nenos e innumerables adultos fracasan en completar os programas de educación básica ; outros millóns cumpren os requisitos de asistencia pero non adquiren coñecementos e habilidades esenciais; e, ademais, en todos os países,
tanto industrializados como en desenvolvemento, o analfabetismo funcional é un problema importante que
se ten que resolver.
Ao mesmo tempo, o mundo fai fronte a problemas desalentadores: o aumento da carga da débeda de moitos
países, a ameaza do estancamento e a decadencia económica; o rápido aumento da poboación, as diferencias crecentes entre e dentro das nacións, as guerras, as ocupacións, os enfrontamentos entre civís, a violencia dos crimes, os millóns de nenos cuxa morte podería previrse, e a estendida degradacións do medio ambiente.
Tales problemas influíron nos principais retrocesos da educación básica durante os últimos anos en moitos
dos países de menor desenvolvemento. Nalgúns outros, o crecemento económico permitiu financiar a expansión da educación, pero aínda así, moitos millóns continúan na pobreza, privados de escolaridade. Tamén en certos países industrializados, a reducción dos gastos públicos efectuados arredor dos anos oitenta
contribuíu ao deterioro da educación .
Pero o mundo está no inicio dun novo século con todas as súas promesas e posibilidades. Agora xa entendemos que a educación é capaz de axudar a garantir un mundo máis seguro, máis san, máis próspero, ambientalmente máis puro e que simultaneamente a educación contribúe ao progreso social, económico e
cultural, á tolerancia, e á cooperación internacional .
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Na miña opinión ……………......... Por Elisa Míguez Pintos
Título: Soños de Carme
Autora: Leticia Dotras
Ilustracións: Evaristo Pereira
Edición: S.A.
A historia que nos conta este libro é a dunha nena de oito anos que quere saber da
vida e pásase o día facéndolle preguntas aos
pais. O seu pai toca o piano e traballa no
Concello, ela séntese orgullosa.
Esta nena ten un diario que llo regalou a súa
tía, alí escribe todo o que pasa ao seu redor.
Tamén ten unha caixa onde ten metidos tres
vermes que ela alimenta con follas de moreira para que se convertan en lindas bolboretas.
O seu mellor amigo ten leucemia, unha enfermidade que ataca á sangre, como un cancro de sangue. É amigo do cole, compañeiro de travesuras, e a súa nai ten unha
tenda e o seu pai foise a outro país a buscar
traballo e non volveu. Ten outro amigo que
é maior que eles e que ten unha enfermidade
que se chama reuma.
Outro compañeiro do colexio métese sempre
con ela, é un mimoso e os país conséntenlle
todo. Por eso na escola fai o que lle da a gana.
Esta rapaza quere moitísimo a un home maior a quen chama avó, que é mariñeiro e que
lle conta historias moi bonitas. Tamén coñece a un home que fai figuras de vidro co lume, fai copas, cuncas, xerras, vasos e demais. Tamén ten amizade cun vello que
vende postais e que non ten pernas porque
as perdera nun accidente de aviación.
O mellor amigo da nena morre por culpa da
leucemia.

3

A infancia e a nenez
A infancia é a etapa comprendida entre o nacemento e os seis ou sete anos.
O recen nacido pesa aproximadamente entre 2,3 e os 3,5 kg., mide máis ou menos 0,50 centímetros e
ten unha cabeza desproporcionada co seu corpo. Aínda que durme a maior parte do tempo non é un ser
completamente pasivo xa que gradualmente vai reaccionando á variedade e intensidade dos estímulos
do seu novo ambiente: aparecen os primeiros actos reflexos (succión, reacción ante sons fortes.....) realiza movementos espontáneos e indiferenciados )(axita e retorce o seu corpo, move os brazos e as pernas...), presenta reaccións emocionais indiscriminadas de axitación e excitación que acompañan aos movementos espontáneos e que se producen ante estímulos desagradables ou agradables.
Todos sabemos que os cativos primeiro collen un obxecto coas mans, logo se sentan solos, logo gatean,
aos quince meses andan e aos dous anos soben escaleiras, aos tres corren dun xeito máis uniforme e poden lavarse e secarse eles soliños, ir ao baño e alimentarse cunha culler sen ensuciarse demasiado.

A infancia, segundo Piaget, pasa polos seguintes períodos de desenvolvemento da intelixencia: Primeiro ven o período da intelixencia senso - motora (exercita os seus órganos sensoriais, os seus movementos e o seu linguaxe, así ente os cinco e nove meses o bebé, moverá o seu axóuxere para escoitar o ruído), logo o da intelixencia concreta, coa fase do pensamento simbólico (2 a 4 anos) onde aparece unha
función simbólica que se manifesta nos xogos imaxinativos e coa fase do pensamento intuitivo (4 aos 7
anos) onde o cativo/a empeza a razoar e a realizar operacións lóxicas sobre cousas manipulables (sabe
armar crebacabezas)
Nesta etapa aparece o egocentrismo, todo xira en torno ao “eu” do cativo e é incapaz de distinguir entre
o seu punto de vista e o dos demais. Tamén neste período predomina o xogo a fantasía e a lenda. No
seu desenvolvemento afectivo sexual e social distínguense tres fases: a oral onde o neno/a levará todo á
boca para experimentar e comunicarse cos demais; a anal, onde o neno comeza a controlar os esfínteres
e obtén pracer retendo os movementos intestinais que estimulaban a mucosa anal e a fase edípica onde o
neno/a desenvolve un intenso amor pola nai (os neniños) ou polo pai (as neniñas). O o cativo/a é posesivo/a de aquí que o pai ou a nai sexa sentido un intruso e un rival.
A nenez sitúase entre os 6 e os 12 anos, corresponde ao ingreso do neno na escola, acontecemento que
significa a convivencia cos seres da súa mesma idade. Denomínase tamén período de latencia porque
está caracterizada por unha especie de repouso dos impulsos para concentrarnos na conquista da sociabilidade. É unha etapa egocentrista, “todo sae de min e volve a min”, os seus mellores amigos son os
que lle fan xogar, lle invitan ao cine ....
As características principais nesta etapa son entre outras que aprenden a non exteriorizar todo aflorando entón a interioridade, son imitativos, de aquí que sexa imprescindible o bo exemplo dos seus pais.
Vólvense máis obxectivos, sendo xa capaz de ver a realidade como é, saben sumar, restar, etc. E adquiren un comportamento máis forte sobre as súas realidades emocionais.
Nuria Conde
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A ADOLESCENCIA
É o paso no que unha persoa ten que afrontar e deixar de ser nen@ para ser case un adulto.
Esta etapa compréndese entre os doce anos nas mulleres e quince nos varóns, tamén denominase pubertade.
Diferéncianse dous etapas:preadolescencia e adolescencia propiamente dita
Con respecto ao desenvolvemento físico dáse todo tipo de cambios hormonais e empézase a formar o individuo con todas as características d@
adult@.
No desenvolvemento cognitivo xa diferencia o
real do imaxinario por tanto pode imaxinar o que
podería ser. Ten procedementos lóxicos de análises, sínteses, adquire espírito crítico aínda que é
bastante realista con facilidade abstraese de dita
capacidade.
A situación d@ adolescente fronte á familia é
ambivalente: Por unha parte está a emancipación
progresiva da familia, o que implica un risco; e
pola outra, @ adolescente percibe que a súa familia é fonte de seguridade e axuda, con medo a
perdela.
Atópase segur@ no vínculo familiar pero tamén
ten necesidade de independizarse, fíxase metas e
obxectivos propios. Organiza a súa actividade en
conformidade con seus proxectos, organiza seu
tempo libre.
Aínda que a adolescencia é a etapa onde se madura o pensamento lóxico formal, tamén e a idade da fantasía xa que o mundo real non lle aporta
gran cousa e no ideal se move as súas anchas.
O seu desenvolvemento emocional caracterízase polo desenvolvemento da autoestima, das súas habilidades de equilibrio emocional, de integridade física. A independencia significa unha afirmación de si
mesm@ pero tamén necesita unha integración no social o que implica o valor de identidade. Ten necesidade de demostrar afecto e de sentilo, é moi sensible incluso a pequenos reproches, pero valora moi
positivamente calquera alago.
@ adolescente posúe variado humor, soen ter unha serie de oscilacións. entre excitación y depresión: traballo e ocio, bo humor e pranto; oscilación entre a sociabilidade e a insociabilidade: delicados
e ferintes, tratables e intratables; oscilacións entre confianza e desconfianza de si mesm@s, vida heroica e sensualidade.
Nesta época aparecen rivalidades e loitas para obter o poder e exercelo
sobre os demais. Proba súas forzas físicas e así se converte en agresiv@, o que se manifesta con certos actos exteriores (golpéanse uns a
outros), palabras agresivas (insultan), manifestacións reprimidas e
ocultas, agresividade contra
si mesmos e
contra as cousas.
GRILLE
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A infancia e a nenez

A EVOLUCION DOS DEREITOS HUMANOS
O 10 de Decembro de 1948, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas aprobou e proclamou a Declaración Universal
de Dereitos Humanos.
Na actualidade a ONU formou tres organizacións: a FAO que se dedica a alimentación da xente pobre en África e
no sur de Asia ; a UNESCO se dedica a educación; a UNICEF en axuda a infancia
En canto os artigos dos Dereitos Humanos vexo que estes non se cumpriron nin se cumpren tal como están no
papel, por exemplo:
O artigo nº 1 se di que “Todos os seres humanos nacen libres e iguales en dignidade e dereitos e, dotados como
están de razón e conciencia, adoitan comportarse fraternalmente os uns cos outros”.
Vexamos: Somos 640.000 millóns de persoas na Terra, o 80% son pobres e o 20% son ricos. Cada vez os ricos
mais ricos e os pobres mais pobres. Deus creou o mundo para que todos sexamos iguales en dignidade e dereitos
dotados de razón e conciencia.
O artigo nº 3 di “Todo individuo ten dereito a vida a liberdade e a seguridade da súa persoa”.
Vexamos: A vida non a pode quitar ninguén a outra persoa ou a si mesma (a liberdade comeza onde termina a túa
e comeza a do outro). Nos campos de concentración non existe a liberdade e es por ideas políticas.
O artigo nº 4 di que “Ninguén estará sometido a escravitude nin a servidume, a escravitude e a trata de escravos
están prohibidas en todas as súas formas” pero vexamos: El Sudán divídese en dúas partes: O Norte os árabes del
Islam e no Sur os negros católicos; hai continuamente guerras por rivalidade na relixión. En Sudamérica; nenos
de 8 a 12 anos traballan nas minas e cargando no seu lombo co seu irmán. Isto ocorre xeralmente en Perú. Bolivia
e Colombia,etc.
O artigo nº 7 di que: “Todos son iguales ante a lei e teñen, sen distinción, dereito a igual protección da lei.. Todos
teñen dereito a igual protección contra toda discriminación que infrinxa esta Declaración e contra toda provocación a esta discriminación.
Vexamos:As democracias coma a española ten unha constitución que defende os dereitos dos españois:……
Demo = Poder, cracia = Pobo. A Constitución ten unhas leis de proteccións ás persoas e uns deberes a cumprir.

O artigo 9 di que “Ninguén poderá ser arbitrariamente detido, preso ou desterrado”.
Vexamos: A Constitución nos defende de ser tratados como delincuentes e tendo un xuízo. Nin ninguén e culpable ata que se demostre o contrario.
O artigo 17º di que: ”Toda persoa ten dereito a propiedade individualmente e colectivamente. E Deus creou o
mundo para todos e co tempo os mais fortes e astutos se foron facéndose ricos a costa dos mais febles. Todos somos iguais aínda que digan o contrario. A propiedade privada dáse nos países ricos.
O artigo 18º di que: “Toda persoa ten dereito a liberdade de pensamento, de conciencia e de relixión ; este dereito
inclúe a liberdade de cambiar de relixión ou de crenza, así como a liberdade de manifestar a súa relixión ou a súa
crenza, individual e colectivamente, tanto en público como en privado, polo ensino, a práctica, o culto e a observancia”.
Segundo a miña opinión e relixión e a esperanza da vida eterna é un estímulo a seguir e a gozar felizmente. Outros din que a relixión é o opio do pobo. Hai crentes que cumpren co que di a Igrexa. Os agnósticos son os que en
verdade dubidan e sabéndoo non queren ir a igrexa. Os ateos son os que non creen en deus.
6

O artigo nº 19 di que “Todo individuo ten dereito a liberdade de opinión e de expresión; este dereito inclúe o
de non ser molestado a causa das súas opinións, ou de investigar e recibir informacións e opinións, ou de difundilas, sen limitación de fronteiras, por calquera medio de expresión”
Vexamos a liberdade de expresión pasa por tódalas fronteiras, pouco a pouco os países cambian e poñen democracias, monarquías e repúblicas como por exemplo en Francia, Italia e Grecia,etc.
Os países dictatoriais non permiten a liberdade de expresión e de reunión e o que non o cumpría era castigado
coa cárcere. Isto ocorre xeralmente nos países fascistas e comunistas.
O artigo 20 di que “Toda persoa ten dereito a liberdade de reunión e de asociación pacíficas. E ninguén pode
ser obrigado a pertencer a unha asociación”
Vexamos con respecto ao dereito a reunión e asociación nos países con dictaduras non se permite, exemplo
nos tempos de Franco en España. Ningún pobre pode ser obrigado a estar nunha asociación.
O Artigo nº 22: “Toda persoa como membro da sociedade ten dereito a Seguridade Social e a obter mediante el
esforzo nacional e a cooperación internacional, tendo en conta a organización e os recursos de cada estado, a
satisfacción dos dereitos económicos sociais e cultural e indispensables a súa dignidade e ao libre desenvolvemento da súa personalidade”.
Vexamos o español polo simple feito de nacer no país no que naceu, ten cuberta a Seguridade Social, dereito a
unha paga aínda que non traballara nunca e outros dereitos.
O Artigo 23. no seu punto un di: “Toda persoa ten dereito ao traballo, á libre escolleita do seu traballo, a condicións equitativas e satisfactorias de traballo e a protección contra o desemprego. No seu punto dous di:
“Toda persoa ten dereito sen discriminación algunha, a igual salario por traballo igual”. No punto catro di: que
“Toda persoa que traballa ten dereito a unha remuneración equitativa e satisfactoria, que lle asegure, así como a súa familia unha existencia conforme a dignidade humana e que será completada, en caso necesario, por
calquera outros medios de protección social”.. E no seu último punto, di que “Toda persoa ten dereito a fundar
sindicatos e a sindicarse para a defensa dos seus intereses”.
Vexamos toda persoa ten dereito o traballo coa axuda dos sindicatos, cun salario digno e unha protección da
seguridade social pero
no tempo da 2ª guerra
mundial algúns países
como en Alemaña non
tiñan dereito a xantar
dignamente incluso chegaban ao extremo de ser
asasinados nas cámaras
de gas polo feito de non
traballar. En EEUU a
seguridade social é privada e soamente poden
ser atendidos os que teñen cartos ou traballo, os
pobres ou desempregados non.
Segundo o Artigo 24
“Toda persoa ten dereito
ao descanso, e a gozar
do tempo libre, a unha
limitación razoábel da
duración do traballo e a
vacacións
periódicas
pagadas”.
Quero puntualizar que hoxe en día tamén aos esposos que teñen fillos recen nacidos lles dan un permiso para
estar coa muller ao coidado do neno.
Co respecto ao Artigo 28 sinálanos que “Toda persoa ten dereito a que se estableza un orden social e internacional no que os dereitos e liberdades proclamados nesta Declaración se faga plenamente efectivos”.
Considero que a a ONU apoia cuns dereitos e deberes aos discapacitados físicos e psíquicos. Os países vanse
agrupando en comunidades producindo cambios sociais. A evolución da humanidade vai englobando a economía, o social e o político, pasamos do libre mercado á globalización pero seguemos tendo miseria nos países
pobres.
JOSE DARRIBA
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A RIQUEZA
A Riqueza r eflicte un feito socio-económico no que certos individuos posúen maior cantidade de
bens materiais que outros. A riqueza por tanto está relacionada co modo e calidade de vida das persoas ricas. A riqueza pode estudiarse tanto desde o punto de vista antropolóxico ou sociolóxico como
desde o punto de vista estrictamente económico.
A riqueza é o oposto á pobreza, que igualmente é un producto creado polo funcionamento do sistema económico, pero a diferencia
A riqueza é como a auga
da riqueza, non se concentra, máis ben se distribúe.
salgada; canto mais se bebe,
Todo proceso productivo xera riqueza, no senso de crear máis di
mais sede da.
Arthur Schopenhauer
ñeiro do que se utilizou inicialmente para lograr tal proceso pro
ductivo. Unha facenda gandeira, unha carballeira, unha instalación petroleira, una fábrica de agro-quimicos, un porto para embarque e desembarque de mercadorías,
un ciber-café equipado para ofrecer o servizo de navegación de Internet, etc., son unidades económicas onde o traballo de persoas ou a combinación de máquinas e persoas, logra productos ou servizos que ofrecidos aos consumidores, se Levo dentro de min mesmo un
peso agoniante: o peso das riconverten en cartos. Destes cartos captados páganse os costos de pro- quezas que non din aos demais.
ducción e a cantidade excedente que queda é devolta con creces aos
accionistas, que normalmente non traballan en tales lugares. O sistema
Rabindranath Tagore .
económico funciona totalmente en beneficio dos accionistas, de alí
que a riqueza non se distribúa. Soamente se concentra..Todo comezou na antigüidade, os seres humanos sempre tivemos unha forte tendencia a realizar troques, cambios e intercambios dunhas cosas
por outras e desde que se utilizaban os troques esto fixo que a sociedade quixera obter cousas que lles
foran máis útiles e cómodas individualmente e que se adaptar ás necesidades das persoas, por exemplo, como cando o que tiña vacas cambiaba leite por pan, ou os que tiñan colleitas cambiaban o seo
por algo máis, e deste xeito ter bens de calquera tipo era ter algo que valese para as demais persoas e
esto era a riqueza para unha persoa; a xente foille dando o valor as cousas e non ao revés.
LOIS F. MISA

INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO:I+D
As tarefas máis ligadas ao crecemento económico
incorporan agora o coñecemento como un factor
de producción máis, coñecemento que ten a súa
incidencia en métodos mellores tanto de producción como de organización e tamén en novos e
mellores productos e servicios.
O concepto de I+D refírese ás políticas que pretenden activar tanto a investigación como o traballo creativo, que ao facelo sistematicamente contribuirá a aumentar os recursos de coñecementos
e a súa aplicación.
Inclúe a investigación básica, a investigación
aplicada e o desenvolvemento experimental.
Agora tamén se lle engade o concepto de innovación
(I+D+I).
A
Do revolto, extráese simplicida- Investigación é
de.A partir da discordia atópase
un
proceso
harmonía. En metade da dificulque, tade, está a oportunidade.
mediante a
Albert Einstein aplicación
do método científico, procura obter información relevante e fidedigna para entender, verificar, corrixir ou aplicar o8 coñecemento. A investigación esta moi ligada a aos
seres humanos e ao seu desenvolvemento.

A infancia e a nenez

MIGRACIÓNS DE POBOACIÓN
Os seres humanos están constantemente en movemento, recollendo as súas cousas e asentándose de novo
ao outro lado dunha mesma cidade, no país veciño ou noutra marxe do océano.
Os motivos socio económicos provocaron moitas máis migracións que os fenómenos naturais.
Os movementos de poboación vense condicionados historicamente por as barreiras naturais, como anchos ríos, mares, desertos e cadeas montañosas. A consecuencia destas e outras barreiras similares, como
certos pasos de montaña e corredores convertéronse en rutas migratorias habituais.
Os efectos das migracións de poboación son de amplo alcance debido ás propias características destes
movementos. En primeiro lugar provoca unha redistribución de poboación . Hai un efecto selectivo das
migracións que se manifesta na propia selección natural dos migrantes, pois os individuos mais débiles
non emigran e, nunha selección demográfica por sexo e idade, xa que en xeral os homes migran máis cas
mulleres e as migracións soen estar protagonizadas por individuos mozos, o que ten un efecto de rexuvenecemento no lugar de destino e de envellecemento, e retroceso demográfico, no lugar de orixe .
Por outra banda as consecuencias biolóxicas tamén son importantes.
Tamén temos que dicir que o inmigrante enriquece a miúdo ao país de acollida porque introduce novos
hábitos culturais, pero ao mesmo tempo, e como consecuencia desas diferencias, prodúcense tensións e
oposicións por razóns de raza, lingua, xénero de vida, relixión , opinión politica etc.
As consecuencias económicas tamén son importantes: para as rexións de chegada as vantaxes se concretan nun aforro en gastos de formación, novas posibilidades económicas e laborais para a producción autóctona, pois a chegada de emigrantes permite a certos sectores industriais funcionar con costos máis
baixos. Entre as vantaxes ou custes estarían os gastos de recrutamento e viaxe, a saída de divisas, os gastos en axuda social e cultural, e os problemas de desemprego .
As civilizacións do mundo antigo poboaron as cidades e países que bordean o Mar Mediterráneo e se
asentaron ao largo das costas da Península Arábiga, India, China, e os continentes europeo e asiático.

ANA
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“OS SEN TEITO ”
Sen teito. É o termo mais famoso, aínda que probablemente non o mais adecuado. Implica sobre
todo a carencia material dun lugar onde durmir, sen embargo considerase que as persoas sen fogar teñen
moitas mais carencias como son as relacións familiares, as relacións sociais e a vida laboral.
Cando falamos dunha persoa “sen teito” nos imaxinamos un individuo sucio, mal vestido, que
fede e que vai arrastrando uns cartóns medio rotos. Pensamos tal vez nun individuo feito po, agarrado a
un "tetrabrick" de viño e que fala en voz alta desvariando. Ata alcanzamos a miralo durmindo nos soportais dalgunha igrexa ou nalgún caixeiro automático,
cando non o esquivamos ou desviamos a mirada para
non sentirnos afectados. O que define a esta persoa é a
falta dun teito.
Se falamos dunha persoa sen fogar, tamén nos
referimos a aquelas persoas que, si ben teñen un teito
no sentido literal da palabra, lles falta todo o que supón vivir nun fogar verdadeiro. Malviven quizás nalgún albergue ou nunha pensión barata desas que se
pretende eliminar para "poñer guapa" á cidade. Pero
carecen das mínimas condicións de vivenda que lles
permitan vivir con dignidade, co apoio dun grupo de
amigos. A soidade, a desconexión social e afectiva e
de marxinación son algunhas das consecuencias mais
duras das que sofren as persoas chamadas “os sen teito”.
Hai moitas persoas que son sen fogar, pero están ocultas posto que a soidade, o sufrimento e a angustia se poden disfrazar. Pero non por iso a súa situación deixa de ser un auténtico drama.
É de destacar que entre os sen teito hai un 11% de
universitarios, pero soamente do 10- 15% das persoas
sen fogar exercen a mendicidade . O tanto por cento de
mulleres é importante, e a maioría delas están na rúa con
malos tratos. Cada vez obsérvanse maior número de grupos familiares que soen ser inmigrantes.
É difícil encontrar nos medios de comunicación
algunha noticia que faga referencia as persoas sen fogar,
de non ser para falar de algún cidadán violento ou dalgunha morte, digo algunha porque da maior parte das mortes dos pobres e dos excluídos nin se fala .
Moitas institucións, públicas e privadas, tratan de
buscar solucións. Existen servizos sociais como albergues, comedores ou servizos sanitarios. Pero as cifras e
os feitos reflicten nunha insuficiencia na atención e recursos destinados á persoas sen fogar que é responsabilidade da Administración Pública. As organizacións insisten en que é moi difícil falar de resultados na integración
social. Son moitos os obstáculos que dificultan realizar
un traballo sostido e sistemático coas persoas sen fogar
ante a falta de medios socioeconómicos.
PATRICIA COGOLLUDO DE OYA
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ENTREVISTA COA CONCELLEIRA DE BENESTAR SOCIAL
E IGUALDADE
Por Elisa, Quino e Fran
O día 14 de abril de 2008 dirixímonos á Casa do Concello de Redondela para facer unha entrevista a
Rosa Costas Estevez, Concelleira de Benestar Social e Igualdade, pertencente ao BNG (Bloque Nacionalista Galego).
Ben cedo, pola mañá a primeira hora, saímos do local de Lenda e camiñamos ata o Concello, Elisa,
Quino e Fran, onde recíbenos no seu despacho cunha cálida benvida Dna. Rosa Costas .
Namentres acomodámonos fronte á mesa do seu despacho, e despois de que ela remate de facer unha
xestión, comezamos a entrevista.
Pregunta: ¿Canto tempo leva ao fronte desta Concellería?
Resposta: Desde as últimas eleccións en xullo doe 2007
P.: ¿Que relación mantén coa xente de Lenda e por que?
R.: Manteño unha boa relación desde que comezou esta Asociación, desde sempre. Non participo nela
tanto como quixera aínda que me teño pasado por alí a tomar algún café e a conversar. Tamén vou as
presentacións da revista “A Voz de Lenda”.
P.: ¿Cre que a súa Concellería da suficientes axudas á xente que o precisa?
R.: Nunca é suficiente pero procúrase cubrir as necesidades, sobre todo as mais urxentes.
P.: ¿Neste Concello estades aplicando a Lei de Dependencia?
R.: Si, estamos aplicandoa
P.: ¿De que xeito?

R.: Aínda non a estamos aplicando como nos gustaría e como debería ser. Este Concello xestionará a
Lei adecuadamente cando por parte da Xunta se empece a executar as solicitudes que temos con respecto
á devandita Lei. Esto ocórrenos con respecto ao Servicio de Axuda a Domicilio.
P.: ¿Cre que hai conciencia sobre a problemática das persoas con enfermidade mental?
R.: Creo que a sociedade está cada día mais solidarizada e concienciada sobre a importancia da saúde mental.
P.: ¿Vostede pensa que as persoas con enfermidade mental deben estar consideradas na la Lei de Dependencia?
R.: A persoa que o precise, si, por suposto
A entrevista remata cunha afectuosa despedida e coa promesa dunha próxima visita as instalacións de
Lenda
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¡CANTO

TE QUERO!

Xermina sementiña,
faite forte coma o carballo,
ti que tes tantas amigas,
ti que es tan nobre.
Crece xa esfiada.
Crece amiga, vota alas.
Hoxe saúdote torpemente
a túa benevolencia é inmensa.
Hoxe chegarás con esa mente
ata unha pradeira soa e externa
Sentirás pronto o baleiro
buscarás aos teus amigos.

“PREPOSICIÓN ATA”
Ata aquí chegamos,
Cerca ou lonxe, nin se sabe.
Canto andaches, cansado.
Canto creciches, destruído.
Ata pronto, che dirán as vidas
que desperdiciaches, xeracións enteiras
de seres vivos, amados ou odiados
polos seus contemporáneos e vindeiros.
Facendo ouro para o teu desexo
Brandindo espadas, escopetas
Facendo ouro para o novo diñeiro
Enfermidades novas e vindeiras.

ALEIXO

ALEIXO

POESIA
O día que non me ames,
pasará calquera cousa.
Apagaranse os ventos
morreranse as rosas.
O ceo estará escuro
e partiranse as rocas
Caeran as estrelas
como brúxulas tolas.
Secaranse os ríos,
calaran as lavercas.
Quedará a terra
sen música e sen noivas
Morreré co teu nome
apertado na boca
SERGIO VILLAR.
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“4ª DECLINACIÓN” “US -UM”

DICCIONARIO
Arriba á esquerda está o “A”
a continuación o “B” e o “C”
Parches para non se explicar
mediante á música
e respirar sen necesitar osíxeno.
Claves para coñecer o mellor morto
Si así non saberíamos articular cada letra
explicariámonos so coa presencia
Sairiamos ben parados nun exame de música
sairiamos sobre as bases que nos sosteñen
E abrazaríamos a lingua das bolboretas
A noite que nos atrae é escura e curta
O día que é lúa e moitas sobras ás súas ordes.
EZAMA

Declina as túas palabras
e os teus feitos centos de veces,
fíxeno por ignorancia,
porque teño a memoria dos peixes.
Fíxeno sen sabelo,
o que estaba facendo,
o que había dito,
o que queda agora en entredito.
Teño un ceo e un inferno
metido no meu peito
por todo isto que fixen sen melindres
por todo isto que me deixa desfeito.
Tarde chegarás ao novo día,
entretivécheste nuns minutos,
roubando e pouco alerta,
que os escravos da túa orde
aínda non consumíramos
ALEIXO

“AMIGO”
Hai un home neste pobo
que non ten dono,
hai un canto de liberdade
entoado por este portento
cóntame que sofre
tamén eu, recórdoche
Ten duelo e o meu
ten dor o propio
A nosa nube de ouro gris
so ocultaranos un momento
logo de novo a vivir
embazado de tristeza ou recordo
ALEIXO

A MELLOR
Esperaba á súa chegada
na miña cabeza as dubidas sobraban
non sei de algo que amo,
o que nunca terei,
de algo que espero
que chegou e desapareceu.
Por calquera rúa onde eu camiñei
chorei bagoas que de súpeto
secaron coa brisa nun día
bonito diáfano, ou desanxelado, triste.
¿E os amigos? ¿onde os deixei?
Cando algo vaise, vaise todo con el.
A esperanza marca un camiño
tortuoso e difícil de esperar,
porque tarda e non sabes
si realmente virá.
¿Hai algo polo que amar?
¿Un amigo?
¿Algo polo que loitar?
É difícil de contestar

Onde o vento daba
escurecía a charca
Maldizo o que lle esperaba
un día sen renuncias.
Sen demoras nin atascos
nin áxiles locuacidades.
Conduzo como un todo a súa verdade
no camiño da liberdade.
EZAMA

PATRICIA C.
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SOLILOQUIO

Aparca en dobre fila
e sinala a manobra,
sairá un coello
do fondo da luz
que iluminará todo o día

Esa espuma que che sae da boca
can testaferro, no é mais que a rabia
de todo o que pasa
e queda por pasar;
é a vergoña da natureza sabia.

Se de amores estamos curtidos
saberíamos o mellor de nosa vida
sairiamos a tender a roupa sucia
que tanto nos gusta lavar

Eses tremores, convulsións
que te atormentan día e noite
non son mais que o castigo
que se te aparece en pesadelos.

Se con experiencias estiveramos
resoltos
sairiamos a poñelo en práctica.
E aquí que esta cinta sen fin
non aguanta para toda a vida.
EZAMA

Pagarás tarde ou temperá
ese pranto acalado polas túas mans
e sufrirás querido irmán
como o sufro eu, teu servo cego.
Eu que perdín esta lume
que che interesa e necesitas, para
consumir a pouca vida
que nos queda nesta terra
ALEIXO

Brisa do mar, mar axitado
navegando no mar
no mar libre.
Fumando un pitillo
coa brisa do mar
ese mar axitado
Mar azul, brisa do mar
co seu vento, vento axitado
navegando no mar
CARLOS T.

¿SERÁ XA VERDADE?
Súbete ao tren do desastre,
súbete ao autobús dos lamentos
esquécete de loitas por causas perdidas
esquece que algunha vez existiu a vida.

POEMA
Tanto tes, tanto vales,
tanto derroche, tan animais;
devoradores da vida
derrochadores de enerxías.
So quedarán as cinzas
de supostos seres invulnerables
que loitaron por nada,
de nada, por loitar
ALEIXO

O lagarto come moscas
as moscas miran aos paxaros
Os paxaros pinican vermes
que se menten no cántaro.
E a dous monos leva o león
cantando nun galeón.
ELISA
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PEQUENA CANÇOM AOS MOINHOS
Arriba dos Moínhos
dos Moinhos do Mato,
anda a Luisa, a catalana,
con uma saia
estampada.
Jà non traem ferados
os homes dea chaira,
nem as mulleres da montanha.
Os estanques secos
Porque jà nom hà trigo
Nem hà centeno,
e de fora vêm o milho.
Com os moinhos,
que os jobems queren ser ricos,
e os vellos muinheiros
jà nom entendem isto.
Cai a vida
e vêm rara comida;
dam-me torta de millo
e um beijo da brisa,
e coman-me morta os corvos
antes de têr a avaricia
SUZANA LÔPEZ GAIOSO

O PAXARO
Era unha muller moi vaga,
pero que moi vaga .
Pasou o tempo,
apareceu un paxaro,
o seu cor era negro,
tardei en verlle.
Empezou a picar na xanela,
poñíame mala dos nervios.
Tiráballe a zapatilla
pero el non marchaba
viña a espertarme.
Picaba na xanela,
na miña habitación,
no meu baño.
O paxaro non marchaba
ata que non me duchaba
ata que non madrugaba,
ata que non facía todo.
Un día o paxaro marchou
e nunca mais volveu.
LALI

CEGA
Vou cega
non me comprenden
eu non o comprendo.
Estamos nun tira e afloxa
síntome incomprendida
por máis que me explican
so oio o que quero oír.
Estou nun tira e afloxa
non sei cando entenderei
e me comprenderan .
LUA

¿SOLUCIÓN?
Hai moitos anos fun a un velatorio
dunha gran amizade de todos nós.
Foi a darlle o pésame,
as súas bágoas sucáronme as meixelas.
Emocioneime .
creo que moito.
As súas bagoas.....
emocioneime.
As súas bagoas.....
calmeime bebendo auga .
LUA
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“PREPOSICIÓN ALÁ”

O MEU TATUAXE, O SOL

Ata aquí chegamos,
preto ou lonxe, nin se sabe.
Canto andaches, canso;
canto creciches, destruído.
Alá pronto, diranche as vidas
que desperdiciaches,
xeracións enteiras de seres vivos,
amados ou odiados
polos seus contemporáneos e vindeiros,
facendo oco para o teu desexo,
brandindo espadas, escopetas
facendo oco para o novo diñeiro.
Enfermidades novas e vindeiras.

O sol é maduro como a cor laranxa
O sol da vida é esperanza da xente.
Os seus raios son lilas e amarelos
¡As cores da vida!
Levo a vida tatuada.
NURIA

ALEIXO

Ti que tes tantas amigas,
Ti que es tan nobre.
Crece san e destilada.
Crece amiga, vota alas.
Hoxe saúdote torpemente,
a túa benevolencia é inmensa,
lonxe chegarás con esa mente
ata unha pradería soa e extensa.
Sentirás pronto o baleiro
buscarás ao teus amigos.

“UN

SUSPIRO DE ALIVIO E DESAZÓN”

Non estou contento co mundo no que vivo
Pero me alegro ao estar comigo
seguirei xogando á rulete rusa dos amigos
Non estou contento e o digo.
Non me apetece moitas veces estar vivo
A muller que es me supón un alivio
sigo exhalando de desacougo un suspiro.
Non quero esperar para ser feliz ao domingo.
As dúbidas me dominan pero
a auga da condenada eran bágoas
que o meu corazón destila
As persoas me parecen miran
que sen querer unhas ás outras pisan
ALEIXO

ALEIXO
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PAISES DESENVOLVIDOS

Os países desenvolvidos son aqueles que lograron un alto grao de industrialización (actual ou historicamente) e que gozan dun alto estándar de vida, posible gracias á riqueza e á tecnoloxía, por ende a tecnoloxía nos nosos días xoga un papel fundamental no nivel de desenvolvemento dun determinado país. Existe unha alta correlación entre países con este tipo de status e o feito de que posúan institucións
democráticas robustas.
Outros sinónimos utilizados comunmente son: países industrializados, países con maior desenvolvemento económico, países do primeiro mundo.
Aqueles países que non pertencen a este grupo se lles chama, tal vez eufemísticamente, países en vías
de desenvolvemento, países subdesenvolvidos, países do terceiro mundo ou en casos extremos países
menos desenvolvidos.
Segundo Nacións Unidas, a maioría dos países de Europa, Norteamérica (excepto México), mais Australia, Nova Zelandia, Xapón e Corea do Sur poden ser considerados como países desenvolvidos.
Xeralmente e de acordo a varias fontes, o Banco Mundial, lo FMI, a CIA, World Fatcbook e as Nacións Unidas) considerase países desenvolvidos aos seguintes:
MANUEL GONZÁLEZ
Alemaña
Finlandia
Nova Zelandia
Andorra

Francia

Países Baixos

Australia

Grecia

Portugal

Austria

Irlanda

Reino Unido

Bélxica

Islandia

Romanía

Bulgaria

Israel

República Checa

Canadá

Italia

Singapur

Cidade Vaticano

Xapón

San Marino

Corea do Sur

Liechtenstein Suecia

Dinamarca

Luxemburgo Suíza

España

Mónaco

Estados Unidos

Noruega

Taiwán
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A ESPERANZA DE VIDA
Se vostede ten 45 anos e naceu e vive en Galicia, conte con que estatisticamente pode vivir outros 37 anos
mais. Pero se ese cálculo o fixera un galego da mesma idade en 1991 vería como a súa esperanza de vida sería de
dous anos menos, quedándose en 80 en lugar dos 82 que agora outorga para esa franxa de idade como horizonte
vital o Instituto Nacional de Estatística (INE). Sendo significativo dito salto para evidenciar o envellecemento
progresivo da poboación galega, pero aínda o é mais observar que a esperanza de vida en Galicia ao nacer incrementouse en 5,2 anos desde 1981. Mentres a idade media de morte situábase entón para os galegos en 75,2 anos,
no 2005 pasou a ser de 80,4.
Dito informe sitúa a Galicia na metade da táboa das comunidades onde mais se demora a mortalidade,
grupo que lidera Navarra, onde a esperanza de vida é de 81,5 anos, tras ter crecido en nada menos que 6,4 desde
1981. Andalucía é, pola contra, onde o horizonte vital é mais curto, a idade medida dos mortos foi de 78,8 anos
pero en en todo caso 4,3 mais que fai vintecatro anos.
Galicia é a terceira comunidade coa taxa de mortalidade mais elevada (no ano 2003, 1.102,7 falecidos por
cada cen mil habitantes); ten unha estructura envellecida. No ano 1900 o 39,4 % da poboación era menor de 14
anos, en 1991 baixa ao 18%, o 6% tiña mais de 65 anos e agora os nenos menores de 14 anos, son menos do 16%.
No ano 1930 en España a esperanza de vida era tan so de
51,6
anos na muller e 48,4 anos no home.As mulleres españoEn calquera lugar que nos sorprenda a
las
teñen
a esperanza de vida mais alta da Unión Europea.
morte, benvida sexa, sempre que ese, o
Nas últimas décadas observouse unha diminución na natalidanoso grito de guerra, chegue ata un oído
de ata chegar a taxas de crecemento vexetativo negativo.
receptivo e outra man se tenda para emNo ano 1960 España era o país que mais crecía demograficapuñar o noso fusil.
mente, representaba o 8% da UE. Hoxe representa o 9,24 %,
moito deste crecemento débese a inmigración.

CHE GUEVARA

J.L. EZAMA

O DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE MUNDIAL
É o desenvolvemento que satisfacer as necesidades actuais das persoas
sen comprometer a capacidade das futuras xeracións para satisfacer as propias.
As universidades de Arxentina, Bolivia, Colombia, España, México e
Perú, debateron sobre o desenvolvemento sostible e a poboación. O social,
económico, ambiental e territorial, están seleccionados y se está estudiando
en profundidade.
Pretenden recoñecer o vínculo que hai entre crecemento económico e os
obxectivos ambientais, sociais e éticos, que son o eixo do “Crecemento
Sostible”.
A migración está modificando o equilibrio de poboación do territorio no que se tope. Nunca na
historia actuou tanto a presión migratoria en todo o mundo.
Un método de resolución de conflictos ambientais, é poder conciliar as variables económicas,
ambientais e sociais mediante a implicación e a participación da cidadanía.
ANA N.
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BEETHOVEN
(Bonn, 16 de decembro de 2000 - Viena, 26 de marzo de 1827),
O pai de Beethoven, moi impresionado por Wolfgang Amadeus Mozart, quería que o seu fillo seguira os seus pasos. Coa intención de facer de Ludwig un
novo neno prodixio, comeza a ensinarlle piano, órgano e clarinete a temperá
idade. O estudio, coartou o desenvolvemento afectivo do mozo, que case non
se relacionaba con outros nenos. En metade da noite, Ludwig era sacado da
cama para que tocara piano aos coñecidos do pai, para impresionar; esto
causaba que estivera cansado na escola, e aos once anos xa era usual que deixara de asistir a clases e se quedara na casa para practicar música.
En 1787 realizou o seu primeiro viaxe para recibir clases de Mozart. A morte da súa nai fíxolle volver a
Bonn.
A súa carreira como intérprete de piano(algunhas veces estreando a súa obra con el mesmo ao piano)
quedou interrompida a consecuencia da xordeira que lle apareceu en 1796. Desde 1815 non oíu nada.
Anticipou a posterior música romántica e incluso a do século XX.
A traxedia da súa prematura xordeira cáusolle un enorme desánimo “qué gran humillación experimentaba cando alguén estaba o meu lado escoitando desde lonxe a frauta mentres eu, pola contra, non podía
oír nada... tales situacións leváronme ao borde da desesperación faltou moi pouco para que acabara coa
miña vida. Só a forza do arte me retivo".
Para elaborar unha peza musical escribía as súas ideas en cadernos, logo as revisaba, tachaba e escribía
de novo e soamente cando estaba satisfeito sentábase finalmente a compoñer.
Dicíase que tiña mal carácter e difícil personalidade, e iso fíxolle pouco popular. A xente, na súa época,
poñíalle variados e moitos cualificativos tales como: rancoroso, intratable, inconstante, avarento e camorrista, desaliñado, desagradable, impaciente.....
Sen embargo, os pintores falaban dun rostro apracible e ben parecido.
A obra de Beethoven baséase principalmente nas emocións e isto require unha gran sensibilidade. Non
desexaba manter unha relación afectiva duradeira. Para Beethoven a música era o seu refuxio e coa xordeira aumentou aínda mais a capacidade creativa dando lugar á súa mellor época.
Beethoven pasou os últimos anos da súa
vida case totalmente illado pola xordeira,
relacionándose soamente con algúns dos
seus amigos ao través dos "cadernos de
conversación", que lle serviron como medio de comunicación. O seu último gran
éxito foi a Novena Sinfonía, executada en
1824.
Estando moi enfermo estaba na miseria e
a pesar dos coidados do seu médico e
o cariño dos seus amigos, a saúde do
mestre empeora. Morre en Viena o
vinteseis de marzo de 1827.
EZAMA
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CRECEMENTO ECONÓMICO
O crecemento económico é unha variable que sube
ou baixa o producto interior bruto (PIB). Se o PIB
medra a un ritmo superior ao crecemento da poboación, dise que o nivel de ésta aumenta. Se pola contra a taxa de crecemento da poboación é mais alta
que a taxa do crecemento do PIB podemos afirmar
que o nivel de vida da poboación diminúe.
O crecemento pódese medir en termos nominais ou
reais ( descontando os efectos da inflación ). Se o
PIB nominal aumentou unha taxa de crecemento do
5% e a inflación alcanza unha taxa do 4% no mesmo período, podemos dicir, en termos reais, que a
taxa de crecemento de Arxentina ou Uruguai pode
compararse coa media ou promedio dos catro países
integrantes do MERCOSUR. Namentres que para o
caso de España, pode ser mais interesante comparar
a súa taxa coa dos 15 países integrantes da Unión
Europea .
Na actualidade, o concepto de “desenvolvemento
económico “ forma parte do desenvolvemento sostible. Unha comunidade ou unha nación realizan un
proceso de desenvolvemento sostible
se
o“desenvolvemento económico “ vai acompañado
do “humano” –ou social- e do ambiental” ( preservación dos recursos naturais e culturais e posta en
marcha de accións de control dos impactos negativos
e das actividades humanas).
Algúns analistas consideran que o desenvolvemento
económico ten dúas dimensións: o crecemento económico e a calidade de vida (satisfacción das necesidades básicas, tanto materiais coma espirituais).
Nembargantes, é comprensible incluír o tema da calidade de vida dentro do “ desenvolvemento humano”, o cal reducimos ao “desenvolvemento económico” as consideracións sobre a xeración de riqueza
ou , o que é o mesmo, sobre o incremento da producción de bens e servizos. Se o ámbito xeográfico de
análise é o local –ou municipal- , falamos de desenvolvemento económico local.
Imos falar dun pouco de Historia.
Na década dos cincuenta, o desenvolvemento entendeuse practicamente coma un sinónimo de crecemento económico e industrialización . O ser humano
foi considerado coma un factor máis de producción ,
é dicir, coma un medio para acadar un crecemento
económico maior. O indicador por excelencia do desenvolvemento foi o ingreso por habitante. Ademais, considerouse que había un so camiño ao desenvolmento e que o modelo era Estados Unidos.
Estas ideas convertéronse nas dominantes á hora de
falar do desenvolvemento dun país .
Na década dos sesenta cuestionouse a anterior con-

cepción de desenvolvemento. O mestre Dudley Seers formulou con claridade a crítica a un concepto de
desenvolvemento reducido ao crecemento económico . Segundo Seers se queremos saber se un país desenvolveuse debemos saber que pasou coa pobreza,
o desemprego e a desigualdade. Se estes problemas
empeoraron non podemos falar de desenvolvemento
aínda que o ingreso por habitante duplicárase. Polo
tanto, queda claro que o crecemento económico non
pode ser a finalidade do desenvolvemento. É importante resaltar que o documento invítanos a non esquecer a lección histórica: a guerra que vivimos nos
anos oitenta estivo precedida por tres décadas de crecemento económico.

Na década dos setenta, o concepto de desenvolvemento implicou a busca dun crecemento con equidade . Nos países máis industrializados xurdiu unha
crecente preocupación polo uso irracional dos recursos naturais e a contaminación ambiental que provocara o seu proceso de crecemento e industrialización.
Lamentablemente, nos oitenta, a recesión da economía internacional, a explosión do problema da débeda externa e os problemas inflacionarios levaron a
que os obxectivos económicos centrais foran a estabilidade macroeconómica e a recuperación do crecemento económico.
A década dos oitenta e inicios dos noventa foron os
tempos dos programas de estabilización e axuste
económico. Estes problemas de axuste agravaron os
problemas da pobreza, a desigualdade, a exclusión
social e o deterioro medioambiental, practicamente
en tódolos países desenvolvidos.
Na década dos noventa, consolidouse un novo concepto de desenvolvemento, que é denominado
”desenvolvemento humano sostible”. Enténdese que
o desenvolvemento significa crecemento equitativo e
en harmonía coa natureza.
En fin: O crecemento refírese a termos nominais
económicos que medran ou desmedran, o desenvolvemento económico é un concepto máis amplo, en
onde o benestar e as consideracións naturais teñen
un papel máis fundamental.
BENJAMÍN
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HISTORIA DO TRABALLO
Nun principio o traballo facíase en beneficio propio, da familia ou da tribu. Consistía en cazar,
pescar e traballos comunitarios.
Despois na Idade Antiga apareceron os pequenos
artesáns, que ao ir pasando o tempo os obradoiros
foron crecendo e empezaron a empregar axudantes.
Só ao principio valorouse en Grecia como fonte
de
desenvolvemento.
Na visión de filósofos, poetas e artistas era unha
actividade exclusiva dos escravos. Certo desprezo
polo traballo manual que quitaba tempo ao ocio, á
actividade intelectual.
Nas batallas os prisioneiros eran tratados como
escravos e eran utilizados como cousas, non tiñan
ningún dereito e os seus amos podían mercalos,
vendelos ou incluso matalos.
No Antigo Exipto non so traballaban os escravos,
senón tamén os asalariados.
Na Idade Media xorden as pequenas empresas nas
que por un salario mísero os obreiros, homes e
mulleres e nenos traballaban mais de quince horas
diarias sen días de descanso, nin domingos, nin
festivos. E se caías enfermo non cobrabas.
Habían aprendices que non cobraban senón que ás
veces tiñan que pagar polo aprendizaxe. Dábanselle os traballos peores.
No século XVIII os obreiros pasan a operarios e
recibían un salario podendo ao cabo dos anos chegar a ser oficial o que hoxe chamamos especialistas,
que co tempo podían chegar a ser mestres de taller, o que hoxe chamamos encargados.
Século XIX, neste século a gran explotación que sofren todo tipo de operarios conleva a folgas e a que
se unan os obreiros dando lugar a organizacións de traballadores, que foron a orixe dos actuais sindicatos. Coas folgas lógranse avances económicos e sociais que darán lugar á base do traballo de hoxe en
día.
No século XX conséguense retos: que os salarios sexan adecuados ao tipo de traballo, os descansos, os
seguros de enfermidade. Aparecen a regulación por lei das relacións laborais.
Pese a todo esto hoxe en día danse casos de traballo por escravitude e de explotación nalgúns lugares do
planeta.
JAVIER
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Wolfgang Amadeus Mozart
Salzburgo un 27 de xaneiro de 1756—Viena 1791
A pesar da súa corta vida e malograda carreira, Mozart atópase entre os grandes xenios da música. A
súa inmensa producción (máis de 600 obras), mostra a unha persoa que, xa desde neno, dominaba a técnica da composición á vez que posuía unha imaxinación desbordante.
Wolfgang Amadeus Mozart naceu xenio por un de eses misterios indescifrables que, ao no dispoñer de
outra explicación máis coherente, atribuíse a unha casualidade. Ese xenio manifestouse a unha idade tan
cedo e dun xeito tan intenso, que o situaron entre os nenos prodixios máis notables da Historia.
Foi recoñecido xa na súa época. Dicían que o seu pai Leopold, tamén músico e compositor, comezou ,
cando Wolfgan Amadeus tiña tres anos e a súa irmá cinco máis, a facerlles prácticas ao piano, as veces ata vintecatro horas seguidas. Aos catro
“Mozart foi un dos nenos
prodixios máis explotados da anos xa era capaz de interpretar ao clave melodías sinxelas e de compohistoria da música e pagou o ñer pequenas pezas. Aos dez anos compón o seu primeiro oratorio.
prezo correspondinte, Os ne- Con respecto á música da súa época compoñía cun aparente ton lixeiro e
simple, aparencia que oculta un profundo coñecemento do alma humana.
nos prodixios rara vez se
Nas
súas tres últimas sinfonías anticipou algunha das características de
converten en persoas con viBeethoven.
das normais. ”
Arnold C. Schonberg Hai pouco que se celebrou o 250º aniversario do seu nacemento..
Segundo os biógrafos que foron os seus contemporáneos, unha das súas
imperfeccións consistiu en ter carecido do máis elemental sentido para a
administración razoable dos cartos polo que, ao
morrer, estaba completamente cuberto polas débedas. Razón suficiente, ao parecer, para que non
atopara familia, nin amigo nin a ningún dos seus
antigos e poderosos patróns dispostos a deixar
caer uns poucos céntimos para pagarlle un sepulcro individual por sinxelo que fora.
Á idade de vinteún anos Mozart buscaba nas cortes europeas un posto mellor remunerado e máis
satisfactorio, pero os seus desexos non se cumpriron. Marchou a Mannheim, capital musical de
Europa daquela, coa idea de conseguir un emprego na súa orquestra, alí namorouse de Aloysia
Weber. Leopold envió á súa esposa e fillo a París. A morte da súa nai na capital francesa, o desprezo dos aristócratas para quen traballaba e a
rexeita da súa muller Weber, fixeron que estes
dous anos transcorridos en París foran un período
negro da súa vida. Xa de volta á súa cidade natal, Mozart compuxo dúas misas e un bo número
de sonatas, sinfonías e concertos. O éxito da súa
ópera italiana Idomeneo, rei de Creta, fixo que o
arcebispo de Salzburgo lle invitara ao seu palacio
en Viena, pero sentiuse explotado e decidiu marcharse. Dedicouse entón a dar clases nunha casa
que alugaron para el uns amigos.
Mentres traballaba en “A frauta máxica”, o emisario dun misterioso conde encargoulle unha misa de réquiem. Esta obra, inacabada pola morte de Mozart, foi a súa derradeira composición, que terminou un discípulo seu.
Mozart morre en Viena o 5 de decembro de 1791, créese que por unha doenza renal crónica. Só uns poucos amigos foron ao seu funeral.
EZAMA
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APRENDE CON NÓS: O ALCOHOL NON ALIMENTA
O alcohol é unha droga que produce habito e serve para enmascarar situacións de soidade, inseguridade e depresión. A persoa que non pode vivir sen inxerir alcol é polo tanto un enfermo ao que se lle debe dar un tratamento
adecuado. Hai unha forma de consumir alcohol que ao non producir efectos inmediatos, é tolerado pola sociedade aínda que non por iso deixe de ser un auténtico perigo.
Referímonos ao uso cotiá de bebidas alcohólicas. Bébese polo costume ou polo prestixio social e incluso por
ignorancia, xa que a nivel popular crese por exemplo que o viño alimenta ou fai sangue: Falso!
O alcol non se dixire: pasa directa e rapidamente ao sangue dende onde se elimina.
Cando un home de peso medio (70Kg) sobrepasa a cantidade de medio litro de viño consumido ao día comeza
a rozar os límites da perigosidade. O problema agudízase cando a persoa que inxeriu alcol e por exemplo ten
que conducir un vehículo, xa que as bebidas alcohólicas perturban gravemente os reflexos. Así un conductor
que quere estar seguro de poder controlar as súas reaccións ao volante debe ter un índice de alcoholemia non
superior aos 0.25 g/l. Se esta cifra sube ata os 50g/l comeza a existir perigo, e cando xa sobrepasa os 0.80 g/l a
capacidade para manexar calquera vehículo está tan gravemente diminuída que facelo en tales condicións é un
grave delito penado pola lei.
Para comprender mellor estas cifras diremos que unha comida acompañada con media botella de viño e unha
copade licor produce un índice de alcoholemia de 1 g/l en sangue nunha persoa san duns 70 Kg de peso. Polo
tanto deberíamos aconsellar a este e a tódolos conductores que fixesen súa a popular frase

“SE BEBES NON CONDUZCAS”

ELISA

GUÍA LERDÓNICA (O QUE APRENDEU DO ESPÍA)
Doutro lado colgouse o teléfono e despois escoitou o sinal no seu, pero ninguén lle contestou onde lle acababan de
colgar.
Sairía rico desta. Gañara, en desprezado, apartado, en ignorado, etc.
Quedou coma un parvo. ¡Para que repetir¡ Ao fin e ao cabo repetía cada día, a mesma casa a mesma roupa, o
mesmo tabaco… , o mesmo. E así non podía permitirse seguir. Colleu a guía telefónica, un pito, e desapareceu
do cuarto. Despois se lle escoitou romper unha folla, esmagar o pito contra un prato e beber algo. Ignoraba el
mesmo o que quería; ao mellor un servente, ou unha muller para pasar a noite como ultimamente facía.
Volveu coa folla e comezou a ler e tomar notas. A tomaba coma a folla de reparto do final da película no que estaba metido. Para el, era máis real que repetir case todo o día, todos os días, a mesma cantinela na casa .

EZAMA
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A LIBERTADE TRUNCADA NON É DESENVOLVEMENTO HUMANO
¡Non, gracias! Toda sustancia que crea no que o consume un estado de dependencia, é dicir a necesidade
imperiosa de seguir tomándoa aumentando cada vez mais a dose, a pesares de saber que é a causa dunha serie de efectos psíquicos e físicos, que poden chegar a provocar a morte do consumidor.
A droga é hoxe por hoxe un grave problema, o seu consumo está moi estendido e segundo a OMS unha
cuarta parte da poboación mundial é drogodependente.
Temos que ter moi claro que coas drogas
non se pode xogar, non é válido dicir “so
por esta vez, quero probar a ver que se
sente....”
Non, non existen drogas menores: o primeiro pitillo de hachis e as primeiras anfetaminas poden ser o inicio dun longo camiño que acabe na loucura ou na incapacidade física ou na morte.
O drogadicto é un enfermo ao que hai que
prestar toda a axuda que precise. Para iso o
afectado ten que convencerse da necesidade de someterse a tratamento e a sociedade
temos que ofrecerlle todo tipo de comprensión e apoio.
A vida de moitos mozos, e incluso nenos de curta idade é destrozada polo sorriso hipócrita de calquera
“camello” disfrazado de amigo, de colega.
Un ¡non! dito a tempo pode evitar o peor dos males desta sociedade, a drogadicción.
ELISA MIGUEZ

VIDA LONGA E SAUDABLE
Hoxe en día a xente dura moitos mais anos que fai anos. Antes morríase de xove porque non se investigaba e non se sabía a existencia de tantas enfermidades que aparecen ao longo da vida e tampouco había
tratamentos para a súa curación.
Ao longo do tempo foise investigando e chegouse á conclusión que a xente tiña que comer san e facer
exercicios. Hoxe en día é complicado ter una vida san porque vivimos nunha sociedade con moito estres
e cambiar a mentalidade da xente é complicado. Moita xente polo traballo ten que comer comida rápida,
un perrito quente ou hamburguesas.
Unha vida saudable consiste en facer un bo almorzo, á hora da comida tomar cousas lixeiras á plancha e
non con salsa e graxas, tomar algo pola tarde e
despois facer unha cena lixeira.
Tamén é conveniente facer algo de exercicio
como andar, natación, etc. O exercicio é bo para
todo, para a circulación, a diabetes, a circulación, etc.
Hoxe en día a maioría da xente non fai unha vida san. A xente sae por ai a comer e a beber en
abundancia.
Agora descubríronse enfermidades como o Alzheirmer, Parkinson, demencia senil, etc., enfermidades que antes non existían ou non se sabían
delas porque a xente morría pronto. Oxalá algún día se consiga cambiar a mentalidade da xente.
ADELIO
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LOITAR CONTRA O RUIDO

Se fora posible realizar unha viaxe o pasado, posiblemente
o que máis non sorprendería do mundo no que viviron os nosos avós
seria o silencio.
Efectivamente a vida moderna ten moitas vantaxes, pero tamén moitos inconvintes e un dos maiores e o ruído..Os especialistas chegaron
a conclusión de que para conseguir ser eficaces na loita contra o ruído, deberiamos colocar silenciadores en toda maquina que cause ruídos, alongarnos dos puntos do orixe de ruído. Insonorizar vivendas e
lugares de traballo. En aparellos de uso domestico, cadeas de música , radiocasetes, radios e televisións etc.
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A MIÑA MADUREZ

A POBREZA HUMANA
A pobreza no mundo afecta ás persoas que
carecen do necesario para o sustento das súas vidas, as que non poden satisfacer ás súas necesidades básicas.
A pobreza non atende soamente aspectos
económicos senón que tamén inclúe aspectos non
materiais e aspectos ambientais. Implica non ter a
oportunidade de vivir unha vida longa, san, creativa e disfrutar da liberdade, dignidade e respecto
por si mesmo e dos/as demais.
A popularidade que alcanzou o enfoque economicista debese esencialmente a que permite una
rápida e fácil identificación dos pobres e, a partir
de iso, xerar comparacións entre grupos.
As súas causas poden ser: problemas políticos, crises dos mercados financeiros, desastres naturais, xestión inadecuada do medio ambiente, etc.
Algúns propuxéronse medir a pobreza co
producto interior bruto, medir a cuestións vitais
coa esperanza de vida, co consumo diario de calorías, etc., medir os aspectos educacionais co índice
de analfabetismo,etc.
O gran mérito de todos estes enfoques é chamar a atención acerca da existencia dun conxunto
de realidades que se presentan naquelo que chamamos pobreza. Iso leva a definir políticas do Estado
cara á pobreza que consideren a existencia desas
diversas realidades e non soamente a carencia de
ingresos. Dito deste modo a mera elevación de ingresos dunha familia que consideramos pobre non
é suficiente para que abandone a pobreza. Aínda
que parece ter certo consenso acerca deste punto
hoxe, o punto sigue sendo:
¿Quen é pobre? ou ¿Cando alguén pode ser
considerado pobre?. Este punto é de vital importancia porque o enfoque que se adopte determinará
o tipo de medición que se estableza e o tipo de políticas que finalmente se implanten.
ANA

Noutra parte da miña vida era como era, pero
foron cambiando as cousas, funme facendo mais
estable, mais sereno.
Recordo os meus tempos mozos con alegría, saía
coa peña, de marcha ata o final. Facíamos trasnadas, éramos adolescentes de instituto.
Aquí en Lenda estou emprendendo outra etapa
da miña vida, intentando superar os meus problemas. Nesta etapa teño que volver a empezar,
perdino todo, case quedo cego. Non é fácil, pero
creo que irei adiante, coa axuda da miña familia,
coa axuda de Lenda. Terei que loitar e non darme por vencido. Agora teño problemas, cando
neno se vive nun mundo feliz ....ou infeliz.
CARLOS

N
" on pode haber unha sociedade florecente e feliz cando a maior parte dos seus membros son
pobres e desdichados"
Adam Smith

As sociedades deben ser
xulgadas pola súa capacidade para facer que a xente sexa feliz.
Alexis Tocqueville
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A VIAXE A TESALÓNICA
Vou falar da miña viaxe a Tesalónica (ou Salónica (en griego Θεσσαλονίκη, Thesalonikē o Σαλονίκη, Saloniki) é a segunda cidade de Grecia, capital da prefectura (nomo) do mismo nome e un porto importante do
norte do Exeo), viaxe que me colleu por sorpresa porque a verdade é que viaxei pouco. Así pois o traslado a
Tesalónica presentábase apaixonante.
O ritmo da viaxe resultou moi canso, pois dos catro días de viaxe, dous estivemos entre avións e aeroportos.
Os dous días de estancia en terras gregas decidín tomalos con serenidade e por suposto con curiosidade.
Ás veces antóllase difícil facer comparacións ou coincidencias en países tan lonxe do noso.
Puíden constatar que os gregos son xente extravertida
como nós, sinxelos e bastante amables. So houbo unha
pega: o maldito idioma.
Aparte do seu idioma, os gregos enténdense en inglés
cos estranxeiros, pero eu de inglés non teño nin idea.
Esto fixo en parte que se viviran momentos de auténtico surrealismo, como cando intentei pedir un sinxelo
café con leite, e puxéronme o menos parecido a esto.
Ademais da lingua, os prezos estaban moi caros o que
fixo que estivera reacio a facer compras.
O hotel onde nos aloxamos estaba bastante ben en todos os sentidos. Os empregados eran xente amable e
facían que te atoparas moi a gusto.
Os bares de copas e garitos polo estilo estaban bordeando o paseo marítimo. O resto da cidade non me chamou
especialmente a atención, aínda que sobre esto teño que
dicir que me faltou tempo para valorala na súa xusta
medida.
Puiden constatar ademais de todo esto que se come moi ben e que aquí se condimentan pouco os alimentos.
A noite anterior á volta paseino xenial, pois leváronnos
a un pub con actuacións, unha
banda de música e baile,
onde tomei uns pinchos de
carne que estaban francamente
bos.
Xa de volta á casa, pesoume
non coñecer moito mais do
que puiden mirar.
O feito de poder viaxar a sitios
tan distantes da nosa cultura é
un auténtico luxo, que temos
que aproveitar sempre que se
poida.
Por fin, á chegada todo eran
preguntas e preguntas, porque
viaxar é algo que gusta a todo
o mundo.
ALBERTO L.
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HISTORIA DOS MUNDIAIS DE FÚTBOL por Benjamín Nogueira

Arxentina quedouse coas gañas de celebrar o mundial porque México tiña mellores infraestructuras e
máis estabilidade política. Arxentina tamén quedou eliminada na clasificación para o mundial despois
de quedar terceira no seu grupo de clasificación por detrás de Bolivia e Perú.
Pelé conta a verdadeira razón do triunfo do seu seleccionado en México 70: “Todo comezou cunha
chamada de Rosemeri, a miña muller, que me dixo que a familia reuníase a rezar por todos nós. Non
souben que responder. Decidín facelo con algúns compañeiros e o fixen con Roggerio, Carlos Alberto e o xefe de delegación. Así , os catro comezamos a rezar nunha das habitacións do hotel. Pouco despois uníronsenos Tostao, Piazza e Marco Antonio. Ao final, a metade dos integrantes da delegación
asistíamos ás reunións. Estou convencido de que nos axudou a gañar, contribuíu a unirnos coma unha
familia.”
O 31 de maio de 1970, o partido México-Unión Soviética abriu o noveno mundial cunha festa de inauguración incrible. Coa televisión transmitindo en directo a todo o mundo, México 70 convertería o fútbol nun espectáculo universal. Comezaba unha nova era.
Arxentina fora eliminada na fase previa. Pero a pesares da ausencia dunha das súas potencias , este sería o mundial dos sudamericanos.
Na primeira fase, foron varios os equipos que amosaron un fútbol aburrido. Tal vez o peor dos casos
foi o do grupo 2, no que a Italia cun so gol a favor chegoulle para clasificarse. Pero noutras zoas o Brasil de Pelé ,Tostao e Jairzinho a Alemaña Federal de Muller e Beckenbauer e o fútbol claro e ofensivo
de Perú leváronse tódolos aplausos e puxeron fin ó xogo defensivo que reinara na década anterior.
Tras os cuartos de final, o torneo transformouse nun preito entre os máis grandes. Dunha banda Sudamérica, con Brasil e Uruguai; e da outra Europa, cunha Alemaña e unha Italia que se reivindicou
cunha palleira á selección local. Nada menos que catro ex - campións do mundo medíronse para chegar á final. Brasil destruíu a un deslucido Uruguai, que non ofreceu mais ca un primeiro gol capaz de
resucitar os fantasmas do Maracanazo por uns poucos minutos. O caso de Italia e Alemaña, en troques,
foi dramático. Os “azurri” aproveitaron un tempraneiro tanto de vantaxe e especularon todo o partido.
Pero sobre a hora, o equipo de Beckenbauer conseguiu o empate e trinta minutos mais de tempo. A
partir de alí, comezou unha cadea de erros que semellou máis un chiste ca un partido de nivel internacional: Alemaña púxose 2 a1. Finalmente Italia gañou 4 a 3 nun partido máis chamativo polo insólito que polo bo xogo.
Xa na final, dous bicampións xogábanse o campionato e tamén a posesión definitiva da Copa
Jules Rimet, que segundo as regras quedaría nas
mans daquela selección que a conquistara tres veces. O primeiro tempo rematou cun empate a 1.
Pero despois descanso e ante unha selección italiana que dera moi pouco os brasileiros foron imparables. O 4 a 1 final converteu a Brasil no novo
campión e Pelé ergueu a copa por terceira vez.
En todo o planeta víronse as súas marabillas. Por
entón , ninguén sabía que México 70 fora o seu
derradeiro mundial
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Cruyff non puido co Kaiser
En México `70 Brasil conquistara para sempre a copa “Jules Rimet” e catro anos máis tarde a FIFA estaba
de estreo: na cerimonia inaugural de Alemaña 74, Pelé levou ata o centro da cancha un novo trofeo. Entre
as 16 seleccións que competirían para obtelo, os campións olímpicos de Polonia e o fútbol total de Holanda eran os dous candidatos inesperados. Inglaterra, en troques, era o gran ausente.
Aínda que non puido con Polonia, na primeira fase Arxentina deuse o luxo de deixar fora a Italia por diferencia de goles, tras esmagar 4 a 1 a Haití. Pero nos cuartos de final a laranxa mecánica de Johan Cruyff
foi moito para os albicelentes e un 4 a 0 en contra marcaría o principio do fin. Despois de perder con Brasil e tras empatar con Alemaña Oriental, os arxentinos quedaron fora. Sen sabelo, gardaban unha carta na
manga: chamábase Mario Kempes e acababa de debutar nun mundial.
Entre tanto, no outro grupo da outra ronda xogábase mellor. Suecia, que lograra un empate ante os holandeses, era a gran revelación, non puido cos locais pero salvou a honra, nun encontro que tivo tres goles e
xogouse baixo unha choiva torrencial.
Alemaña Federal tampouco o tivo doado cos polacos comandados por Lato e apenas alcanzou a mínima
diferencia, despois de que o porteiro Tomasewsky paráralles un penalti. De todos os xeitos, os xermanos
chegaron á final.
Como en 1954, na definición enfrontáronse co favorito. Aquela vez fora Hungría, agora era Holanda, esa
máquina de golear. Pero tamén como en Suíza ’54 , os alemáns volvéronlle a cortar o sono a un equipo que
tiña todas as de gañar. Os locais comezaron perdendo por un gol de penalti. Pero outra vez déronlle volta
ao marcador cun tanto de Bretner e outro de Muller, que tivo o seu broche de ouro persoal, foi seu gol de
Copa número 14, que o convertería no home que máis movera as mallas na historia dos mundiais. Coma
20 anos atrás, Alemaña era o gañador da Copa do Mundo. Un novo rei, O Kaiser Beckenbauer, ergueu a
flamante Copa FIFA . En cambio outro grande Johan Cruyff voltaba para casa coas mans baleiras.
BENJAMÍN
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O GASTO MILITAR
O gasto militar baterá antes de fin de ano a cifra
récord rexistradas durante a guerra fría. EE.UU. ,
Oriente Próximo e algúns dos países pobres do
planeta son os principais responsables do aumento
deste gasto. Neste contexto preocupante, Oxfam
Internacional piden aos representantes dos gobernos de todo o mundo que acorden impulsar un tratado internacional que controle o crecente comercio de armas.
As cifras que cada ano move a industria de armamento sinalan que este sector converteuse nun pilar básico da moderna economía neoliberal.

No 2006 os gastos militares mundiais superaron
os alcanzados na etapa da guerra fría , a pesar de
que actualmente a situación política internacional
é substancialmente distinta á de entonces. En España, o gasto militar reflectido nos presupostos
xerais do Estado para o ano 2008, sitúase xa en un
2'23% del PIB (23.052 millóns de Euros).
Estímase que o gasto militar alcanzará este ano os
834. 000 millóns de euros dato que supera en termos xerais a cifras máis altas alcanzadas durante a
guerra fría e que é 15 veces máis do que gasta actualmente en axuda internacional.
Ese crecemento dos presupostos militares xerou
un boom na industria de armas. De feito as 100
maiores empresas de armas aumentaron as súas
ventas un 70%, pasando de 123.000 millóns de
euros no ano 2.000 ós 211. 000 no 2004 .
Estas armas están alimentando uns conflictos que
se converteron na principal causa das famelgas no
mundo, segundo a FAO. Así foi no 35% das emerxencias alimentarias ocorridas no mundo entre
1992 e 2003 comparado co 15% do período que
vai desde 1986 a 1991 .
Ano tras ano aumenta o gasto de armas e ano tras
ano o conflicto causa máis fame e máis sufrimento. A venta de armas non comezan os conflictos

pero está claro que os alonga. É hora de que o
mundo enteiro poña fin ao fluxo incontrolado de
armas ás zonas en conflicto. Na votación histórica
que terá lugar na ONU este mes de outubro, os
gobernos deben pórse de acordo para comezar a
traballar nun tratado sobre o comercio de armas,
afirma a directora xeral de Interpón Oxfan ( Oxfam Internacional en España ) .
Africa é o continente que máis sufre, é a rexión
máis afectada: o 61% dos países do continente que
sofren crises alimentarias están tamén atrapados
en guerras civís. Países como a República Democrática do Congo, Ruanda, Sudán, Botswana e
Uganda multiplicaron por dous os gastos militares
entre 1985 e 2000 .
En toda África, pérdense cada ano 15000
millóns de dólares por impacto das guerras, un desperdicio de recursos monstruoso si se ten en conta a necesidade desesperada de axuda ao desenvolvemento.
O diñeiro de axuda internacional que debería empregarse no desenvolvemento
pacífico nestes países teñen que desviarse
para abordar as crises humanitarias que
crean as guerras.
Hai que parar o fluxo de armas ás zonas
en conflicto dos países pobres. En Afganistán 2’5 millóns de persoas non teñen
alimentos suficientes para o inverno e o conflicto
está dificultando a axuda humanitaria.
KINO
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AS MULLERES E
O DESENVOLVEMENTO HUMANO
Nas nosas orixes os homes para poder procrear collían ás mulleres polos pelos e pensaban
que esa era a maneira de conseguilas pero iso é
unha barrabasada. Despois evolucionaron e xa non
facían iso, amestraron animais para poder comer
e que lles axudaran a cazar como os cans, xa non
eran nómades (que se ían dun lugar a outro para
poder comer) xa eran sedentarios (que se quedaban nun sitio só) tiñan casas, cultivaban as terras
as mulleres. Os homes ían cazar pero non sempre
traían comida entón as mulleres tiñan que colectar
a colleita e cociñala e así non pasaban fame nin
eles nin os animais.
Despois houbo o troque que consistía en
cambiar unhas cousas por outras. Era unha boa
forma de vida. Despois viñeron as cidades e os
cartos e aí veu a ambición porque compraban casas, as mulleres compraban comida. E mentres os
homes ían a traballar as mulleres coidaban dos
fillos e dos animais e cociñaban. O home chegaba
de traballar e tiñan a comida feita gracias a elas.
Os fillos, se eran nenos, crecían e ían a traballar e
a estudiar pero se eran nenas non.
Houbo unha muller na nosa Historia que foi
a primeira en ir a universidade chamábase Emilia
Pardo Bazán e fíxose pasar por Emilio e gracias a
esa revolución puidemos ir ao colexio, ir a votar e
ir á universidade e a traballar pero as mulleres se
se casaban perdían o traballo, por iso hai moitas
mestras sobre todo que non casaban porque se non
perdían o emprego.
Todo iso, por sorte, cambiou, pero agora a
mulleres traballan na casa e fora, aínda que cada
vez danse máis casos de que tanto o home e a muller traballan os dous fora e dentro da casa. Pero as
mulleres cobramos menos que os homes ante un
mesmo posto de traballo e iso non é xusto. De todos os xeitos, a muller sigue criando aos fillos e o
home axuda pero estes casos son os menos.
ISTO TEN QUE CAMBIAR PORQUE NON
SOMOS AS CRIADAS DE NINGUÉN.
ADA
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"Se podes chegar ao
través da neve, a
tempestade e a chuvia, saberás que poderás chegar cando
brille o sol e todo estea ben"

DEMOGRAFÍA E ENFERMIDADES
Ao longo do século XX, Galicia, ao igual que o resto de España e outros países industrializados,
experimentou cambios profundos nas causas de morte, na forma de enfermar e grandes melloras en
esperanza de vida. Cambios dunha magnitude que non ten comparación co observado
noutras épocas da historia. Os enormes
avances nos niveis de saúde concrétanse en
Galicia nunha esperanza de vida de 74,72
para los varóns e de 82,12 para as mulleres
en 1997 (entre as mellores do mundo), cando no ano 1930 en España era só de 51,6
anos na muller e 48,4 anos no home.
Paralelamente, nas tres últimas décadas
observouse unha diminución da natalidade,
ata chegar a taxas de crecemento vexetativo negativo.
Estes feitos (nacen menos nenos e vivimos máis anos) ocasionaron un cambio na pirámide poboacional, atopándonos no momento actual cunha situación moi diferente á de hai relativamente poucos anos (40-50), na que os grupos de máis idade teñen un peso proporcionalmente maior que o que
tiñan entón.
O outro elemento que afecta á estructura das poboacións é o das migracións. A situación respecto
ás migracións en Galicia e unha posible predicción para os vindeiros anos pode resumirse da seguinte maneira:
En primeiro lugar, Galicia, tradicionalmente ao longo deste século, un país cun saldo migratorio
negativo co estranxeiro, viu diminuír a emigración . No momento actual o saldo é positivo, fundamentalmente a expensas de emigrantes galegos que regresan a Galicia. .
Este fluxo migratorio que regresa a Galicia, debido á súa avanzada idade, é un grupo de alto consumo sanitario, polo que debe ser considerado. Non son de esperar correntes migratorias a gran escala
como as que experimentou Galicia no pasado recente.
En segundo lugar, o fluxo de inmigrantes do estranxeiro ou doutras CC.AA. é relativamente baixo
e nada indica que vaia aumentar: Galicia non ten o suficiente atractivo para estes colectivos nin desde o punto de vista económico nin turístico.
No ultimo lugar, nos anos vindeiros o problema da migración exterior pode resumirse no balance
entre entradas e saídas a outras comunidades autónomas. A evolución apunta ben a un saldo positivo progresivamente decrecente (baixo a hipótese de emigración decrecente e inmigración en diminución) ou mesmo negativo (inmigración decrecente con emigración constante no tempo).
Existen outros aspectos de importancia como
son os da mobilidade entre provincias, interior
-costa e rural -urbano, así como o progresivo
proceso de “urbanización” do medio rural. Os
focos de atracción son as sete cidades de
Galicia e as súas áreas de influencia, o que
incrementa as diferencias entre un interior
despoboado e unha costa máis dinámica (coas
excepcións de Santiago e Ourense) e acentúa o
desequilibrio entre medio rural e urbano en beneficio deste, convertendo a Galicia nunha comunidade paulatinamente menos rural.
EZAMA
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A MIÑA VIAXE A TURQUÍA
Saímos do aeroporto de Peinador na mañá do xoves destino a Madrid.
O avión que saÍa de Madrid retrasou a súa saída das 14.30 h. ás 15.00 h. No avión de Madrid a Istambul puxéronnos: Uns cascos para escoitar música e unha película. As traduccións eran do turco ao inglés e ao español. O
avión de Istambul a Ankara tamén retrasouse.
Primeiro estaba prevista a súa saída para as 20.30 h. despois ás 21.00. h e finalmente ás 21. 20 h. pero aínda
houbo que esperar un pouco máis.
Tiña medo a voar no avión pero despois fóiseme. Chegamos ao aeroporto de Ankara cando xa era de noite.
Leváronnos ao Hotel Içkale (así era como se chamaba).
O hotel era elegante, alfombrado, cun hall ou sala de estar amplo enfronte da entrada. As habitacións tiñan:
Televisor, nevera chea de bebidas, unha cama moi grande, cuarto de baño, mesiñas, mobles, balcóns.
Nas reunións de traballo non entendo nada. Visitamos un centro para discapacitados onde hai tamén unha escola para nenos e, Á súa beira, un centro para a terceira idade. Todo isto xunto chamábase Centro Ozev.
Visitamos tamén un centro para paralíticos cerebrais onde tiñan piscina, ordenadores, psicóloga, etc.
Tamén visitamos un gran centro de actividades lúdicas e culturais onde ían persoas con e sen enfermidade
mental; tiñan billares, futbolíns, aula de xadrez, aula de debuxo, etc.
Despois da visita o centro Ozev fomos comer a un restaurante nun edificio semellante a unha mesquita onde
había unha exposición de vestidos tradicionais turcos e colares. Subimos en ascensor ata a azotea onde estaba o
restaurante; comemos e bebemos auga e zume de framboesa. Pola tarde fomos buscar unha casa de cambio onde
trocar euros por liras turcas. Non a atopamos e trocamos so algúns cartos nun banco.
Pola noite fomos cear a un restaurante.
O día seguinte tivemos outra reunión de traballo pola mañá no centro Ozev. Máis tarde fomos comer a un
lugar típico construído polos emperadores para non pasar frío en inverno nin calor no verán. Comíase sentado
no chan nunha especie de almofadas. Puxéronnos unha especie de filloas recheas de queixo, tamén as había recheas de pataca; tamén nos puxeron unha especie de leite con sabor a iogur natural.
Pouco despois fomos de compras pero non atopamos nada interesante no casco vello, onde había tendas por
todas partes. Pola tarde fomos probar un quebaq, que é un bocadillo de carne con mostaza e máis cousas. Tamén
fomos de compras pero sen demasiada sorte. Pola noite ceamos nun local de música tradicional ou música moderna tradicional onde había xente nova que bailou. Falo en inglés cunha monitora inglesa. Bailamos un pouco.
Ceamos.
A maioría das comidas que probo non me gustan demasiado. E aquí unha lista do que ceamos e comemos en
Turquía: Queixo fundido con herbas, pementos recheos de arroz, sustancia rechea picante, leituga, cebola, oliva
e pepinillo, potaxe, arroz con salsa picante, carne con salsa de iogur, carne con arroz e con herbas, patacas fritidas con salsa de tomate, zume de framboesa, albóndega con carne picada, allo e esencia de allo.
As mulleres novas non levaban velo con contadas excepcións; as vellas, si. En xeral, as instalacións eran boas,
quizais mellores do esperado: no centro Ozev tiñan sala de reunión de familiares e máis salas. O centro era igual
ou mellor ca algúns españois ou ca moitos españois. No centro de paralíticos cerebrais tiñan piscina , ordenadores, etc. No centro recreativo cultural social tiñan varios billares, mesa de ping-pong, aula de música, aula de
xadrez, etc. Era moi grande, de dúas plantas e coma un centro comercial polo seu tamaño.
O casco vello estaba cheo de tendas, non era un casco vello coma o de Vigo senón que tiña pouco de casco antigo. Tiña máis de vello que de antigo e saímos un pouco decepcionados nos dous días que estivemos.
A pesares de que durmín moi pouco non me sentín canso en ningún momento agás cando estabamos de volta
para casa.
Unha cousa que me chamou a atención foi que a xente cruzaba nas estradas por onde lle daba a gana, porque
non había os suficientes pasos de peóns .
A cidade de Ankara era unha cidade do estilo de Vigo pero máis grande. Tiña edificios de 6 a 10 plantas. Tiña
as mesmas cousas dunha cidade capitalista e occidental pero coa falta de cousas tradicionais e típicas de Turquía. Non me gustou demasiado, o mellor que ten son as mesquitas,
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A ADULTEZ
É a etapa comprendida entre os 25 aos 60 anos aproximadamente, aínda que como todos sabemos , o
seu comezo e o seu término dependen de moitos factores persoais e ambientais. É unha etapa onde se ten
un importante desenvolvemento biolóxico e psíquico.
Hai adultos de firme e segura personalidade que conseguen moitas cousas na vida, pola contra hai
adultos que son ineficaces e que fan cousas anormais.
O adulto maduro distínguese polas seguintes características:
Controla a súa vida emocional o que lle
permite afrontar con eficacia os problemas,
é o xefe da súa propia vida. Ten vida social
e cultural e soe formar a súa propia familia.
Exerce plenamente a súa actividade profesional, cívica e cultural. É a etapa de maior
rendemento na actividade (vale para algo).
Recoñece e valora as súas propias posibilidades e limitacións isto faino sentirse con
capacidade para realizar en ocasións mellor nunhas cousas que noutras. Percibe a
realidade correctamente, con obxectividade,
o que implica un comportamento eficaz e
cun gran sentido de responsabilidade.
O adulto inmaduro pola contra presenta
características radicalmente opostas:
É contradictorio no seu comportamento e
non controla as súas reaccións emocionais,
non percibe a realidade con obxectividade,
tal como esta é. Non se adapta adecuadamente á vida social, é un inadaptado).
YOLANDA

¿TEN A ROSA?
¿Ten a rosa liberdade para ter un froito?.
¿Acaso o corazón do amante é dado arrastrarse sempre?.
Tal vez sexa un caso roubar a liña do corazón que separa un día
doutro, un amante do anterior ou seguinte.
¿É a liberdade o sino dos poetas?.
¿Que é o que hai que roubar para ter?
E mellor non posuír nada e asín mentir sobre todo, que resplandecer un día sen nada, sen moral, cartos, amigos, sen teito.
Polo dano que me fixeches, pola burla con que me enganaches,
polo que me ofrezo sobre da mentira de ter un sino liso onde
exista, un home libre que afasta sensabores e quere o favor do
sabor.
Sobre esto é da liberdade louca.
EZAMA
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A XUVENTUDE
É a etapa comprendida aproximadamente dos 18 aos
30 anos. É unha etapa na que a persoa se atopa más
tranquila con respecto ao que foi a súa adolescencia,
aínda que non chegou ao equilibrio da adultez. O
mozo/a é capaz de orientar a súa vida e de ir chegando á progresiva integración de todos os aspectos da
súa personalidade.
No campo do coñecemento o mozo é máis reflexivo
e máis analítico. É a mellor época para o aprendizaxe intelectual, porque o pensamento logra frear cada
vez máis os excesos da fantasía e é capaz de dirixirse
máis obxectivamente á realidade. Ten ideas e iniciativas propias, pero no deixa de ser un idealista; os
seus ideais comezan a clarificarse. De aí nace o desexo de comprometerse.
Os valores comezan a ter xerarquía na que predomina a xustiza e é capaz de distinguir o prioritario e o
urxente. Rexeita a imposición, non con agresividade
senón con unha rebeldía san. Asume unha conciencia
propia dos seus actos e dálle o valor moral que lles
corresponde.
O seu desenvolvemento pode desembocar na autonomía e entón saberá integrar as súas conviccións
persoais os valores presentados pola sociedade, a relixión, o grupo e o ambiente de traballo ou de estudio.
Pero tamén pode desembocar na dependencia, entón
será arrastrado polo que os outros
Nace no mozo/a o concepto do ben e do mal.
É o momento no que @ moz@ oriéntase cara a unha
profesión, cara ao mundo do traballo, todo lo concreta . Os seus valores crecen, dálle unha orientación á
súa propia vida e busca un futuro.
Algúns moz@s escollen o consumismo, egocéntrico,
pero outros escollen un proxecto válido para o futuro, de crecemento. Todo esto é unha opción libre e
intelixente.
O amor xa non é un pasatempo, unha necesidade social, un escape, unha compensación, senón un compromiso serio e respectuoso coa persoa a quen ama.
Persoalmente me tranquilicei o dobre que na adolescencia, foime máis fácil estudiar porque activo o
pensamento e así non me queda tempo para paranoias.
O que máis resalto é a xustiza, xa distingo as cousas
que están ben e as cousas que están mal, se non se
distingue podes acabar “yonqui” perdido.
Agora me gustaría buscar un traballo para entreterme
e un marido que me enche das súas verbas. Con el e
o resto das cousas irei entrando na emancipación, e
na independencia.
YOLANDA
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Ser hipocondríaco é a única
enfermidade que non teño.
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Cesaruco, Cesaruco,
¿estás fartuco?

Como un caruco

Un galego que ía a Madrid e os veciños amigos dixéronlle que tivera moito coidado porque cando paraba o tren roubaban os paquetes. O galego díxolles que levaba o fillo con el e que entre
os dous coidarían dos paquetes.
Nunha brusca parada do tren caeulle un paquete, o galego levantouse rápido e lanzouse sobre
o paquete. Do esforzo descoséuselle o pantalón e o fillo díxolle: ¡papá, papá, que se che mira
un......,! ¡Ai, carallo fillo! logo xa me roubaron o outro.
Chega un viaxante á casa do cliente e pregúntalle á porteira:
Non, foise a
un enterro.

Moléstame moito cando a xente fai preguntas estúpidas como estas:

Roubáronme os cartos ¿QUEN?
Perdín a miña carteira. ¿ÓNDE?
¿CORTASTE O PELO? Non, se te parece caeume ácido na cabeza e encolléuseme a testa.
¿XA CHEGASTE? Non, estás mirando un holograma.
Cando en lugares como o estadio de fútbol, o cine, ou nun restaurante ou unha biblioteca, te preguntan:
¿QUE FAS AIQUÍ? Nada, se te parece vin a barrer, ... a saudar aos camareiros e xa me vou.
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A túa publicidade …..connosco
Se desexa anunciarse nesta revista, ¡non o dubide!, póñase en contacto con alguén de Lenda,
chame ao teléfono 986 40 42 00 ou mande un e-mail (lenda01@terra.es) ou aínda mellor............. ¡veña a visitarnos!
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Se desexa anunciarse nesta revista, ¡non o dubide!, póñase en contacto con alguén de Lenda,
chame ao teléfono 986 40 42 00 ou mande un e-mail (lenda01@terra.es) ou aínda mellor............. ¡veña a visitarnos!
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