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Os seres vivos estamos sometidos a unha
evolución polo que nos atopamos nunha situación dinámica, en movemento. Chega un
momento que aparecen outras situacións,
que para uns poden ser o fin, e para outros,
os que seguirán, serán o camiño normal
con circunstancias normais para chegar a un
desenvolvemento da especie.
O home está afectado externa e internamente polo ambiente biolóxico, físico, ambiente
social e factores xenéticos, e busca o equilibrio dinámico entre saúde e enfermidade para favorecer a calidade de vida. Esta busca
está condicionada polo potencial xenético da
persoa máis a capacidade de adaptación ao
medio ambiente.
Polo tanto sobre a saúde inflúe o ambiente, o
estres, os hábitos de vida e a bioloxía.
Sempre estaremos nun estado de libre cambio entre saúde e enfermidade, nun principio
podemos ter a saúde cuasi perfecta (física,
mental, social) pero pola influencia do medio
(o ambiente, os hábitos de vida, etc.) e da
dos factores xenéticos, a saúde dexenérase
e podemos empezar a ter algúns índices biolóxicos alterados aínda que non teramos ningún síntoma clínico.
Si se sigue mantendo ou aumentando os factores que inciden na saúde pasaremos a
unha enfermidade inadvertida e non diagnosticable, e máis tarde a unha enfermidade con
síntomas clínicos e/ou de laboratorio e final-

EDITORIAL
mente se progresa nos atoparemos cunha
enfermidade con toda a sintomatoloxía e gravidade.
O período de saúde é a relación ecolóxica
equilibrada e compensada, es dicir, favorable
á bioloxía humana (ao organismo) pero nun
proceso permanente de cambio e de adaptación do home ao seu ambiente.
No período prepatolóxico o home está aparentemente san pero xa existe unha relación
de casualidade cos factores adversos do ambiente - axente causal e/ ou factores desencadeantes ou favorecedores- e así atopámonos con dúas situacións, unha onde o organismo é capaz de deter o proceso mórbido,
regresando ao estado de saúde, e outra onde o organismo é incapaz de deter o proceso
mórbido e sigue cara ao estado patolóxico.
No período patoxénico se distingue varias
fases: unha patoxéneses precoz onde a enfermidade non é percibida , unha patoxéneses subclínica onde a enfermidade é percibida no laboratorio, unha patoxéneses clínica
con síntomas que se perciben e unha enfermidade manifesta que pode desembocar en
convalecencia, invalidez, cronicidade ou na
morte. O equilibrio desprazouse cara a enfermidade.
Pero tamén existe un período de solución, onde modificando o medio (ambiente, coidados,
medicacións, operacións, etc) inténtase desprazar o equilibrio cara á saúde.
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A MIÑA ALDEA
Na miña aldea cada casa ten un nome e a
casa dos meus avos chamase a “casa do
Carral”.
Pero a casa dos meus avos chamabase antes
a casa da Quintá onde viviu toda a vida o
meu avo. A miña avoa non, ela vivia noutra
casa cos seus pais pero quedou orfa moi
cedo. Os seus pais forón enterrados na terra
puxeron unha pedra por riba. Miña nai non os
chegou a coñecer nin tampouco as súas
irmáns (miñas tías) nin o meu tío.
A miña avoa naceu en Cuba, na Habana, pero
veuse con oito meses; ten dous irmans aínda
que ela di dun “ese non e meu irman” porque
resulta que o meu bisavo por parte da miña
avoa, foi a Cuba e no barco coñeceu a unha
muller ca que se acostou e quedou
embarazada, tivo un neno, pero el non o
sabia, logo coñeceu a unha muller ca que
se casou e tivo un fillo e unha filla que a
derón por morta pero non estaba morta .
Esa é a miña avoa.
Por parte do meu avo, o seu pai foi a cuba
e traballou ali facendo promoción do
Bacardi e chamabanlle así.
Casouse ca miña bisavoa Milagros e tivera
dous nenos e unha nena que saiu retrasada
e moi gorda pero eu non a cheguei a
coñecer sen embargo ao meu bisavo si
pero morreu cando eu era nena.
Esa é a historia da miña familia pero non
está completa. Na miña aldea antaño había
moita mafia un da nosa familia matarono
porque pegoulle a tres rapaces, foron a por
el. Tiraronno no chan e saltaronlle enriba do
estomago e matarono. A un señor tiraronlle
un tiro na boca pero non morreu, despois tivo
unha infeción nunha moa e morreu.
Cando
viñan
rapaces
a
miña
aldea
votabannos a escopeteazos porque pensaban
que lle ian a quitar as mozas pero se era
unha moza a que entraba enton non pasaba
nada. Era tipico casarse unha moza cun mozo
da miña aldea, os meus avos fixerón o
mesmo e son primos segundos tiverón que
pedir permiso para casarse, a miña avoa
casouse con corenta anos e foise a vivir co
meu avo, a cuñada e os sogros, e a miña
avoa tivo unha filla ao cabo dun ano e unhos
meses tivo a miña nai e depois dun ano e
unhos meses tivo outra filla catro anos mais
tarde tivo o meu tío. A maior chamase María
Milagros puxeronlle o nome pola avoa,
despois veu a miña nai que se chama María
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Luz puxeronlle ese nome pola sua tía Luz, a
miña tía chamase María Isabel pola nai e o
meu tío Jose Luis, Jose polo pai e Luis polo
tío. Os meus avos teñen moitos terreos e
unha casa moi grande traballaron moito para
que estudiaran os fillos. A miña tía Mila ia
para psiquiatra pero emfermou con 25 anos
de esquizofrenia é a que se quedou na casa,
a miña nai ten o bacharelato e ten graduado
social pero tivo un fillo con 18 anos e a min
con 20.
Cando vivin na aldea eu axudaba a plantar
pinos, nunha hectarea plantabamos 200 ou
300 e temos os pinos mais grandes da aldea
porque os cuidaba a miña avoa, tamen
plantabamos castiñeiros para ter castañas
selecionalas e vendelas en outubro que é a
época. Eu penso ir en outubro para axudarlle
os meus avos que van velliños como facia
antes.

Debuxo
de
Merche

Pazos
No inverno vai moito frio e tiñamos que
cortar arbores para leña para cociña de ferro
e para a
lareira para que secaran
os
chourizos tamen tiñamos
que plantar
patacas para ter para comer eran as máis
grandes da aldea tamen temos unha horta
moi grande agora un veciño que xa non vive
alí deixanos
a sua horta para plantar
tomates, leitugas, pementos, frexeles; na
outra horta temos de todo tomates, leitugas,
frexeles,
tirabeques,
pementos,
fresas,
berzas ... o lado da horta temos arbores e
arbustos como o membrilleiro , mazairas , un
castiñeiro , un que da guindas eu comias son
un pouco amargas pero e mim gustabanme,
na praza tiñamos noces e comiamos moitas ,
as verdes hai que quitarlles a pel porque se
non amargan pero estan moi ricas e mim
gustanme máis as verdes.
CONTINÚA PG. SEGUINTE...................

Na miña aldea ía dar paseos coa miña tía e
viamos moitas arbores e setas. En outubro
colliamos cogomelos, ten un libro e para
diferenciar, os choupis que se comen teñen
as laminas rosas ou marróns, as que teñen
as laminas brancas e a moi velenosa a manita virosa e tamén hai outra que se tocas
no capucho e se pon amarelo é velenoso,
tamén colliamos a Macrolepiota Procera e
chegabamos ca cesta chea de setas e iamos a casa e poñiámonos as botas, as setas non se deben arrancar porque se non,
non volven saír hai que cortar e metelas
nunha cesta porque así caen as sementes.
No estío vai moita calor e iamos a coller
moras eu poñíame perdida de comelas e
tamén enchiamos unha bolsa para levar a
casa esmagabámolas con un tenedor e votabámoslle azucre, estaba riquísimo. Tamén axudaba a cargar alpacas no remolque
e despois iamos a casa e puñámolas no establo e na casa riba da cocheira. Cando era
pequena eu e unha prima 2ª escondiámonos e a miña avoa púñase moi nerviosa.
A miña aldea chamase Estraxiz pertence a
Samos.
Hai un terreo que se chama o Castro porque ten castros celtas.
Dábame gusto vivir aí porque ao saír da
casa respirabas aire puro, non coma eiqui
que respiras a contaminación dos coches e
cada vez quitan máis zonas verdes.
No estío ía a bañarme a un río que queda a
un kilometro da miña aldea ía andando
Na miña aldea tamén hai festas, a mellor
chamase a festa do Santigo son os días 24
e 25 de xullo. O día 24 a festa celébrase
cerca da miña casa, que se chama O Campo da fonte, hai queimada e comida e tamén poñen un bar e toca unha orquestra.
O día 25 van a misa, despois a tomar o
vermú e tamén toca outra orquestra, despois vaise a xente a súas casas cos seus
familiares a comer, e antes xogaban os dunha aldea contra outra, os de Pintín contra
os de Estraxiz. A noite despois de cear vaise para festa. Tanto á festa como á queimada vai moita xente doutras aldeas
ADIES
ELISA
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A RECICLAXE
A reciclaxe é o proceso mediante o cal produtos de desfeitos son novamente utilizados. Tamén é a acción de volver a introducir no ciclo de produción dos produtos xunto a outros
materiais de consumo. Nunha versión “eco-lóxica” do mundo a reciclaxe é a única medida no

obxectivo da diminución de residuos.
A denominada xestión excelente destina a cada residuo o seu tratamento. Son moitos o residuos que se verten nas vasoiras e que teñen un valor(p.e. as latas de refresco feitas de aluminio de fácil reciclado. Unha lata non ten valor pero miles poden ter valor no mercado e
compensar o custo de recuperación)
Debemos convencernos de que o reciclado é unha forma directa de concibir a vida.
Un 25% dos residuos producidos poden reutilizarse con saldo económico positivo.
Os principais residuos recuperables son os seguintes: papel, plásticos, metais, téxtil , coiros,
materia orgánica, madeiras NFU (pneumáticos para desuso), vidro, bio- gas e/ou enerxía,
UFU (vehículos para desuso).
A recollida separada de papel, plástico, vidro e metais, etc. é un paso correcto pero non
asumible pola municipalidade. Nestes casos poden usarse sistemas de cintas transportadoras onde uns operarios realizan a selección,
Poderían así crearse máis empregos recuperando para o País cartos que actualmente se tiran á vasoira. É importante sinalar que hai outros residuos valiosos de máis difícil separación, outros con especial perigosidade como son os aceites usados de motores ou cociña; os
residuos hospitalarios deberían ser tratados de forma diferenciada, pilas e baterías etc.
As veces o cidadán ten dificultades para realizar o reciclado, no meu caso concreto teño
unha distancia de máis de 1 km. ata os contedores axeitados xa que resido no rural.
RAZÓNS PARA RECICLAR
∗
∗
∗
∗

O custo de recollida e eliminación dunha tonelada de lixo é de entre 46 e 120 €
En España tíranse ao ano máis de 300.000 toneladas de metais.
Se reciclamos o vidro aforramos un 40 % de enerxía e por cada tonelada reciclada afórranse 1,2 toneladas de materias primas.
Recuperar 2 toneladas de plástico equivale a aforrar 1 tonelada de petróleo
CONTINÚA PG. SEGUINTE...................
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∗
∗

Ao reciclar unha tonelada de papel sálvanse 17 árbores
A protección do medio ambiente que nos rodea.
CURIOSIDADES PARA A RECICLAXE
∗
Por cada tonelada (1000 kg.) de papel e cartón que se producen se cortan 150 árbores.
∗
Nos últimos 47 anos produciuse máis vasoira que desde a orixe do home ata 1960.
∗
A mellor a forma de desfacernos do lixo é o reciclado.
∗
Cada domingo destrúense máis de 500.000 árbores para producir o papel necesario para os enormes suplementos de periódicos que nunca se reciclan....
∗
Vértese aluminio suficiente como para reconstruír a
nosa flota aérea comercial enteira cada tres meses.

Polo tanto, a reciclaxe é unha tarefa na que nos debemos implicar todos para a mellora do mundo que
nos rodea.

Fco. Javier Somoza Pires
Que arbores crecen na selva pluviosa?
As selvas pluviosas tropicais, que se dan na zona ecuatorial da Terra son uns dos ecosistemas máis diversos do mundo. Estes ambientes cálidos e húmidos albergan miles de especies
de plantas, moitas delas aínda non identificadas para a ciencia.
Entre as plantas tropicais útiles atópanse madeiras nobres como a teca, a caoba, o palisandro e o ébano; produtoras de alimentos como o café, o cacao, e
a noz moscada, ademais de multitude de plantas medicinais.
A maioría das árbores tropicais son de folla perenne e moitas florecen todo o
ano, algunhas veces varias floracións sucesivas.
Se ben súas raíces son pouco profundas, as árbores máis altas sobrepasan os
60 metros de altura e a maioría miden uns 40 metros. Poucas ramas interrompen a os troncos no seu ascenso cara á luz do sol.
As particulares condicións de vida da selva han provocado moitas adaptacións
curiosas a o longo da evolución das árbores.
As maiores extensións da selva tropical que aínda existen encóntranse en Nova Guinea, parte do sureste asiático, América Central, a conca do Amazonas, África occidental ecuatorial e
Madagascar.

Por que están a desaparecer os bosques tropicais?
Antano, os bosques cubrían máis da cuarta parte da superficie do planeta. Hoxe só cobren a
quinta parte.
Nos últimos 20 anos en Asia, África, América Central e do Sur, hanse destruído miles de millóns de hectáreas de selva po-la agricultura de tala e queima, o pastoreo, as explotacións
madeireiras e a minería.
Os motivos po-lo que se destrúe un dos recursos máis valiosos da Terra son moitos; a construción de presas, carreteiras e os asentamentos na selva ha acelerado o ritmo das perdas.
As explosións da poboación no Terceiro Mundo empuxaron aos campesiños cara aos bosques
para cortar as árbores e establecer novas explotacións agrícolas e gandeiras.
O solo que soporta os ecosistemas más diversos, desprovisto da súa vexetación, deixa de
ser fértil. A os poucos anos xa non se producen colleitas, despois o vento e a auga erosionan
a terra converténdoa nun deserto. A pluviosidade do lugar diminúe e as temperaturas
elévanse, empeorando o quentamento do planeta causado po-lo efecto invernadoiro.

Javier Valverde
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ECOLOXÍA OPINIÓNS E IDEAS
Ecoloxía é a ciencia que estuda as interrelacións entre os seres
vivos e o seu contorno, tanto con outros seres vivos, como cos
aspectos físicos (clima, etc, ademais de depender dos factores
sociais e económicos) Para os ecólogos, o medio ambiente inclúe non
só os fatores abióticos como o clima e a xeoloxía, mais tamén os
seres vivos que habitan unha determinada comunidade
A chuvia ácida ataca á agricultura e a destrúe como se a queimara.
O fenómeno da chuvia ácida converteuse nun dos iconos da degradación do medio natural provocada pola industrialización.
Prodúcese cando o dióxido de xofre e os óxidos de nitróxeno reaccionan co osíxeno atmosférico e se disolven na auga da chuvia,
formando os ácidos sulfúrico e nítrico. O vento pode provocar que estes corrosivos elementos percorran miles de quilómetros antes de se precipitaren a xeito de chuvia
Desertización é un proceso polo que un territorio que no posúe as condicións climáticas
dos desertos termina adquirindo as características destes. Isto sucede como resultado da
destrución do seu cuberta vexetal, da erosión do solo e da falta de auga. Dise que
África empeza nos Perineos polo que España corre o perigo de desertizarse se non
tomamos medias urxentes ao respecto.
Cambio climático é a modificación do clima con respecto ao historial climático. Tales cambios prodúcense a moi diversas escalas de tempo e sobre todos os parámetros climáticos: temperatura, precipitacións,
nubosidade, etcétera. Son debidos a causas
naturais e á acción da humanidade. O calor
aumenta cada ano na terra dous graos de
temperatura e baixa dous graos en inverno. Tamén cada ano morren polos raios solares 50.000 persoas e sube dous centímetros o nivel do mar
O Prestige foi un barco petroleiro que
rompeu polo medio soltando o carburante
nas costas galegas ensuciando o mar e as praias co chapapote có conseguinte deterioro na
fauna e flora mariña e das costas. Coa axuda dos pobos das costas galegas, con xente do
interior, xente doutras autonomías e incluso con xente estranxeira, loitando todos eles como “jabatos” , foron capaces de limpar a costa. Incluso o exército español formou parte da
brigada popular para limpar o chapapote.
Os Médicos sen Fronteiras, Mans Unidas e outras ONGs dedícanse a combater enfermidades dos parasitos que pican aos nenos en África, levando importantes campañas de vacinas a esas terras. Estas organizacións tamén fan colexios, ambulatorios, e outras actividades para paliar a fame, o analfabetismo, e a falta de formación das xentes do terceiro mundo.
J. Cousteau foi o home que estivo media vida loitando polos dereitos do mar. Marcaba os
peixes grandes e conservaba a flora e a fauna do mar; co seu barco Calypso exploraba os
lugares máis recónditos dos océanos facendo importantes investigacións mariñas. Dedicábase a educar aos demais sobre o estado das augas do mundo e a loitar pola súa protección.
JOSÉ DARRIBA
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“A crueldade cara aos animais non é unha válvula de escape inofensiva
nun individuo san... é unha sinal de alarma”.

.

Allen Brantley

A ESTRELA DE MAR, O POLBO E AS GAIVOTAS
A estrela de mar anda que parece ríxida e inmóbil, móvese e desprazase con os seus cinco
brazos estendidos.
Ten os “peiños” retráctiles, de case un centímetro de lonxitude
aproximadamente. Así este animal sen cabeza nin cola soe moverse e móvese polos fondos e as escolleraas. Alimentase de e rizos
de mar, moluscos e bivalvos, succionándoos pola boca.
As estrelas de mar son devoradas polas gaivotas ou falcóns pescadores.
Hai unha grande variedade de estrelas: a pesada Ceramester a Solester e a Cinclaia, o Ofiuro común e outro Ofiuro con moitas ramificacións e finalmente a Estrela de mil pes.
Debuxo de Adelio
Con respecto ao polbo pódese describir este como un monstro
mariño, con oito brazos e unha forza espantosa. Hainos de dimensións bastante grandes,
pero os das augas europeas non superan o metro e medio de lonxitude.
Teñen oito brazos serpenteantes e unha mirada fixa, como a dun robot.
Unha idea curiosa: o polbo posúe tres corazóns, dous deles serven para bombear o sangue.
Outra idea curiosa: son de sangue azul.
Aliméntanse de moluscos e crustáceos
Por outra banda as gaivotas son paxaros
que se arrebuxan xunto á beira do mar,
como se dun sillón se tratara; hai infinidade delas, de bonito plumaxe e pico
puntiagudo.
Cando era máis moza, interesábame moito este paxaro, é un ser vivo da natureza, moi coñecido nas terras galegas.
Este paxaro chamado gaivota mírase
grandioso nas praias. Con todo isto quero
dicir que sempre surcan o ceo e póusanse sobre o Océano Atlántico, volteando e
comendo pescado fresco.
O único desagradable é que tamén visitan o lixo e os desperdicios.
Cando vou de viaxe, para terra dentro,
voto de menos toda a paisaxe galega.
Sería, a dicir verdade: ¡Vótoche de menos, Galiza!
PATRICIA COGOLLUDO DE OYA

Fotos de Fran
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CRÍTICA DE CINE
TÍTULO: Memorias de África.
Título orixinal: Out of África.
EEUU,1985

Director: Sydney Pollack.
Interpretes: Meryl Streep,
Redford.

Robert

Drama romántico que narra un triángulo
amoroso dunha moza danesa que é baronesa, seu marido e un guapo cazador aventureiro en terras africanas.
Excepcional fotografía e uns actores que bordan seus papeis, banda sonora de altura. Recibiu 7 Óscar, e entre eles conseguiu o Óscar
a mellor película e mellor dirección.
A película comeza cunha baronesa danesa
que tiña unha granxa en África, e se desenrola no 1919 en Kenia, onde vese el dominio
branco en territorio africano pola incultura
dos nativos.
Os brancos viven de luxo e pouco traballo
mentres que os nativos africanos fan todas as
faenas.
A baronesa vaise a África co seu marido, que
resulta que é o típico home que vive a vida e
que durme con moitas mulleres.
Ao principio a la baronesa vaille ben cas colleitas do café. Trata a os nativos con honradez e xustiza, o que lle dará amizades con

eles durante seu período na granxa.
Coñece a Denís, un mozo cazador.
Naquela época contaban historias como tema
de distracción, era a forma de pasar as tardes entretidos.
Un día o marido ten que entrar na guerra para defender o seu país e vaise ao fronte, súa
muller ao principio quedase soa pero logo decide ir xunto ao marido, e polo camiño atopase con Denís o cazador e deciden ir xuntos a
ver ao marido. Unha vez alí, ela pídelle que
se vaia con ela e deixe o fronte pero el non
quere.
Un día ela cae enferma con sífilis contaxiada
polo seu home e este aconsella que vaia a
Europa a poñerse en tratamento.
Despois de curarse volve a África e lle conta
ao marido que está curada pero non pode ter
fillos. Tamén descubre que o marido está con
outras mulleres.
Nunha festa de fin de ano namorase do cazador Denís.
Por culpa da guerra, teñen problemas coa
granxa ao. baixar o prezo dos alimentos. O
cazador Denís , invita a la baronesa a un safari onde namóranse mutuamente.
Vense grandes paisaxes e animais como leóns , búfalos e outros.
Nun incendio ela perde a colleita do café.
Arruinada deixa a granxa e decide volver a
Dinamarca soa. Cando vai volver o seu marido se entera de que o seu amante, o cazador, morreu nun accidente de avioneta e que
todos os anos ve leóns onde está a súa tumba en África.
Nesta película vense gran variedade de paisaxes en África, de fauna e flora.
É un canto a África, a súa paisaxe, á natureza
e ao arte de contar unha historia tocando os
sentimentos.

Javier Valverde
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OS CANS E O MEDIO AMBIENTE
Eu son propietaria de cans, e moita
xente protéstame porque din que os cans
cagan e é unha porqueria ver as merdas;
que
a xente que ten cans son unh@s
porc@s, que iso contamina (cando esa xente
ten coches)e moitas cousas máis. Eu non teño coche pero como ben dixen teño cans
dous podencos portugueses e téñoos ben
educados non cagan nin mexan na veira rúa,
cagan e mexan nas árbores e sempre recollo
as merdas dos meus cans e digo eu, ¿por que
din iso a xente cando o que máis contamina o
medio ambiente son
os coches , espraies
etc.?
Nas aldeas os
cans, as vacas, as
ovellas, as cabras e
demais animais cagan
e mexan nos campos
e ninguén protesta
porque caguen por aí,
senón todo o contrario
as cacas utilízanas de
abono para as hortas.
Eu vivín nunha aldea
durante dous anos e
nunca me protestaron
polos cans,
daquela
aínda non nacera o
Rory, tiña a podenca
e outro can cagaban
por aí e a merda absorbíase pola terra era
abono para os campos.
Volvendo a cidade, moita xente dime é que os cans están mellor nunha casa Adies
con finca ou nunha aldea. Pero eu penso que iso non é certo porque moita xente non sabe que os cans nas
cidades relaciónanse e incluso son amigos
entre eles. Por outra banda hai moitos cans
que están nas fincas e non os sacan, déixanos alí todos os días solos. Eses cans acaban
tolos de todo, nas aldeas moitos deles están
encadeados. Iso e maltrato, tamén na miña
aldea coñezo a uns que van de caza cos cans
e téñenos nas gaiolas sen comer toda a semana para que despois ó saír vaian a cazar,
din que así teñen fame e collen os coellos,

“A crueldade cara aos animais non é
unha válvula de escape inofensiva
nun individuo san... é unha sinal de
alarma”.
Allen Brantley.

perdices ou outros animais. Iso é maltrato.
Os meus cans son de caza pero eu non
lles fago iso porque eu quéroos moito tampouco os levo a cazar. Non me gusta a caza
son unha amante dos animais. Ós galgos
utilízanos para correr ou parar a caza
e se non lles serven
ou ben abandónaos
ou os atan polo pescozo a unha árbore
a dúas patas pisando o chan e vanse
cansando de estar
así día tras día e
vanse dobrando
e
pouco a pouco van
morrendo con dor.
Hai un tipo de caza
que lle chaman a
caza do galgo trátase de ir ao monte e
coller os galgos perdidos ou colgados a
dúas patas como expliquei antes e levalos a casa coidalos
ata que estean ben
e buscarlles un bo
fogar onde os queiran por ser como
son, non para caza
senón como cans de
compañía, como teño eu os meus.
Gustaríame que a xente lea isto cambie o chip e se dea conta de que os animais
(neste caso máis polos cans que é cos que
máis convive) son seres vivos e teñen sentimentos coma as persoas. Ás veces dámoslle
máis importancia as cousas que aos seres vivos. Os animais buscan a seguridade que lles
damos nós a cambio perden algo da súa liberdade porque non temos que esquecer que
son seres sociais.

Adies
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GREEMPEACE
É unha ONG fundada en Canadá en 1971, naceu dun xeito espontáneo e é unha organización internacional ecoloxista e pacífista. O seu obxectivo é protexer e defender o medio ambiente, servir de activistas contra políticas mundiais que deterioren o ambiente e pregonar
pola paz no mundo.
Grempeace leva a cabo campañas para deter o cambio climático, protexer a biodiversidade, rexeitar os transxénicos, diminuír a contaminación acabar co uso da enerxía nuclear e
das armas.
As campañas de Greempeace céntranse naqueles problemas que, segundo a organización,
ameazan gravemente o futuro do planeta. As campañas nas que traballan na actualidade
pódense agrupar basicamente en catro áreas:ecoloxía mariña, atmosfera, enerxía nuclear e
tóxicos.
Greempeace está presente en vintecinco países, e o seu nome ven de “gripis”, palabra derivada do termo “hippies”.
É de resaltar o caso do Rainbow Warrior.
O Rainbow Warrior (Guerreiro do
Arcoiris) era o barco insignia da
organización non gobernamental
internacional Greenpeace utilizado
como barco soporte para as manifestacións organizadas por Greenpeace contra actividades realizadas por diferentes países contrarias ao resgardo do ambiente e
das especies mariñas.
O barco foi fundido polos servizos
secretos franceses en 1985, para
evitar unha incursión nas súas augas territoriais, que Greenpeace
quería levar a cabo para protestar
contra as probas nucleares que
realizaría Francia no Atolón de
Mururoa, no sur do Océano Pacífico.
JOSÉ DARRIBA
ANIMAIS DESAPARECIDOS
As condicións da Terra cambiaron de modo
paulatino ou tras violentos cataclismos. Paralelamente evolucionaron os organismos
vivos, tanto vexetais como animais. No
curso das eras xeolóxicas, grupos enteiros
extinguíronse e deron paso a outros completamente distintos. Coñecese precisamente como animais prehistóricos a aqueles que viviron antes da era histórica e
agora desapareceron.
Entre os primitivos anfibios, moi parecidos
a réptiles, houbo especies de gran tamaño,
provistas de robustas colas e patas e de
fortes mandíbulas. Algúns, como el Icthyostega, alcanzaron noventa centímetros
de lonxitude, e outros, como o Eryops, chegaron a medir 1,5 m.
Rafael
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PAXAROS DE PAPEL RECICLADO
Todo ser humano ten no seu interior
o poder de reciclar.
Non chegar a mirar o horror
de mar e terra esquilmar
O milagre pódese facer
tan so vontade temos que ter
e faremos voar nun mundo mellorado
paxariños de papel reciclado.
Que nos costa os lixos separar?
Non preferimos o reciclado mercar?
Ensinemos todos a voar
os paxaros de papel reciclado.
Non un paraíso para todos
Non un oasis no deserto
Tan son un desexo é certo
Un mundo mellor para todos
con paxariños de papel reciclado.

FONTE E MORTE

Fran

Bebín da fonte
posei os meus beizos na auga
apaguei a miña sede
acendín o meu ánimo
ximotei a miña desdicha.
Por que?
Quería beber auga,
quería estar leda e
quería estar con eles,
os meus amigos,
máis tempo do debido,
do que marca o tempo.
Din que o tempo e ouro e
non somos iguais?
Segundo para que cousas
Para traballar? Somos o que valemos
Para ter amigos? Somos o que podemos
E para ser feliz? Todo o mundo o é,
se quere selo é posible
Por iso o auga calma a sede.
As feridas que por fora temos feitas
son feridas na pel.
Dor de pensamento...
Suor do escritor que escribe sen saber
pero sente o que escribe.
Quero ter alma de poeta
algo de saudade, de confianza
e de respecto.
Quero ter sede! De auga,
de ánimo, de congoxa.
Máis ben tristeza ben diluída
que non atragante
que pase bastante ben
E iso é saber que é a vida.
Patricia Cogolludo de Oya
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AMIZADE E AMOR
Gústame terte coñecido
porque respondes canto te chamo
porque estás aí, cerca de min
E porque nunca me abandonas.
Só sei cando existe perigo
na nosa, chamemos, amizade.
Contigo o miro todo máis fácil.
A chama do amor decrece e case se apaga
se non estas, se foxes, se hai perigo.
Cando hai un amigo?
Cando estás comigo
Pese a quen pese.
Cando non o hai?
Cando non se quere e se mira so.
É a única verdade a estas preguntas.
Cando amo e quero, son feliz
Cando odio e detesto, son infeliz
Se morro quero vivir ao lado de Deus
Porque creo en El na súa existencia
Porque amo e odio
Non sei onde estarei!...
PARA TI, ELENA
Elena vai ao instituto todas as mañás
e polas tardes vai dúas veces a semán
¡Non sabe qué quere ser de maior!
Tampouco ten ningunha irmá
pero quere moito a súa mamá.
Devora os libros que non vexas
¡non é infantil.
Séntese nena, presa, no seu pobo.
Ela non quere encadrarse.
como as pequechas,
pero aos dezaseis anos
é a nena dos seus ollos, dos da súa nai.
Pero tamén é madura ao seu parecer
Todo o consigue co suor da súa fronte:
os seus amigos, as súas altas notas,
o cariño de todo o mundo....
Doce, como o mel, así é Elena,
enteira, nunca fráxil, calada e máis tímida
que outra cousa, é así para a súa nai,
a súa nai que a quere.
E en min deixou unha ferida aberta,
porque nunca conseguín
gañar a súa amizade.
Pero teño todo o seu cariño
cun bico ou cunha aperta
Patricia Cogolludo de Oya
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BAILE
Todos saltaban ledos
ao ritmo do clarinete,
formaban grupos
e aspiraban ao mellor da noite.
Así estiveron 15 días
ata que os corros racharon
e as mulleres pariron.
O círculo que prometía benestar
era o que radiaba saúde e enerxía.
O que nos tapaba as portas
para pensar nun mundo “xusto”
De aí que estes derradeiros
contrataran bailarinas
para sementar o pánico
na súa seriedade.
J.L.F. Ezama

O ESPELLO TRANSPARENTE
A maiores vin un alma enferma
Dixo unha vez máis que o intentaría
Viu o mesmo ca min: a adversidade
Como unha pintura sen cor
así tomei a parte que
facía falta para ese día.
Baleirou o espírito no espello
E iluminouse a parte de atrás.
Saía fume de alí e cheirar mal
Tiña mal aspecto,
rondaba o adverso.
Para mín que esta no pero
Da miña vida escura

O adversario

O PSIQUIATRA RAMÓN MUNTXARAZ. O SEU DISTINTIVO: A COHERENCIA
Aínda que naceu en La Puebla de Montalbán “A nosa sociedade actual propicia a
(Toledo) sentíase profundamente galego. Ra- aparición dos trastornos psíquicos
món Muntxaraz Muntxaraz chegou a Galiza
promovendo unha serie de actitudes
en 1979 ao conseguir unha praza de psiquia- de tipo competitivo e consumista,
tra no Hospital –daquela Sanatorio–de Conxo onde os valores da persoa, as traonde participou na súa reforma.
dicións e incluso a cultura e o
Muntxaraz ao longo da súa traxectoria tivo
idioma propios da comunidade son
numerosos conflitos laborais por posicionarse relegadas a un segundo plano.”
humanamente ao lado dos internos e por reclamar unhas condicións de traballo dignas. Antes de traballar en Galiza traballou no Hospital Psiquiátrico Alonso Vega de Madrid e alí foi despedido por apoiar aos dez internos en folga de fame que reivindicaban poder pasear polo xardín interior do centro e poder comer con
garfo e coitelo.
Pouco tempo despois de chegar ao noso país comezou a súa militancia no nacionalismo da
man da Unión do Pobo Galego. Con esta organización participou no nacemento do BNG no
ano 1982 e catro anos despois participaría na creación do Partido Comunista de Liberación
Nacional.
Xa en Galiza, traballando no Hospital Conxo, afronta un novo despido, esta vez por denunciar ante os medios de comunicación da TVE o deterioro da asistencia psiquiátrica neste centro. Gana o conflito e tivo que ser readmitido por sentencia do
Tribunal Constitucional, pero no 87 é novamente despedido por
negarse a acatar as ordes da Dirección de manter permanentemente pechada a unidade na que traballaba. Readmitido de
novo por sentencia do Tribunal Supremo, finalmente solicitou a
baixa neste Hospital polo acoso laboral e por non poder desenvolver o seu traballo baixo unhas condicións profesionais minimamente dignas.
En 1986 pon en marcha en Lugo a primeira Unidade de Saúde
Mental (USM) da provincia, e organiza a Unión de Trabalhador@s da Sanidade de Galiza (UTSG)
Entre 1991-1995 traballa na Unidade de Psicóticos Mozos do
hospital psiquiátrico de Rebullón, que é mostra da súa estratexia terapéutica: funciona asembleariamente e por consenso, doentes e equipo sanitario reúnense a diario para debater e tomar decisións, e o equipo médico reúnese cada mes coas
familias para analizar a evolución dos enfermos, etc. A revista Maxi, editada nesta etapa será o punto de encontro entre enfermos e sociedade.
Ramón trata de estender ao nivel nacional a experiencia de Rebullón. En 1992 reúne a
doentes de varias comarcas de Galicia, traballadores da saúde mental e persoas preocupadas con esta situación. Nace a Asociación Gaiola, presidida polo histórico nacionalista Antón
“Actualmente hai unha excesiva medicalización Moreda, que desde mediados dos
dos trastornos mentais, tratando só os sínto- anos 60 está interno no psiquiátrico de Castro de Ribeiras de
mas e non as causas reais que os producen”
Lea. Esta asociación edita a revista Gaiola Aberta, organiza charlas e combate e invisibilización da marxinalidade social dos
enfermos. Tamén na nosa asociación Lenda e pola iniciativa de Ramón nace a revista A Voz
de Lenda. Actualmente a nosa revista A voz de Lenda, Aluvión, e Gaiola Aberta –nas que
Ramón participou- son as únicas revistas galegas feitas por persoas con enfermidade mental como experiencia de rehabilitación da saúde mental, programadas, deseñadas e escritas
integramente en idioma galego.
Tras o hospital de Rebullón Muntxaraz traballará en outros centros: na nosa Asociación Lenda, no hospital do Barco de Valdeorras... En 2005 aproba a primeira oposición á que se presenta e regresa a Conxo. Aos psiquiatras oficiais non lles agrada o seu regreso. Felizmente
para todos terá que viaxar á Poboa do Caramiñal.

ROI E EZAMA
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-ai dotor veño coa lingua de fora.
-COMO?
-que veño coa lingua de fora.
Ramón Muntxaraz , médico psiquiatra recen chegado a Conxo, escoitaba por primeira vez
na súa vida esta expresión; e claro, este castelán da Puebla de Montalvan, Toledo, interpretouna co filtro dun especialista en Psiquiatría:
- eu, pensaba que era unha expresión psicótica, que aquel home pensaba realmente que
tiña dúas linguas, unha dentro e outra fora, así que botei man dos meus recursos para poder interpretar o que o doente acababa de contarme, e fixen algún esforzo mental sen
resultado, e a expresión pouco a pouco foise clarexando co curso da entrevista con aquel
home, que vivía nunha aldea as aforas de Santiago.
Esta anécdota contouma Ramón, asegurando que unha vez que coñeceu o significado de
“vir coa lingua de fora”, estivo convencido de que para exercer de psiquiatra en Galiza,
era indispensábel aprender a falar Galego. Aprender a falar Galego foi, para este Doutor ,
o inicio dun apaixonado romance con esta terra que el chamaba Patria. O Galego, Galiza,
os doentes asoballados da Galiza, o dereito de Autodeterminación, a Independencia, o Socialismo, a Revolución e todos os termos clásicos dun loitador de esquerdas nacionalista
mixturábanse cun inmenso saber científico que era transversal á súa existencia. Psiquiatría e compromiso político eran o seu camiño, e errado ou non, eu creo que nunca se
apartou de el.
Traballar con Ramón era excitante, e cansado, e pesado, e iluminador. Era cómodo e tremendamente molesto, traballo científico e traballo vehemente, traballo calmo e traballo
sen pausa, traballo a todas horas sen limite e sen medida; o traballo con el era humano,
sempre valorando a cada membro do equipo ( “ a equipa” , como a el lle gustaba dicir), o
traballo con Ramón era un sobresalto, un río de ensinanzas, un continuo aprender, un dicir de vez en cando “para un pouco, joder Ramón!”.
Os días en que Ramón nos ensinou o que era a Rehabilitación, os días en que Ramón nos
contou o significado de mil termos de difícil comprensión, os días en que Ramón nos explicou que a loita polos dereitos das Persoas con Enfermidade Mental as mais das veces
debese levar a cabo por outros, os días en que Ramón estaba en acordo coa “equipa” os
días en que se poñía coma un Tolo por que non estabamos de acordo, todos, todos eses
días foron os indispensables (a lo menos para min), para entender minimamente en que
estabamos a traballar e a loitar.
Un tipo especial este Ramón, era capaz poñerlle nome a un montón de síntomas que miraba nos seus doentes, pero vexan que nomes : “síndrome J.B”. “explosión de cuello de
gasiosa” “ karaokes somos karaokes”, “coidado con P. que hoxe trae coletas”, e mais
unha morea deles que xa non recordo, mira ti que axiña empezamos a esquecer, e ao
mesmo tempo dar una explicación, dígase Clase Maxistral, do que cada un destes síntomas por el nomeados significaban . As cousas con Ramón andaban así, de sorpresa en
sorpresa, e sempre coa súa Maruxa polo medio. Non me quero imaxinar a Pilara, a súa
compañeira , entre Ramón e a “súa” Maruxa.
Déixenme contar un un pequeno secreto aínda que no veña a conto.
Mesmo que nunca mo dixo directamente, estou convencido de que Ramón Muntxaraz era
un gran futboleiro, e que, inconfesábel traizón, era do Real Madrid. Baseo esta arriscada
conclusión no feito de que nunca deixaba pasar a oportunidade de poñer exemplos nos
que, Raul ou Diestefano apareceran por alí danzando, pero quen sabe, con Ramón, quen
sabe..............
Poderíanse dicir moitas cousas na memoria de Ramón, cousas como as que se poderían
dicir de calquera outro cando fina, pero habería que facer un grande esforzo porque o finado de Ramón, empeñouse toda a vida en no ser coma calquera outro, bateu e bateu no
ferro día a día e sen descanso, creu e creu nas súas ideas sen dubida, aplicounas cando
puido aínda a risco de pagar un elevado prezo, foi un entregado prisioneiro da súa idea de
liberdade, teimudo e persistente, e as veces pouco comprensivo cos vellos compañeiros
de viaxe, pero non podía ser de outro xeito, o viaxe de Ramón Muntxaraz só rematou
cando o levaron cara o Panteón, chovendo e abrazado pola bandeira do río azul e a estrela
roxa a rebrilar.
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O FATIGAS
Esta historia trata dun can vagabundo, pois na casa dos meus avós sempre houbo cans.
Direivos que ao meu tío gustábanlle moito as festas. Alá polo mes de setembro había unha
boa festa na Romaría da Franqueira, que coincidía tamén coa festa de Ponteareas. Nesa festa ao meu tío acercóuselle vagabundo cun can . A el gustoulle o can, o meu tío preguntoulle
ao vagabundo se o can era cazador, díxolle que si, que cazaba coellos. Preguntoulle ¿canto
queres polo can? A vontade, respondeu. Onde es? Do mundo respondeu. O meu tío levouno
a casa dos seus pais e alí comeu, lavouse e durmiu. Á mañá seguinte deulle uns cartos e o
vagabundo foise polo mundo adiante.
Pero a verdadeira historia do Fatigas comeza cando o meu tío tivo que facer unha viaxe longa de quince días por Madrid. Cando o meu tío se foi, o can non saia da súa habitación estaba cunha tristura de morrer, non comía nin bebía. A miña avoa preocupada polo can dicíalle ao meu pai: Este can está moi mal, desde que marchou o teu irmán non saíu do cuarto
nin para comer, nin para beber, tes que darlle algo porque este can morre.
O meu pai, que era veterinario díxolle: Non teñas pena mamá, este can non ten nada físico, é tristura pola falta do seu amo.
Aos poucos día volveu meu tío e o can púxose contento, ladraba, comía (devoraba máis
ben)e estaba movéndose todo o rato.
Esta é historia do Fatigas un can que despois de pasar a tristura da ausencia do seu ano, colleu forza e cazou moitos coellos. O Fatigas morreu de vello.
Quero contarvos que os cans ademais de ter enfermidades tamén teñen sentimentos e corazón, e que as veces tamén poden ter depresións como nós.
CARLOS TORRADO

A ECOLOXÍA
Son tantos os traballos publicados anualmente sobre a ecoloxía de terreo, que non podemos
dar nin un resumo do estado actual da cuestión. Grazas a rigorosos análises empezamos a
formarnos unha idea relativamente obxectiva do xeito no que evolucionan as poboacións naturais.
En xeral pode dicirse que canto máis extremas son as condicións dun medio menor é o
número de especies que o poboan e maior o de individuos de cada especie. Ao contrario, nas
poboacións naturais de condicións medias, a variedade de especies supera o número de individuos de cada especie.
PATRICIA COGOLLUDO DE OYA
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O DESXEO DO ÁRTICO
Xa os Maias predixérono fai séculos, que nesta época na que
estamos a Terra sufriría de quentamento global por dúas razóns, por culpa do Home e por culpa do Sol. Agora o sol está a
radiar máis calor que nunca.
O quentamento da Terra pode provocar a desaparición de xeo
do Polo Norte en menos de 40 anos. a advertencia chega do
Centro Nacional de Investigación Atmosférica da Universidade
de Canadá, cuxos investigadores advirten en nun artigo da revista Geophysical Research Letters que o xeo do Ártico se derreterá durante o verano de
2040, se continúan as emisións de gas que provocan o efecto invernadoiro na Terra.
O Ártico, un extenso océano cuberto de xeo, rodeado por terras despoboadas de árbores e
subsolo xeado ten os días contados. Xeofísicos estadounidenses e canadenses avaliaron o
quentamento da terra e destacaron o seu acelerado desxeo. Segundo os seus cálculos, só
unha pequena zona na costa norte de Groenlandia e de Canadá permanecería xeada na época máis cálida do año.
A vida animal e vexetal esta limitada practicamente á zona costeira. Soamente viven na Antártida animais capaces de adaptarse a un medio excesivamente rigoroso..
O ecosistema Ártico é rico en recursos naturais, tanto no mar como no interior. Entre estes
recursos atópanse os bancos de pesca comercial máis grandes do mundo, grandes reservas
de petróleo e gas, importantes depósitos minerais e madeira procedente dos bosques. O Ártico é unha rexión particularmente vulnerable ao cambio climático. É bastante evidente que
o cambio climático no Ártico será máis dramático e menos predicible do que se pensaba antes, e algúns dos seus impactos serán visibles. O Ártico, é un océano case cerrado, cuxa superficie xeada forma unha plataforma ou banquisa, que crece e diminúe cos cambios de estación.
O Ártico posúe unha flora e fauna moi particular. Con respecto á fauna ten o pingüín, o oso
polar, a morsa, as focas é a balea xorobada. Os
pingüíns viven onde teñen moito frío.Aínda que
son paxaros non saben voar pero si nadar. O
oso polar é moi grande, e é o carnívoro mais
grande do mundo, o seu pelaxe groso e branco. A morsa é un mamífero mariño que ten
dous colmillos enormes , este animal é natural
dos mares do Ártico. As focas son mamíferos e
se consideran membros dos carnívoros. A balea
xorobada é da familia de los misticetos e vive
en todos os océanos do mundo.
A flora nativa do Ártico redúcese a dúas plantas con flores: O caraveliño antártico e o pasto
antártico.
Por outra banda a flora que existe no ártico pode ser terrestre ou acuáticas. Dentro das terrestres están as plantas con flores, liques, musgos, hepáticas, fungos algas e bacterias do
solo. Dentro das plantas acuáticas están as algas mariñas algas de auga doce, algas de neve
e bacterias acuáticas.
Co respecto aos factores físicos a zona de altas presións no Polo Norte norte está acompañada de aire descendente, que se quenta por compresión, disolvendo as nubes que producen choivas e neves periódicas.
A poboación son os esquimós viven no Ártico, unha das rexións mais frías da terra e tiveroque adaptarse ao medio. Son de constitución pequena, os homes miden 1,60 metros e as
mulleres 1,50 metros. Son macizos e teñen as extremidades cortas. Durante o inverno é frecuente que os alimentos escaseen e os homes teñen que viaxar para conseguir alimento.
Os esquimós constrúen as sús casas parcialmente baixo terra para que estean mellor proxidas.
CONTINÚA PG. SEGUINTE...................
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O desxeo dos casquetes polares incrementa a entrada de auga doce nos ecosistemas mariños provocando cambios en a salinidade e cambiando os comportamentos migratorios. Hai
2,7 millóns de años houbo un descenso súbito das temperaturas medias do planeta, o océano ártico se xe ó, Europa e América se cubriron de xeo
Durante o mes de novembro, a capa del Ártico tiña
dous millóns de kilómetros
cadrados menos de xeo do
normal. Pero as investigadores son pesimistas para
o futuro: "O desxeo será
moito máis dramático nas
próximas décadas", destacou Marika Holland, unha
das autoras do estudio.

Ademais, o estudio advirte das consecuencias nefastas do desxeo na supervivencia de algunhas especies como o
oso polar
Ante toda esta introdución, tan so resta
plantexarse a seguinte pregunta: ¿Lles
preocupa a vostedes a desglaciación
dos polos?
A isto eu contesto: A verdade si, si que me preocupa pola contaminación. Tamén é que
agora as estaciones son moi variables. É una pena, xa que nun
estudio sobre os Alpes tamén viuse que hai unha zona onde todo
o ano hai neve, pero esa mesma neve xa non está igual que fai
uns 50 anos atrás. É verdade que o Ártico desaparece e en caso
que desapareza desaparecerán así mesmo moitas especies como
os pingüíns e o oso polar. Estes animais necesitan estar a unha
temperatura baixo cero para poder sobrevivir.
Conclúo dicindo que este mundo está feito por moitos animaliños, e sabendo a beleza e o encanto que ten a neve da noxo
que todo iso chegue a desaparecer tan solo por culpa do home e
da contaminación que este xera
Ademais todo isto levará a que haxa máis destrucións, xa que unha cousa leva á outra: o
xeo farase auga, os mares crecerán e se seguirán incrementando os problemas, desastres
naturais tales como os tsunami, maremotos e moitas máis catástrofes. Por iso axudar a
manter a natureza é tarefa de TODOS.
Mónica
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AS FROITAS
¿Hai alguén que poida dicir que a froita é mala ou prexudicial?
Nosas nais din que a froita e boa, tamén as nosas avoas e os médicos tamén aconsellan tomar unha peza de froita todos os días. Como di o refrán:
“Unha mazá ao día alónxanos do médico todos os días”.
A televisión fálanos moito sobre a obesidade di que cada vez ai máis nenos
e adultos obesos.
Os obesos descoidan a súa alimentación, abandonan os hábitos
saudables de alimentación, e para recuperar eses hábitos poderíamos empezar comendo máis froita.
A froita é un alimento que conten vitaminas, minerais, nutrientes e
moitas propiedades desintoxicantes. ¿A que non sabes que tomando unha pera ao día se calma a tose e potencia a desconxestión?
Pois si! E para aqueles que temos que
adelgazar un pouco é bo levar sempre
unha mazá no bolso, para cando teñamos
un pouco de fame. A mazá é unha froita
diurética.
Pero coa froita como con todo, algunhas persoas teñen que ter coidado coa froita que comen porque por exemplo, os diabéticos non
deben tomar o plátano nin a uva.
¡Atención! Como xa dixemos antes as froitas son moi ricas en vitaminas C,A, B e a carencia de vitaminas causa enfermidades, envellecemento prematuro,
anemia, debilidade, máis catarros, ceguera nocturna, infeccións urinarias, pel seca, etc.
Un consello: ¡TOMA FROITA TODOS OS DÍAS!

Nuria
A LINGUAXE DAS FLORES
Antigamente a linguaxe das flores era un segredo que
as nais legaban ás súas fillas. Ao través das flores comunicábanse moitos sentimentos: vida, beleza, morte,
ánimo, desánimo, soidade.... Pero sobre todo amor.
Regalar flores é unha excelente maneira de expresar o
que temos no noso interior sen perdernos en detalles e
sen que supoña un gasto excesivo.
O cor branco en calquera flor é o símbolo de pureza e
tamén de tempos futuros, que están por vir.
O cor roxo é o símbolo da atención, levanta o ánimo e
sobre todo se considera o cor da paixón.
O cor amarelo é o cor brillante, alegre por excelencia
que estimula a memoria. É o cor que evoca o verán e o
sol. Cando estamos tristes a presenza dunha flor con
este cor é importante para levantar el ánimo.
O cor azul é fresco e relaxante, é o cor do ceo e do
mar.
O cor rosa é feminino por excelencia, clama os nervios.
Por último está o verde, que é o cor da natureza é idóneo para amortiguar tensións e relaxarse.
Polo tanto recoméndoche:

¡Pon unha planta ou unha flor na túa vida!
Mercedes
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A próxima conferencia vaise celebrar en Marrocos.
Delegados de cento setenta e oito países fir- Por outro lado, a Unión Europea e outros cinmaron o primeiro tratado para diminuír os
co países (Canadá, Suíza, Islandia, Noruega,
gases contaminantes que producen polución e Nova Zelandia) comprometeranse a destiambiental e recalentamento do planeta. EEUU nar 410 millóns de dólares por ano ata o
foi a excepción, non firmou o tratado.
2005 aos países en desenvolvemento para
Este acordo define as medidas de aplicación
axudar a combater o cambio climático e os
do acordo de Kioto de 1997, polo cal a maseus efectos, segundo indicaron. Tamén a ministra de Medio Ambiente xaponesa, Yokiro Kawaguchi a estrela do
cumbre, informou sobre un compromiso de Tokío no mesmo sentido, pero
sen falar de cantidades.
O acordo produciuse tralo si de Xapón,
Canadá , Rusia e Australia, os catro
países maiores do chamado “Grupo Paraugas” que respaldaron finalmente
un acordo de compromiso presentado
pola Unión Europea.
A posición de Tokío era crucial para
que entrara en vigor despois de que George
ioría dos membros da ONU comprometéron- Bush rexeitara o pacto argumentando que as
se a reducir as emisións dos gases contamisúas reducións obrigatorias das emisións de
nantes nun 5,2% entre 2008 e 2012.
gases contaminantes que causan o “efecto
Tomaron como bases os niveis rexistrados
invernadero” danarían a economía do maior
en 1990. Para que ese acordo entre en vicontaminante do mundo. Ao parecer para
gor, polo menos 55 países responsables do conseguir vencer as reticencias de Xapón, pa55 % das emisións contaminantes deben rati- ís que mantivo abertas as conversacións ata
ficalo, xa o fixeron 30 países.
Agora agréganse a Unión Europea,
Xapón, Rusia, China, India e Australia, que xunto cos EEU son os maiores produtores de polución
Estímase que sen a participación dos
EEUU, que producen un 25% dos gases que producen o efecto invernadoiro, o maior promedio por país e
rexeitou o Protocolo en marzo deste
ano, a redución de gases será menor.
Pero os ecoloxistas alabaron o acordo apoiados pola Unión Europea, Xapón, Ru- o último momento, os negociadores da Unión
sia e China, os outros grandes produtores,
Europea tiveron que ceder sobre o control do
como xesto de independencia ante a “Casa
cumprimento dos compromisos.
Blanca””Comprendemos que non é un protoADIES
colo perfecto” o goberno do
presidente dos EEUU George
Buxh dixo que rexeita o protocolo porque danaba á economía do país.
Imos ter que mobilizarnos se
queremos que o protocolo
sexa firme, e unirnos con
outros países tecnolóxicamente avanzados.

O PROTOCOLO DE KIOTO
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NA MIÑA OPINIÓN por …..……………………… Elisa Míguez Pintos
TÍTULO: A SOMBRA CAZADORA
AUTOR: SUSO DEL TORO
EDITORIAL: XERAIS

Un comunicador, gran estrela da televisión, consegue,
por medio dun complexo proceso informático, reduplicar a súa imaxe para poder aparecer en varios programas ao mesmo tempo.
O autor nárranos a historia de dous rapaces, unha rapaza e un rapaz. Eles e o seu pai viven nun caserío con
animais Cultivan a terra e viven dela. Son orfos de nai
e viven pechados nese caserío porque ao seu pai o persigue a súa propia Imaxe, a Imaxe que el fabricou
cando era novo e quería ser inmortal.
O pai traballaba nun programa de televisión, a Imaxe
desfiguroulle o rostro e tomou a decisión de afastarse
do mundo para que a súa familia non sufrira. Foi a súa
muller cando vivía a que mercou o caserío. A Imaxe facíalle gañar moitos cartos.
Ninguén sabía que tiña dous fillos, nin tampouco sabían que os tiña pechados nun caserío. A Imaxe vivía no fallado e non sabia
nada dos fillos deste home.
Un día o pai destes nenos decide contarlles
todo e toma a decisión de desfacerse da
Imaxe que ten na súa casa. O consegue e
no empeño perde a vida. Deixa todo aos fillos. Estes abandonan o caserío fuxindo da
Imaxe e marchan a casa dos seus padriños.
Estes teñen un fillo que lles axuda, con
moito medo, a chegar ao caserio. Agóchanse da imaxe porque o rapaz aseméllase ao
seu pai. Tamén a irmá asemellase á súa nai
por iso non queren que os atopen.
Cando era novo o irmán desta rapaza intenta defendela da
imaxe e pelexa
con ela. Perdeu a
vida no intento e
morren os dous.
Ela remata casando co fillo do
padriño. Está
embarazada con
so dezaoito anos.
Pero o importante desta novela é
que o remate
chega coa eliminación da maléfica Imaxe, o
cal posibilita a esperanza dun mundo mellor.
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A SELVA TROPICAL DO AMAZONAS
Situado ao longo do Ecuador, o Amazonas, ten un clima húmido e cálido no que crece unha
selva tropical; unha das principais fontes de oxíxeno de todo o planeta. Desde 1966 descubríronse riquezas minerais fabulosas no subsolo.
Imos considerar que:
1º. Entre 50 e 100 acres de selva tropical destrúese cada minuto, cada hora
destrúense 3000 acres.
2º. As selvas tropicais son das máis variadas bioloxicamente e os espazos
naturais mais ameazados da terra.
3º. A este ritmo de deforestación non quedará selva tropical dentro de 50
anos.
4º. Dos catro billóns de selva tropical que tíñamos quedan menos de 2,5 billóns de acres
5º. As selvas tropicais conteñen a metade dos 5-10 millóns de espazos verdes na Terra.
6º. Unha cuarta parte dos medicamento receitados en USA obtense da selva tropical
7º. A selva tropical é o fogar de mais de mil tribos de pobos indíxenas.
8º. A deforestación tropical pode afectar tamén ao clima do planeta.
Segundo un estudio publicado en “Science” a deforestación do principal pulmón do
mundo avanza a un ritmo moito máis rápido do que se cría ata agora.
Un novo método de imaxe por satélite desenvolvido polos científicos da institución Carnegie
en cuxo desenvolvemento tamén participou a NASA permitiu identificar moitas zonas onde a
foresta tropical foi reducida ao través do que cualificou como “unha tala selectiva. A deforestación en toda a cunca do río Amazonas considerada o gran pulmón do mundo é peor do que
se cría ata agora. A tala xera graves consecuencias ambientais, así, por exemplo, prodúcese
unha eliminación da humidade característica da selva e aumentase o perigo de incendios.
9º. Ao ritmo de destrución que levamos van a extinguirse unha media de 100 especies diarias durante os próximos trinta anos.
O cambio climático e a deforestación poden converter a imaxe do bosque tropical en sabana,
cun enorme impacto no clima na biodiversidade do mundo.
En ausencia de medidas efectivas o quentamento global e a deforestación poderían converter do 30 ao 60 por cento do bosque tropical do Amazonas no bosque seco de sabana.
Cada minuto que pasa destrúense en todo o
mundo 25 hectáreas de selva tropical. Cada
dezaseis minutos perdemos unha zona de
selva tropical do tamaño do Central Park de
Nova Iorke. Non é alarmismo dicir que o
Amazonas pode ser un deserto no prazo de
unhas décadas. A destrución das selvas do
mundo a causa da agricultura que tala e
queima, o pastoreo abusivo, a explotación
forestal, a minería os diques, a construción
de carreteiras son problemas comparables á
ameaza da guerra nuclear.
As persoas “normais” non queren oír falar do
quentamento xeneralizado do planeta e a subida dos océanos.
Salvar a selva tropical require comprensión e
acción.
Estímase que hai un millón de especies de plantas e animais no Amazonas. As selvas tropicais desenvólvense nun chan pobre en nutrientes. As follas e demais materia morta
(animais e plantas) que caen no chan descomponse grazas ás bacterias e os fungos a unha
rapidez asombrosa reducindo os detritos a elementos orgánicos que as plantas vivas reabsorben inmediatamente.
A metade da choiva que cae na selva provén da humidade producida pola mesma selva.
CONTINÚA PG. SEGUINTE...................
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Desde o final da 2ª guerra mundial a explotación xeneralizada destruíu case a metade da
selva orixinal.
Os científicos opinan que a este ritmo de explotación a selva haberá desaparecido para
sempre nos próximos cen anos.
A Amazonia é tan grande como os Estados Unidos continentais e incorpora o maior sistema fluvial do mundo
co río Amazonas e os seus afluentes. Conta co a metade aproximadamente da selva tropical que queda no
mundo. A cuarta parte dos medicamentos que utilizamos derivan de plantas que se atopan na selva.
Os países occidentais importan decenas de miles de
toneladas de plantas ao ano para a produción de medicamentos.
As especies aínda descoñecidas son moi importantes
xa que algunhas permitirán combater doenzas ata hoxe consideradas incurables.
Unhas 125 centrais hidroeléctricas construíranse en
Brasil desde estas datas ata o ano 2010, por outra banda a Organización para a defensa do
Medio Ambiente advirte que os diques proxectados inundarán mais de 25.000 hectáreas
de selva na cunca do Amazonas, desprazando a medio millón de persoas.
A minería está a facer tamén estragos ambientais e sociais. Brasil ten os xacementos máis
ricos de mineral de todo o planeta. Os fornos para fabricar lingotes de ferro require carbón,
legalmente o carbón debe provir só de zonas repoboadas, pero aproximadamente o 90 por
cento conséguese na selva primaria irremprazable.
Parece ser que hai medio millón de persoas recorrendo o Amazonas para atopar ouro. A carreira do ouro en Brasil estase acelerando empurrada pola recesión e o paro.
En total hai implicadas uns cinco millóns de persoas na economía do ouro.
A pesares de estar prohibido pola lei, úsase o mercurio para extraer o ouro do barro do río,
co que as comunidades que viven río abaixo se envelenan co mercurio.
A minería do ouro no Amazonas tamén é responsable do 12 por cento do mercurio que se
dispersou pola atmosfera en 1988. Outra ameaza para a selva provén do cultivo crecente de
coca, planta cuxas follas utilízanse para a fabricación da cocaína.

Alberto L.
O SIGNIFICADO DAS FLORES
Se te regalan unha rosa roxa é que te aman e se a rosa
é branca significa que temen algo., se é de cor rosa significa que existe indecisión.
Se te regalan una camelia branca é que queren amizade
para sempre, se o regalo son margaritas brancas significa pureza é inocencia. Unha gardenia simboliza alegría,
e a flor de azar castidade. O tulipán se é amarelo simboliza amor desesperado, e se é roxo sutil declaración de
amor. O caravel simboliza distinción é nobreza, o lirio
simboliza pureza e inocencia.
A posición coa que se dan as flores tamén teñen o seu
significado. Si a flor, que polo xeral expresa tantas cousas, entrégase co tallo cara arriba significa puñalada trapeira.
Temos que coidar tres aspectos cando regalemos as flores: o cor, a flor e cómo a entregamos.

Mercedes
Isto é para tí
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A SEMENTEIRA
(Dedicado ao meu avó Juan Antonio)
A sementeira facíase en marzo, cando o sol aínda non apretaba o suficiente, pola mañá
tempera a iso das 9 horas despois de ter almorzado co meu avó, dirixiámonos ao campo de
millo, primeiro tíñamos que abrir a poza do auga, que era o noso turno para guiar o auga
entre o millo, botábamos nitratos ao millo para que crecera a herba e cortando o auga con
terra e matas entre o millo, facendo canles para que o auga chegara a todas as plantas.
Cando acabábamos de regar pechabamos a poza e deixábamos que a herba crecer ata que a
apañábamos, cuns paus lle dabamos á semente para que caira e dera o seu froito. A recolliamos en bolsas de plástico, despois a levábamos ao fallado e a estendíamos
no chan.

A PODA
Unhas veces co meu pai, outras coa miña nai, outras co meu avó, apañábamos a viña. Tiñamos que podala deixándolle catro ou cinco nus á vara, atábamos a viña co. vimbios, dábamos o sulfato. As veces víñanos o vento en
contra e manchabámonos de sulfato. Apañábamos as vides e deixábamos
que as uvas maduraran ata a corta das mesmas, que se metían en capachos
e sacos, para así levalas á bodega, alí prensalas para sacarlles o froito.

Juan

A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA MARIÑA
Existe unha crecente preocupación da comunidade internacional sobre as potenciais ameazas do ruído intenso submarino sobre especies de mamíferos mariños, peixes e outras formas de vida mariña.
Pode ser por explosivos, experimentos oceanográficos, investigacións, xeofísicas, construcións submarinas, tráfico mariño (incluídas as lanchas motoras), uso de sonares activos e
explotacións de gas e petróleo.
A comunidade científica concorda, e unha crecente evidencia científica confirma, que o ruído
intenso producido por estas fontes pode ocasionar diversos impactos negativos sobre mamíferos mariños. Entre eles inclúense a morte e feridas serias producidas por hemorraxias cerebrais ou outros traumas sobre os tecidos, perdida temporal ou permanente do
oído, cambio de hábitat, cambios na conduta alimenticia,
na reprodución , crianza, comunicación, navegación e outras condutas esenciais para a supervivencia da especie.
O ruído de alta intensidade tamén produce efectos negativos sobre outras especies mariñas. Tamén os fusiles de aire comprimido poden ocasionar feridas e reducir a taxa de
captura de especies de peixes, incluso a moita distancia.
As fontes de ruído de alta intensidade constitúe unha ameaza moi seria aos, xa desbastados, bancos de peixes.
Segundo Nacións Unidas (ONU), o aumento da contaminación acústica no mar pon en perigo
a supervivencia das especies submarinas, sobre todo, para os mamíferos, que usan o son
para comunicarse.
A vida mariña ten niveis de ruído superiores a 180 db, destruíndo o oído interno da fauna
submarina e ocasionando a perda de audición. Nas baleas isto ocorre cando o ruído alcanza
os 115-120 db. A exposición superior a 40-50 db a encontramos no ambiente natural isto
tamén xera serios problemas, como a diminución da viabilidade dos ovos e a redución de
crecemento.
O zooplacton, os peixes e tartarugas, forman parte da cadea alimenticia, que tamén se ve
afectada tendo un impacto adverso.
Existen alternativas para eliminar as fontes do ruído de alta intensidade: sonares pasivos
mellorados, deseños mecánicos que minimizan o ruído, fontes de enerxía alternativa, etc.
ANA
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OS TRANSXÉNICOS
Un transxénico (Organismo Modificado Xeneticamente OMX) é un organismo vivo que se
creou artificialmente manipulando os seus xenes. As técnicas de
enxeñería xenética consisten en illar segmentos do ADN co material
xenético dun ser vivo (virus, bacteria vexetal, animal e incluso humano= para introducilos no material hereditario doutro.
Por exemplo: o millo transxénico que se cultiva en España leva xenes de bacteria que lle permite producir unha sustancia insecticida.
A diferenza fundamental coas técnicas tradicionais de mellora xenética é que permiten franquear as barreiras entre especies para crear seres vivos que non existían na natureza. Trátase dun experimento a gran escala baseado nun modelo científico que está en interdito.
Algúns dos perigos deste cultivos para o Medio Ambiente e Agricultura son: o incremento do uso de tóxicos na agricultura, a contaminación xenética, a contaminación do solo, a perda de
biodiversidade, o desenvolvemento
de resistencias en insectos e en
“malas herbas”, ou os efectos non
desecados noutros organismos. Os
efectos sobre os ecosistemas son
irreversibles e imprevisibles.
Os riscos sanitarios a longo prazo
dos OMX reforzan o control da alimentación mundial por parte dunhas poucas empresas multinacionais. Son unha das armas destes
ditadores da alimentación e lonxe
de constituír un medio de loita
contra a fame, aumentan os problemas alimentarios. Os países
que adoptaron masivamente o uso
de produtos transxénicos son claros exemplos dunha agricultura
non sostible.
Na Arxentina, por exemplo, a entrada masiva de soia transxénico exacerbou a crise da
agricultura cun alarmante incremento da destrución dos seus bosques primarios o desprazamento de labregos e traballadores rurais, un aumento do uso de herbicidas e unha grave
substitución da produción de alimentos para consumo local.
A solución á fame e á desnutrición pasa pola substitución de tecnoloxías sostibles e xusta, o
acceso aos alimentos e o emprego de técnicas como a agricultura a a gandería ecolóxicas.
A industria dos transxénicos usa o seu poder comercial e influencia política para desviar os
recursos financeiros que requiren as verdadeiras solucións.
BENJAMÍN

AS PERAS
Hai varios tipos de peras: as peras de Urraca, as peras
de San Xoán, as peras de Manteiga, as peras de Baxín, as peras Conferencia. O meu avó meter as peras de manteiga no
medio da herba seca, da meda., para que maduraran. Coas
peras faise yogurt, compota, peras asadas, peras ao viño,. É
unha froita que ten moito zume e auga.
JUAN
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A CONTAMINACIÓN DOS MARES E DAS COSTAS
Mareas negras, deterxentes,
pesticidas agrícolas, radioactividade, plásticos.... acaban
nos ríos, nas costas e nos mares, ameazando a flora e a
fauna do Planeta. A mellor solución: previr a contaminación.
Os procesos industriais contaminantes e certos materiais
como os plásticos, incluído o
PVC, son fonte de produción
de substancias tóxicas.
Moitas destas substancias acumúlanse nos tecidos dos seres vivos ao longo da cadea
alimentaria xerando danos a
longo prazo a persoas e animais.
O transporte marítimo de
substancias tóxicas e perigosas está asociado con frecuencia á marea negra, ou a contaminación de lavado de tanques dos petroleiros de alta mar.
Os procesos industriais deben basearse en sistemas de produción limpa que non xeren substancias perigosas para os seres vivos.
O transporte marítimo debe ser estrito e moi coidadoso. As augas residuais deben depurarse
antes de vertelas aos ríos, costas e océanos. Greenpeace traballa para que non se poñan no
mercado substancias tóxicas que fan dano e para que se aplique a política das 3 R:

Reducir, Reutilizar e Reciclar.
MANUEL

AS BANDEIRAS DA PRAIA
A contaminación das augas prodúcense polos vertidos que chegan ao mar que poden vir de
varios sitios como fábricas, empresas, etc. Eses vertidos como son tóxicos contaminan o
mar. As consecuencias son que ao chegar o verán os bañistas queren bañarse e non poden
porque o auga do mar está contaminada. A
Xunta de Galicia a principios de verán soe
analizar as augas das praias e segundo como estea a auga lle poñen unhas bandeiras
de cores. A roxa significa que non é apta para o baño, ben porque estea contaminada
ou ben porque sexa perigoso bañarse. A
verde significa que non é recomendable o
baño, e que se te bañas debes facelo con
precaución. A azul é a mellor, significa que o
auga está nas mellores condicións para o
baño. Agora tamén nas praias existe a contaminación acústica, cos aparatos de radio
que leva e xente, cos bares, pubs e chiringuitos e co ruído que fan os coches ao tocar
o claxon.
ADELIO
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A CAPA DE OZONO
A mediados dos anos 1980 empezouse a acumular probas de que a finais do inverno formárase un buraco na capa de ozono do Polo Sur, onde se reducira en case un 50 % durant4e o
inverno, na estratosfera fórmase unha corrente de aire que rodea á Antártida e que se coñece como “torbellino polar ou vortex”. O aire que queda atrapado neste torbellino volvese
extremadamente frío durante a noite polar, o que favorece a formación de partículas de xeo
denominadas nubes polares estratosféricas. Estas nubes actúan como un catalizador heteroxéneo ao proporcionar unhas superficies para as reaccións nas que o HCI da terra e o nitrato de cloro se convertan en moléculas de cloro reactivas.

Ao comezo da primavera a luz solar separa ao cloro molecular nos seus correspondentes
átomos de cloro que son os responsables da destrución do ozono.
O buraco da capa de ozono foi descuberta no ano 1985, este buraco non é natural e está
comprobado que se debe á expulsión de certos gases producidos por produtos que usamos
diariamente os humanos, estes produtos conteñen grandes cantidades de CO2 e outros elementos químicos que ao contacto coa atmosfera terrestre provocan reaccións químicas que
destrúen a capa de ozono externa encargada de protexer a terra dos raios ultravioletas provintes do sol.
Todos estes compostos quédanse en el ambiente por un tempo entre 40 e 100 anos evitando que a capa volva a pecharse como debe estar
naturalmente.
O tamaño de todos os buracos que se atopan ao redor do mundo mantivéranse ao redor de 15 anos e
os cambios climáticos que desprazan os ventos e os
gases que neles se atopan, así que esta diminución ,
aínda que é bastante prometedora non debería alentarnos demasiado.

DIA 16 DE SETEMBRO
DIA INTERNACIONAL DA PREVENCIÓN DO
BURACO DA CAPA DE OZONO
En Venezuela o uso dos clorofluorcarbonados é legal
e permitido, mentres que noutras nacións está penado pola lei. Pero o libertinaxe co que se venden
estes produtos en Venezuela e noutras nacións en
vías de desenvolvemento segue prexudicando á Capa de Ozono agrandando os buracos xa existentes
Na nosa atmosfera. Durante varios anos de investigación, a partir de finais dos a setenta, os
investigadores que traballan na Antártida detectaron unha perdida periódica de ozono nas
capas superiores da atmosfera por enriba do continente da Antártida.
Concluíndo, o enrarecemento grave da capa de ozono provocará o aumento dos casos de melanomas
(cáncer) de pel, de cataratas oculares, supresión do
sistema inmunitario en humanos e noutras especies.
Tamén afectará a los cultivos sensibles a la radiación
ultravioleta. Polo tanto temos que ter conciencia da
gran cantidade de moléculas de ozono que se destrúen diariamente por culpa da actividade humana e
que tomando as medidas adecuadas se podería remediar.

ADIES
27

O GOLFIÑO ESPECIAL
Esta é a historia da vida dun golfiño que facía moitísimas
marabillas. Era mozo e fermoso, valente e digno. Tiña
unha pel bastante satinada e azul ceo. Sempre estaba no
mar nadando e mergullando tralos barcos e barcas, vía
aos mariñeiros votar e recoller as redes desde as barcas, e fundir a tanza para pescar un peixe. Este golfiño
morreu, o pobre morreuse porque non era como os demais que tiñan pouca categoría. Foi a morrer nunha illa,
case deserta, á veira da praia.

PATRICIA
Debuxo de Rafa Lago

A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
A contaminación acústica é aquela que fan os bares de copas, os coches, os autobuses, as
fábricas, etc. É unha contaminación das mais molestas para a xente que a sufrimos, sobre
todo para os que viven na zona de marcha. Os bares, pubs, e outros locais de diversión están abertos ata altas horas da madrugada e a xente que vive nesa zona non
poden durmir. As consecuencias desto
son ansiedade, depresións, e outras enfermidades físicas como a dor de cabeza, migrañas, etcétera. Os coches, ambulancias, a policía coas súas sirenas
tamén fan contaminación acústica.
E non esquezamos as obras das rúas
con esas máquinas taladradoras que se
fan insoportables e que levantan dor
de cabeza.
Nos que vivimos cerca do aeroporto de
Peinador, tamén temos que sufrir os
ruídos dos avións cando chegan e se
van, xa que pola nosa zona voan moi
baixo.
ADELIO

¿CALES SON OS RESÍDUOS URBANOS?
Os residuos son unha fonte potencial de enerxía e materias primas que poden aproveitarse nos ciclos produtivos mediante os tratamentos axeitados.

Papeis

Vidro

Plásticos

Recipientes

Outros

Orgánica
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Textís

O QUENTAMENTO GLOBAL
O quentamento global no noso planeta comeza a tocarnos de cerca e a sentenciar ás novas
xeracións.
No 2050 os mortos debidos a este fenómeno podería ascender de trescentos mil a un millón
de persoas ao ano.; a perda da metade de xeo de Grenlandia e na Antártida provocarían
unha subida do nivel do mar en seis metros que desbastaría as costas de todo o mundo, o
que levaría á desaparición de cidades como Londres o Nova York; o calor sería máis frecuente e intenso; habería mais incendios; o Océano Ártico podería desxearse e mais de un millón
de especies animais desaparecerían.
O número de furacáns de categoría catro e cinco duplicouse nos derradeiros trinta anos. A malaria avanza ata altitudes anteriormente
inimaxinables, como nos Andes colombianos, a máis de dous mil metros de altura. O desxeo dos glaciais en Grenlandia duplicouse nos
últimos dez anos. Ao menos duascentas setenta e nove especies de
plantas e animais xa se miraron afectadas polo quentamento global
trasladándose a zonas máis próximas aos polos.
Incremento de fenómenos metereolóxicos extremos como grandes
secas, inundacións, furacáns e olas de calor, mentres que outros fenómenos como os períodos de frío poderían diminuír. Ralentización
das correntes cálidas do Atlántico Norte que produciría unha nova
glaciación. Reaparición ou traslado de enfermidades a zonas máis cálidas. Máis dun millón
de especies de todo o planeta poderían extinguirse en cincuenta anos.

Quino

O MAR
A Terra está bañada polos océanos Pacífico, Atlántico, Indico, Antártico ou Austral e Ártico.
O mar ten mares e océanos, estes últimos son grandes masas de auga que separan os continentes. Os mares son zonas de auga próximas ás costas.
O mar é moi rica en auga e varía segundo a temperatura que oscila entre os 12ªC ata os
30ºC, segundo os metros aos que se consideren. Contén un 97 % das augas de toda a Terra.
Os océanos e os mares formáronse fai case 4.000 millóns de anos. O mar é un espectáculo
marabilloso, sobre todo cando rompen as olas do mar aberto nas rochas das costas.
O mar tamén ten peixes e pedras, algas mariñas e corais, de múltiples e variadas especies.
Dependendo do mar e da temperatura do mesmo pódese atopar especies exóticas tanto de
fauna como de flora. É un mundo distinto ao da terra.
Non sei como contalo pero a min resúltame moi interesante o mundo mariño, é todo un espectáculo. Pola culpa da contaminación mariña: acústica, residuos, lixo, vertidos, etc, moitos
animais e plantas míranse en perigo de extinción.
Os petroleiros votan contaminantes ao mar, as
fábricas votan residuos contaminantes que verten ao mar, as persoas tiran cousas ao mar. Soamente temos que ir a algunha das nosas praias
e mirar como na area atopamos botes, plásticos,
latas, compresas.... e todo tipo de lixo.
Todo isto emporca o mar, e se non poñemos remedio matarán toda clase de animais e eliminarán toda clase de plantas.
A este paso nos quedaremos sen algas e sen
peixes. Moitos principios activos das medicinas se conseguen das algas, e hai quen di que
que as algas serán no século XXII o principal alimento dos homes.
Ana
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ENTREVISTA A
ANGELITA BOUZÓN LAGO E MERCEDES IGLESIAS BOUZÓN
Por YOLANDA
Reunímonos a miña tía, a miña avoa mais eu e, logo de aclarar o obxecto da xuntanza,
iniciamos a conversa.
A vida no mar é moi escrava, di cun sorriso a miña avoa dándome así pé para empezar a
entrevista.
Pregunta: ¿Como vedes o mar?
Resposta: O mar é precioso e rico, pero a vida no mar é, como xa dixen, moi escrava.
Móllaste aínda que poñas roupas de auga, e tes que ir pola noite ao mar sen durmir.
P.– Por que zonas pescades?
R.– Por Arcade, por fora do porto de Rande e polo porto de Vigo
P.– Ata que idade pode traballar un mariñeiro?
R.– Como calquera persoa traballadora, ata a idade de xubilación, iso se a súa saúde non se
o impide.
P.- Se transmite este oficio de xeración a xeración?
R.– Si, de avós a fillos e de fillos aos seus fillos.
P.– Que é o mais difícil e o mais fácil para vos?
R.- O máis difícil é pasar toda a noite con friaxe e humidade e non coller peixe, e o máis fácil
e doado é coller moito peixe e ter boa venta.
P.- Colledes todo o peixe coa mesma rede?
R.– Non, hai dúas clases de redes, unha para o peixe pequeno e outra para peixe máis grande.
P.– O peixe ven moi liado na rede?
R.– As veces ven liado, con abono, con plásticos, con moita porquería...
P.– Que residuos ten un barco?
R.– Sobre todo gasóleo e aceite e fuel.
P.– Cal foi o obxecto máis estraño que atopachedes no mar?
R.– Condóns e compresas
P.– Que animais mortos mirachedes no mar?
R.– Un porco, galiñas.. tolo polo mar abaixo. O deberon tirar as persoas pouco concienciadas
de ter o mar limpo.
P.– É perigoso o mar?
R.– O mar é perigoso cando fai mal tempo, é perigosísimo.
P.– Cómo hai que dominar o mar?
R.– Con paciencia, tranquilidade e non saír ao mar cando este está moi bravo.
P.– Cómo é a calidade do peixe?
R.– “Superbo”, os bivalvos, os peixes, todo nesta ría e moi bo e fresco.
P.– A pesca ten bo futuro coa suba do petróleo?
R.– Cando sube moito o prezo, non se pode ir a pescar, non compensa.
P.– Como os afecta as piscifactorías?
R.– Non moito, eles venden outro tipo de peixes, rodaballos, robaliza, etc.
P.– Cantos quilos de peixe soes pescar?
R.– De cen a douscentos quilos, isto soamente o barco de tres mariñeiros.
P.– Que tipos de peixe se comercializan agora?
R.- Antes os bacallaus pequenos tirábanse ao mar, tamén as raias e os pintos. Agora véndese todo.
P.– Traballan moitas mulleres no mar?
R.: Agora en barcos pequenos van mulleres, pero aínda non van nos grandes.
P.– Vai ao mar algún mariñeiro con discapacidade?
R.– Con discapacidade física non, pero con discapacidade psíquica vai algún que outro.
Rematamos a xuntanza e quedo cunha agradable sensación. A verdade é que me gustou
moito facer este traballo en familia. Desde aquí doulle as grazas a miña avoa e a miña tía
por terme concedido estes minutos para eu poder facer esta agradable entrevista.
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A década dos setenta non foi doada para un amplo sector do pobo arxentino. Foron anos caracterizados unha violencia interna atroz, cuxas feridas aínda non curaron.
A organización do Mundial foi confirmada a pesares das críticas internacionais debido ao réxime
gobernamental de entón, encabezado por unha xunta militar.
No aspecto futbolístico o técnico Menotti traballou durante catro anos con todos os medios ao
seu alcance, grazas en parte a intervención militar tamén existente nas asociacións deportivas.
Non obstante foi unha época positiva para o fútbol arxentino tanto no aspecto práctico coma no
teórico. A partires de aí remataron as improvisacións para dar lugar á planificación e o traballo
ao longo prazo, o que conlevou campañas exitosas en diferentes categorías. De novo e por derradeira vez, 16 seleccións interviron nun Mundial. No grupo 1: Arxentina, Italia, Francia e Hungría. No grupo 2: México, Túnez, Alemania Occidental e Polonia. No grupo 3: España, Austria,
Suecia e Brasil. No grupo 4: Perú, Irán, Escocia e Holanda
No grupo 1: Arxentina gañou contra Francia e Hungría por 2-1 pero perdeu contra Italia por 1 a
0.
Do anterior grupo pasaron Arxentina e Italia. No grupo 2 México perdeu os seus tres partidos. Do
anterior grupo pasaron Polonia e Alemania Occidental, no grupo 3 pasou Brasil e Austria. O primeiro cun fútbol medroñento. No grupo 4 destacaron Perú e Holanda que clasificaron para a seguinte ronda.
Una festa popular. Despois de cada vitoria das cinco que conseguiu Arxentina as rúas enchéronse
de siareiros. Con xogadores de notables recursos técnicos Arxentina demostrou estar á altura
dos favoritos. Con todos eles clasificados para a seguinte rolda, os partidos gañaron en emoción
(Holanda, Brasil, Italia ou Alemania Federal). Así mentres Arxentina desfarase de Polonia Perú e
Brasil, os holandeses facían o propio con austríacos, italianos e alemáns, desenvolvendo un gran
xogo ofensivo.
Na final, Arxentina derrotou a Holanda con dous goles en tempo engadido. Arxentina conseguiu a
súa primeira Copa do Mundo. Para a memoria quedan as paradas de Fillol, o temple de Pasarela
e os goles de Kempes. O minuto no que Resenbrinck estrelou un disparo no pau dereito da portería defendida por Fillol na final puido trocar a historia. Se entraba Holanda sería o campión.

Foi un mundial integracionista con 24 participantes: catorce equipos europeos, seis americanos,
dous africanos, Kuwait e Nova Zelandia. O encargado de realizar o afiche da Copa do Mundo de
España ´82 foi o magnífico artista plástico Joan Miró, a mascota foi “Naranjito”.
Este mundial deleitou coas súas figuras estelares: Platini, Tigoma, Zico, Falcao; Sócrates,
Rummenmigge, Littbanski, Bruno Conti e Dado Rossi. Ademais dous finalistas Brasil e Francia
foron os grandes animadores do torneo.
A primeira fase dividía aos 24 participantes en seis grupos de catro. A segunda rolda avanzaban
os dous mellores de cada grupo co cal formábanse catro grupos de 3 equipos. E por último o de
maior puntuación de cada grupo chagaba a semifinais cun plantel sumamente ofensivo, Brasil
era a gran favorita. Italia, Francia, Alemania, Arxentina e Polonia estaban un paso por debaixo.
España fracasou na casa. Na segunda fase Arxentina, Brasil e Italia enfrontáronse entre elas.
Arxentina que defendía o título, foi superada polos dous equipos, mentres que Brasil non puido
abrir o “catenacio” italiano. Francia, Alemanía e Polonia foron os outros clasificados a semifinais.
Para xogar a final, a Italia de Rossi superou á Polonia de Borriek,e a Alemania de Rummenigge
fixo o mesmo coa Francia de Platini. Italia derrotou a Alemania por 3-1, e o Rei Juan Carlos I,
entregou cun marcado sorriso a Copa a un lexionario Dino Zoff.
Cun resultado de 10-1, Hungría venceu a El Salvador na cidade de Elche. É a goleada máis avultada da historia dos Mundiais.O campión foi Italia, sendo o seu terceiro campionato do mundo

Benjamín

conseguido, todos no continente europeo.
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FRASES CÉLEBRES ................. ............................................ por José Darriba
“Quen sabe adular sabe calumniar”
Napoleón Bonaparte

“Deus puxo o pracer tan cerca da dor que moitas veces chórase de alegría”
Aurore Dupon

“Ser poeta non é unha ambición miña, é a miña maneira de estar so”
Fernando Pessoa

“Un amigo fiel é un alma en dous corpos”
Aristóteles

“A medida o amor é amor sen medida”
San Agustín

“Non todo individuo que maltrate a animais acabará sendo un asasino en serie, pero case todos os asasinos en serie cometeron actos de crueldade con animais”
Dr. Randall Lockwo

Foto de Fran

A ENERXÍA EÓLICA
Coñécese como enerxía eólica o aproveitamento polo home da enerxía do vento. Antes xa se
utilizaba para propulsar naves mariñas e mover muíños de gran. Hoxe emprégase para xerar enerxía limpa e segura.
As vantaxes do uso desta enerxía son entre outra as seguintes: Procede directamente do sol
que quenta o aire e ocasiona vento, renóvase de xeito continuo, é inagotable, é limpa non
contamina, é autóctona e universal. Isto quere dicir que existe en todo o mundo, é máis barata canto máis avanza a tecnoloxía, non destrúe a natureza, respecta o medio ambiente,
as instalacións son facilmente reversibles e non deixan pegada.
Cada kw. /hora de electricidade xerada por enerxía eólica en vez da do carbono, evita a emisión dun kg. de CO2 á atmosfera.
Por todo o anteriormente dito podemos asegurar que a enerxía eólica non contamina, frea o
esgotamento de combustibles e contribúe a evitar o cambio climático.
Aínda así, hai casos como o parque
eólico da “Jara” que ten queixas
entre os ecoloxistas por non protexer o espazo sobre o que se constrúe. De levarse a cabo esta obra
do parque produciríanse graves e
irreparables danos en zonas de
gran valor ecolóxico xa que se invaden áreas de gran valor medio
ambiental, con flora, fauna e paisaxes que deben conservarse.
ANA
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PLANTAS E FLORES
Gran parte da miña infancia vivina na casa da avoa. Recordo a entrada á finca, era ancha e
ampla. Á esquerda desta había un gran castiñeiro seguido dunha nogueira, e enfronte unha
cerdeira, todos eles posiblemente lonxevos polo alto e ancho do seu tronco. Seguiría unha
figueira e debaixo desta , vivía e coidaba da casa un can gardián todo el cheo de pulgas. Tamén había un laranxeiro e un mandarín, o malo era que as laranxas sempre estaban agreas
e secas. Antes de que maduraran as ameixas, empachábame delas ata que me poñía mala
da barriga. Do castiñeiro, gustábame sacarlle as
castañas do ourizo. A miña avoa dicíame que me
sairían piollos e eu pasábame horas e horas rascándome pensando que os tiña. Pero realmente o
máis tentador eran as cereixas, recordo que eran
grandes, brillantes e coloradas. As follas de castiñeiro utilizábaas para a base superior e inferior do
bolo do Nadal que era “o máis rico do mundo”.
O que agora é un gran muro moi alto, antes o
aguantaban pedras, arbustos e fiúncho, este último era o sustento dos coellos. Tamén había loureiro e moitísimas silvas. Estas daban unhas grandes
moras, e valga a redundancia, poñíame morada
con elas.
O avó vivía do campo e da leite das vacas. Colectaba millo. O froito debullábase e levábase ao muíño a moer. Esta era parte da comida de moitos
animais. Coa folla do millo, o meu avó quentábaas
na cociña de ferro e facía unhas plantiñas para os
zapatos e zapatillas. O carolo utilizábase xunto coas piñas para prender a cociña de ferro.
Aos catro anos mudeime a vivir a unha nova casa,
a casa da miña nai, a miña. Esta casa consta dunha bodega, un primeiro piso, un segundo, un faiado, un patín e unha azotea grande na que hai tres
círculos cunha estrutura de ladrillos para pequenos arbustos que a decoran. Antes estaban
de moda. Pegadas á azotea había tamén unhas xardineiras feitas de ladrillo. Nun dos círculos aínda está plantado un limoeiro, noutro unha camelia rosa forte e no outro unha azalea.
Recordo que as xardineiras e o patín sempre estaban cheas de plantas de tamaños e cores
diferentes. No verán regábaas todos os días polas noites primeiro con caldeiros de auga, logo cunha regadeira e finalmente cunha mangueira das de toda a vida.
Pero xa de pequena observaba os xardíns das miñas veciñas e non vía nada, supoño que
eran tempos nos que se loitaba por sobrevivir, e as plantas eran prescindibles, non eran importantes.
A unha temperá idade a miña nai tivo unha grande e importante enfermidade, un cancro,
que a mantivo hospitalizada moitos meses. Ela díxome que o meu pai lle dicía que pensara
no que a ela máis lle agradase, as flores, as plantas. ..
E o que son as cousas... co paso do tempo tanto a miña nai como o meu pai se dedicarían
ao cultivo e venta de flores. O meu pai as coidaría e a miña nai as vendería na praza de
abastos. Había gladíolos, orquídeas, rosas, camelas, etc. Este era o noso sustento, incluso
eu coa miña nai íamos a decorar igrexas para as vodas, comunións, etc. Facíamos tamén
ramos de noivas e decoracións florais de todo tipo.
Co paso do tempo incrementouse as arbores e plantas da finca. Agora mesmo temos infinidade de arbustos e tamén caquis, limoeiros, maceiras, figueiras, unha oliva, un acibo,
mandarinos, laranxos, etc.etc.etc.
Cando ven o Nadal na miña casa non falta nin o abeto cheo de figuras de cores nin a flor de
pascua. As flores e plantas dan sempre un toque de personalidade, harmonía e cor.

Mercedes
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ECOLOGÍA, AUTOGÊSTOM , DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL ...
Falar de ecología é moito doado porque
bastaría com saber que unas quantas
coisas fam dano à nóssa saúde e à do
planeta, e pelo tanto comsumir coisas que
som saudàveis à costa do que seja. E essa
“ecología” temó-a nos hipermercados,
gasolineiras, .. podendo consumir produtos
criados “ecologicamente” à conta da ruína
de muitas comunidades humanas.
Ponho un exemplo: As multinacionais
compram –quiça devêse dizer rouban–
grandes extensons de terra em países
empobrecidos, provocando fame e outras
calamidades,
para
produzir
biocombustiveis, mentres no meu Páramo
nom se producen cereais, com o que
temos
grandes
prejuiços
ecológicos,
desaparescendo muitas espécies animaís e
cambiando outras os hábitos. E o
pouquissimo ecológico que se produze no
meu Páramo vai para uma transformaçon
industrial que em nada garante um
desenvolvimento sustentável, onde a gente operária sobre o justo, onde esse dinheiro que
dámos as consumidoras e consumidores repercuta na conservaçom do meio.., e nom vaía,
por exemplo, para fazer aberraçons urbanísticas.
Eu recordo na minha infância pescar càdavos e sabandijas numa poça que havía no cimo da
aldeia, más hoje nom há nada disso.
E câdavos e ninfas de cabalinho do demo, insecto omnivoro, depredador de pragas– hávía
no Regueiro do Redondo, aonde eu ía ajudar-lhe a lavar a ropupa a minha mâe, e quando
nom havia auga neste îamos ao de baixo cheio de ninfas de libélula-insecto carnívoro,
grande devorador de pragas– e ao lado um prado soleado havía centos de râs e sabandijas.
E podovos dizer que hoje disto non há nada. Eu recordo que as hortas na minha terra
sempre se facían arredor douma fonte, que aparte de server para regar criava anfibios e
calmava a sede dos paxarinhos depredadores de pragas. Recordo como en toda finca havia
un montinho onde viveiam e aninhavan paxaros e otros depredadores. E nom sei porque
aquela gente sabia tanto e viveia bastante em harmonia com a Natureza, e quiçá fôsse
pela observaçom que lhe dou uma cultura emprírica.
Perdonade que vos fael tanto do Páramo, mas é a geografia desde a que concebo a Galiza e
o mundo, e penso que o resto do País vem sendo igual e por muito queme acussem de
querer voltar ao autocomsumo, o único que quero é um desenvolvimento sustentável, o
mais autogestionario possivel.
E para isso temos que educar á infância e á mocidade, e quando na minha terra me falem
de adolescentes com fracaso escolar e outras coisas, eu, soo recordar que o melhor nom é
comprarlhes móbeis aos oitos anos nem leválos quinze días á praía...
Porque nom sei que sería de mim se nom
lembrá-se a torta de milho que me dava a
prima Felicitas ou as histórias que me contou
O Gerardo do Castro.

Suzana Lôpez Gaioso
(Suso do Páramo)
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PARABOLA SOBOR DA MÚSICA
(Adicado a ti e a ecoloxía)
Atento a todas as regras estaba o lector da Voz de Lenda sobre cal regra tiña que oprimir
para ser verde.... total....
Eu atopábame escoitando un concerto gravado no ano 1940, interpretado ao piano polo propio compositor Sergej Rachmaninov.
Atópaste diante do teclado e é mellor que comeces polo “do”.. Seica vas a compoñer unhas
cancións e nesta, na primeira inspíraste na época en que teus pais ían a terte, pero a situación político-económico– social era moi triste aínda que eles andaban moi namorados e felices.
Xa está, colles e pulsas o do e cómo agora xa podes poñer a letra, aí vai a canción..
Do>dominación... Precaución
Re> rearme... ..reciclar
Mi> miseria ...... administrar
Fa> fantochada.... Facer
Sol> solemne .... Humilde
La> lamentable..... Respectable
Si> sinverguenza ..Cidadán consciente
Do>dominado .... Libre
(rechea a liña de puntos)
Eu tamén escribín a miña canción fai tempo. Pero antes a miña poesía e a cuestión da parábola nos di que escribindo ti xa te comprometes con nós a un mundo habitable porque se
non seremos dentro de moi pouco unha especie a extinguir.
Saía una música do tempo.
Como dunha festa en silencio.
Corrían tempos que eran funestos
Durmían os amantes nos bolsillos
Corrían os desamparados con noxo.…………x………… (hasta aquí, pon el)
Saltaban as gacelas nas beirarrúas onde os semáforos se poñían colorados, os peóns saían a
gurgullóns de buracos do consolas labor
É así a historia deste cínife que garabateou o seu niño nese folio simple
O COELL0 colleu carreira con ganas para comer un pouco de medo. Fixo a rima coa razón
de saltar un pouco có rabo. Este era largo e ancho e semellaba ser un corazón amplo cheo
de razón de vivir, de ganas de loitar por seguir.
¿Que me vai a contar Marcelo de cómo matou ese coello?
MI: mínima contaminación
MI: miseria se non se fai
SOL: sol ventar o problemas
MI: minimamente limpo
SOL: solo tamén o podes facer
DO: dolorosa e bochornosa
SI: sinistraliedade
LA: laboral
SOL: soldados lonxanos

Onde daba o vento
Escurecía a charca
Maldigo o que lle esperaba
Un día sen renuncias
Sen demoras ni atascos
Ni áxiles locuacidades
Conduciu como un tolo sen verdade no camiño da liberdade.
Soará así, puro, UN

Ezama
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Roi

¿Aguantaremos
moito
tempo?

Lois
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Ana

Por ti perdo a cabeza

Están dúas bombillas xuntas e unha dille a outra:

Ada

¿Que fai unha rata nunesquina?

ha

Esperar un rato.

E ti tan pequeño en con bigote

Atópanse dous amigos pola rúa e un dille ao outro:
- Perdón, débesme 6
euros
- Perdóoche, perdóoche
Nuria

Que vergoña, tan
maior e sen sostén
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A túa publicidade …..connosco

RECORDA
BOLSA
NEGRA

PAPEL E CARTÓN

ENVASES
LIXEIROS

VIDRO
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ECOS DE SOCIEDADE

PARTE DO EQUIPO REDACTOR CAMIÑO DO RESTAURANTE E NA COMIDA DE …¿ TRABALLO?
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Asociación de Familiares e Enferm@s Mentais Lenda
r/Reveriano Soutullo, 57
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