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Editorial 
En 1964 a frota norteamericana desplazábase ao Brasil 

en socorro da dictadura militar para «salvagardar a democra

cia». Catro anos máis tarde, para «asegurar a defensa das 

conquistas do Socialismo», os blindados soviéticos penetra

ban en Checoeslovaquia, certo que a petición dos «auténticos 

socialistas», do mesmo xeito que a axuda estadounidense fo-

ra solicitada polos «verdadeiros demócratas» que manteñen o 

Brasil baixo a bota. 

Da mesma maneira e baixo outros ceos, porque «os in

tereses de Galicia están por riba dos grupos e dos partidos», a 

Xunta de Galicia pecharíase aos «outros» socialistas e demó

cratas. No fondo subxaz un mesmo temor, a perda da «unani-

midade» conquerida, unanimidade que chegaría a facer in-

sensíbel a opinión pública aos matices que pretendidamente 

separaban á esquerda da dereita parlamentarias. 

E onde unha porta se pecha, outras se abren, e neste 

caso entran por unha délas os representantes das diputacións 

franquistas, ao parecer compañeiros menos incómodos cós 

da esquerda, e outra queda aberta a persoeiros independen-

tes que poidan avalar a credibilidade galega da que se carece. 

Os parlamentarios galegos ñas Cortes españolas, ñas 

que nunca actuarían como tales, como a minoría vasco-cata

lana, senón como membros de partido, reservaríanse nem-

bargante plaza nun órgao para o que non foran elexidos e do 

cal non teñen por qué formar parte forzosamente. Redactores 

únicos da futura Constitución española, gozarán tamén da ex

clusiva para elaborar os futuros Estatutos de autonomía. 

Nin comisións mixtas nin mesturadas, nin idioma nin 

bandeira. ¡Atada e ben atada autonomía I 

E nesta trouxada, sería lamentábelmente o PSOE, quen 

decidiría fundamentalmente que outras forzas de esquerda 

fosen extramuradas, inda que a el como minoría He tocara ser 

un convidado de pedra, inda que a autonomía de Galicia poi-

da correr serios perigos en mans da dereita. 

O milagre é que, a pesares de toda a hipocresía e false

dades coas que se pretende encobrir actitudes inxustificábe-

les, os homes non perderán a fe na democracia e no socialis

mo. 

A CRISE DA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL 
* As empresas de Construcción Naval propor

cionan a Galicia o 20% do total dos ingresos 
de todas as empresas que actúan na Nación 
Galega 

* 0 35% dos postos de trabado da Construcción 
Naval a nivel de Estado, están en Galicia 

* A dependencia económica convírtenos en au
ténticos financiadores do desenrolo alleo; 
consecuencias: a emigración, a destrucción 
do noso medio natural e o esnaquizamento da 
nosa agricultura 

TABOA 
• Banco Pastor: «galleguista 

cando He conven 

• Parola con Arsenio Espilla 
Silvar 

• Probes obreiros galegos 

• 0 problema da pesca no 
Oran Sol 

• 0 coste do litro do leite 

• Cara unha planificación sa
nitaria galega 

• Aconlecimentos no País: (a 
Iraxedia do «Marbel»; o Ins
tituto de Ortigueira; un «óm
nibus» cultural pra unha au
topista política, etc.) 

Xornadas 
terrítoriáís 
do P.S.G. 

O pasado día 28 comezaron 
en Ferrol as Xornadas Territo-
riáis que, con carácter itinerante 
e ao longo de todo o mes de fe-
breiro, celebraron ñas distintas 
Seccións Territorláis. 

Estas xornadas de traballo 
permitironnos ofrecer aos nosos 
simpatizantes unha completa 
información dos acordos toma
dos no Congreso, e percurar un
ha maior implantación e dinami-
zación de todos os Frentes do 
Partido. 

A máis de se dar a coñecer o 
Programa Mínimo aprobado no 
Congreso, presentáronse po
nencias sobor de Organización, 
Finanzas, Sindicalismo, Elec-
cións Munlcipáis e Análise Polí
tica da situación actual. 

Participaron a Secretaria Co-
lexiada, os Representantes Na-
cionáis de Frentes, a Comisión 
Coordinadora para as Eleccións 
Municipáis e todos os membros 
e simpatizantes de cada Sec
ción Territorial. 

Celebráronse as Xornadas de 
Ferrol, Lugo e Compostela, e ta
mén como estaba previsto, as 
da Coruña, Ourense, Pontevedra 
e Vigo. 
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Mitin en Vilagarcía 
O pasado día 20 de no-

vembro, domingo, cele-

brouse no Balneario da 

Praia Compostela, en Vila

garcía de Arousa un acto 

político do noso partido. 

Nel interviron: 

—Xosé Rodríguez Lon-

gueira, do Frente Obreiro, 

que falou da situación do 

obreiro en Galicia, discri

minado polo Pacto da 

Moncloa, da necesidade 

da creación dunha única 

central sindical galega, independente dos partidos, así como tamén da alternati

va que o F. 0 . presenta para as próximas eleccións sindicáis. 

—Alfredo Fernández Prieto, técnico marisqueiro, falou da situación actual no 

mar e das consecuencias da política pesqueira levada hastra agora desde Ma

drid, sobor de todo a raíz do conflicto do «can». 

— Mario Orxales Pita, sociólogo e abogado, fixo unha análise da situación polí

tica en Galicia, e do espacio que cobre o P.S.G. no espectro das forzas políticas. 

Tamén deixou ben claro que o apoio do partido ás xornadas en prol da autonomía 

significa un paso cara a autodeterminación. 

Ao final do acto houbo un animado coloquio, no que participaron moitos dos 

asistentes. _ _ , M 

Corresponsal do Saines 

ASTANO 

Banco Pastor: 
«Galeguista» cando He conven 

As duas versións da nota oficial do Consello de Administración do Banco Pastor que acompañan 
estas liñas, demostran claramente cal é o tipo de galeguismo que exerce esta institución financieira. 
Nos medios de difusión de Galicia —a nota está recollida de «La Voz de Galicia», pero é a mesma que 
aparecéu noutros xornais galegos— o Banco Pastor manifesta a sua intención de manter o seu carácter 
galego, namentres na outra nota — tomada do xornal de Madrid «El País», cuio texto é polo demais igual 
ao que se publicou en Galicia— declara o seu desexo de seguir a ser un banco independente. 

Esta nova proba re4orza o xa vello dito de que o capital non ten patria. 0 Banco Pastor é «galego» 
somente no interior de Galicia, onde lie conven pra manter unha imaxe comercial moi aproveitábel. Fóra 
é un banco independente. Este último adxetivo cádralle, sin dúbida, moito mellor, pois trátase dunha 
empresa apatrida ao servicio dos seus propios intereses. Non pode considerarse galego quen ten ver
goña de selo fóra de Galicia. O Banco Pastor, como calquera outro, adlcase a zugar os recursos finan-
cieiros do País para os invertir en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,..., soio que para que lie toque 
mais parte da tarta xúnguese —na sua publicidade — ao carro do galeguismo. 0 que aínda é peor para 
aqueles, coma nos, que dalgún xeito considéranse galeguistas. 

LA VOZ DE GALICIA 22/12/77 

El Banco Pastor desmiente «de forma enérgica y 
concluyente» una posible absorción por el Banesto 
• «En ningún momento ha habido contacto alguno con otra entidad 

bancaria para una operación de esta índole», dice una nota del 
Consejo de Administración 

El Telediario de ayer miérco
les, al dar la noticia de la fusión 
de las entidades bancadas Ba
nesto y Banco Coca, señaló que 
aquel banco mantenía conver
saciones con el Banco Pastor 
para una posible absorción de 
éste. Ante la importancia que 
esta noticia podía tener para 
Galicia nos hemos puesto en 
contacto con una fuente autori
zada del Pastor, en donde ade
más de desmentir la informa
ción ofrecida por Televisión Es
pañola, se nos hizo entrega de 
una nota oficial que dice lo si
guiente: 

«La presidencia del Consejo 
de Administración del Banco 
Pastor ante los persistentes ru
mores sobre una operación de 
absorción en la que se verla in
volucrada esta entidad, quiere 
hacer constar, de forma enérgi
ca y concluyente, lo infundado 
de tales rumores y que, en nin
gún momento, ha habido con
tacto alguno con otra entidad 

bancaria conducente a una ope
ración de esta índole, ni razón 
que lo justifique, siendo volun
tad firme del Consejo de Admi

nistración del Banco Pastor con
servar, en todo caso, su propia 
identidad como banco galle
go». 

EL PAÍS 24/12/77 

BANCO PASTOR 
DESMIENTE 

ABSORCIÓN 

La Presidencia del Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n de l Banco 

Pastor, ante los pers is tentes rumores sobre una operac ión de 

absorc ión en la que se verla invo lucrada esta Ent idad, qu iere hacer 

cons tar , de f o r m a enérg ica y conc luyen te , lo i n fundado de ta les 

r umores y que en n i ngún m o m e n t o ha hab ido c o n t a c t o a lguno con 

ot ra Ent idad bancar ia , c o n d u c e n t e a una ope rac ión de esta índole ni 

razón que los jus t i f i que , s iendo vo lun tad f i rme del Conse jo de 

A d m i n i s t r a c i ó n de l Banco Pastor conservar , en t o d o caso, su 

i n d e p e n d e n c i a . 

Madrid, 22 de diciembre de 1977 

Non houbo acordó ante 
as eleccións sindicáis 

0 día 18 de xanei ro ce lebrouse en A s t a n o unha xuntanza de todas as 

Centrá is S ind icá is con presencia na Factoría. O obxe to da reun ión era t ra tar 

o t ema das p róx imas e lecc ións s ind icá is . A g á s a UGT, as dema is Centrá is 

es t ima ron c o m o vá l idas as ce lebradas r e c e n t e m e n t e po lo que non vían a 

neces idade de facer out ras . A USO farfa púb l i co un c o m u n i c a d o o día se-

gu in te p r o p o ñ e n d o unha consu l ta a t odos os t raba l ladores , donan tes de 

camb ia r nada da s i tuac ión ac tua l que eles m e s m o s dec id i rán . 

0 sábado, dia 2 0 , a D i recc ión de A s t a n o convocou ou t ra xuntanza na 

que t a m p o u c o se chegou a aco rdó n ingún , toda vez que a U G T presen tou 

un escr i to es ix indo a ce lebrac ión das e lecc ións con carácter urxente e con 

ar reg lo á no rma t i va v ixente . Polo que respei ta a CC.OO., U S O , I N G , CSUT, 

S U , man i fes tá ronse unha vez máis en con t ra de novas e lecc ións, xa que , 

dada a p rov is iona l idade d o Decre to 3 1 4 9 / 1 9 7 7 , do 6 de nada l , e o seu ca 

rácter non impos i t i vo , a representac ión actua l elexida o 1 4 - 1 0 - 7 7 cobre t o 

t a l m e n t e as neces idades de represen tac ión d o s t raba l ladores . 

A D i recc ión da Factoría, que dec la rou non ter Interés n i ngún en que se 

ce lebren ou non , env iou o resume do t ra tado ao De legado Prov inc ia l de 

Traba l lo , para que sexa o Min is te r io quen resolva a cues t i ón . 

N o n estará de má is lembrar os resu l tados que o 14 d o o u t o n o pasado 

ob t i ve ron as d is t in tas Cent rá is : sal ron e lex idos 3 0 represen tan tes de 

CC.OO., 9 da UGT, 8 do SOG, 7 da CSUT, 7 da USO, 2 do S U , e 7 i n d e p e n 

d e m o s . 

O C O N V E N I O 

0 dia 19 , a prensa recol l fa un c o m u n i c a d o da USO no que man i fes ta 

ba o seu desexo de que o an tep roxec to d o conven io se e laborase a par t i res 

das op in ións dos t raba l ladores , recol l idas med ian te unha enquisa ou a l g u n -

ha ou t ra f ó rmu la vá l ida , e emplazaba ao Consel lo de De legados para que 

real izase u r xen temen te esta f u n c i ó n . 

B A Z A N 

Polo que respei ta á Bazán, n ingunha Centra l so l ic i tou novas e lecc ións , 

inda que t e m o s no t ic ias de que a U G T está a real izar un sondeo de op in i ón 

para coñecer o sent i r dos t raba l ladores . 

Compre recordar que a U G T non se presentara ás pasadas e lecc ións 

para a cons t i t uc ión d o Consel lo de De legados , por non estar de acordó coa 

fó rmu la esco l l ida, xa que eles pedían : 

— Eleccións por Centrá is S ind icá is . 

— L iber tade de p ropaganda por Centrá is S ind icá is . 

— Div is ión da Factoría en 7 zonas e lectora is , con e lecc ión de 11 de le 

gados en cada unha délas. 

En cando á d iscus ión d o Conven io , a UGT lanzou unha fol la i n f o r m a t i 

va eos pun tos que co ida se poder ían conquer i r neste in t re, e que ten poucas 

p robab i l i dades de co inc id i r co an tep roxec to e laborado po los Consel los de 

De legados das t res Factorías. 

Cor responsa l 

Comisión de control 
do Axuntamento de Vigo 

Nos primelros días do novembro pa
sado, e despóls da dimisión do alcalde 
de Vigo coa conseguinte crise municipal 

debido ao enfrentamento cun sector 
da cidade — xuntáronse os catorce par
tidos políticos AP, UCD, PPG, PGSD, 
PSOE, RSG, PSPG, POG, PCG, MCG, 
PTE, LCR, UPG E PSG e, retirados LCR e 
UPG que esixían a dimisión da corpora
ción, entre os doce restantes decidiuse 
constituir unha Comisión de Control 
Municipal (co voto de UCD, AP e PPG 
en contra da denominación «control») 
deica as próximas eleccións munlclpais, 
que se agarda sexan democráticas. 

Esta comisión non sería unha xunta 
xestora e non avalaría a xestión da cor
poración nin antes nin despóis de entrar 
en funcionamento a comisión; esixiría 
información comprida e fiábel de todos 
os asuntos a tratar pola corporación 

decidindo a mesma comisión qué 
canles informativos lie merecen fiabiii-
dade —, con dereito a rexeitar o debate 
e declsións encol daqueles asuntos que 
se considere que deben quedar penden
tes hastra que exista unha corporación 
democráticamente elexida. 

Logo, estes partidos foron chamados 
polo gobernador civil, que puxo chatas á 
denominación «comisión de control». 
Negándose o alcalde, posteriormente, a 
admitir unha comisión que controle e 
r«xeite o tratamento dalgúns asuntos 
pola corporación actual. E vendóse xa 
que únicamente os partidos MCG, PTE, 
PSOE, POG e PSG se manteñen decidi
dos na actitude de controlar e denunciar 
públicamente as actuacións da corpora
ción municipal que vaian en perxulclo do 
pobo; con enfrentamentos verbais deica 
o ponto de que o representante do PSG 
sentiuse obrigado a He recordar ao señor 
alcalde ex-dimisionario que non se esta
ba alí para colaborar cun axuntamento 
antidemocrático continuación do fran
quismo. 

De resultas. AP, UCD, PPG, PGSD, 
RSG, PCG e PSPG aparecen dispostos a 
renunciar á denominación «control». 
Mais, ao cabo, o co voto en contra de 
UCD e AP, aprobase un documento que 
recolle o sentir inicial da comisión; coa 
reserva de poder explicar públicamente 

o seu voto aqueles partidos disconfor
mes eos resultados de cada decisión da 
comisión. E pasouse a unha xuntanza da 
comisión coa corporación. Xuntanza na 
que algúns concellals deron pé a UCD 
para provocar a creba da comisión: os 
concellais qulxeron coñecer a mecánica 
funcional da comisión en orden a tomar 
acordos, antes de se pronunciaren no 
tocante á aceptación ou non da mesma; 
a UCD, por boca do diputado don Víctor 
Moro - único representante que a UCD 
enviou a estas xuntanzas, tendo que 
acomodárense as mesmas ao seu calen
dario personal — , signiflcouse decidida
mente no senso de que endexamais 
consentiría un voto por partido (como, 
de feito e sen que ninguén puñera repa
ros, incluido o señor Moro, viña funcio
nando a comisión) e advertindo que non 
aceptaría outra fórmula máis que a do 
voto ponderado, proporcionalmente aos 
votos obtidos o 15 de xuño, Esta actitu
de fol apolada por AP e PPG e foi refu
gada por PSOE, PTE, MCG, POG e PSG, 
non se manifestando os restantes parti
dos (conven lembrar que na comisión 
están partidos que Incluso non partici
paron ñas eleccións de xuño). 
A partires de entón, e atopámonos xa co 
pé na solelra do ano novo, a comisión de 
control do axuntamento de Vigo, deica 
as eleccións munielpais que se agarda 
sexan democráticas, veuse abaixo. A ci
dade ben sabe por culpa de quén. 

E non estará por demais sintetizar a 
actitude dos diferentes partidos políticos 
ao longo deste Intento de preservar aos 
vigueses das decisións dunha corpora
ción municipal que fixo crise por enfren
tamento aberto cun ampio sector da ci
dade: AP, UCD e PPG mostráronse dis
conformes con calquera xeito de control 
da actual corporación, PGSD e RSG 
mostráronse colaboracionistas con ésta, 
PCG e PSPG non acertaron a disimular 
o seu intento de colaborar con UCD non 
excluindo, por tanto, a colaboración coa 
actual corporación, POG mantivéronse 
consecuentes co plantexamento Inicial 
de control da corporación en defensa do 
pobo. E ben que se saiba. 

CORRESPONSAL 
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ARSENIO ESPILLA SILVAR 
• 0 P.S.G. é o herdeiro natural do Partido Galeguista 

Arsenio Espilla Silvar foi hai moi-
tos anos o meu profesor de francés 
e o home que puxo ante min unha 
realidade cultural negada polo sis
tema. A él débolle os primeiros 
coñecementos de Darwin e da teo
ría da Evolución. El orientoume e 
axudoume a clarexar moitas das 
miñas preocupacións cando puxo 
ante min os ensaios de Renán, Emil 
Ludwig, Bertrand Rusell ou Guigne-
bert. Ouvíndoo intuín por vez pri-
meira un mundo socialista e sentln 
a necesidade de loitar por el. 

Sen dúbida Arsenio Espilla foi 
unha das persoas que maior in
fluencia exerceron na formación da 
miña persoalidade e que, dalgún 
xeito, sinaláronme o camino que 
agora estou a seguir.-

Mesmo por eso, é motivo de 
grande satisfacción que pasados 
vinte anos — xubilado el, home feito 
eu —, volvamos a atoparnos para 
falar de política e comprobar as 
coincidencias dos nosos puntos de 
vista. 

Arsenio Espilla Silvar naceu hai 
setenta e tres anos en Andrade, 
Pontedeume. Foi ún dos fundadores 
do Partido Galeguista en Ferrol, 
xunto con homes como Nicolás 
García Pereira, Federico Valerio Ca-
ramés, Manuel Martínez Monteagu-
do, Alvaro Vizoso... 

Espilla pasou en varias ocasións 
pola cadea. No ano 1936 estivo 
preso tres semanas no Cuartel de 
Artillería —dalí saíu pola interven
ción dalgún amigo que nunca coñe-
ceu —. De setembro do 1937 a 
agosto de 1940 estivo no Castelo 
de San Felipe e na Cárcere da Co-
ruña. Derradeiramente, volvéu a es
tar preso desde o mes de febreiro 
ate o de xuño de 1947. 

A peor etapa foi a da Coruña. A 
convivencia de 1.300 presos nunha 
cárcere de 250 plazas, era verda
deramente difícil. Nunha celda de 
nove metros cadrados, da que saían 
somente un par de horas ao dia, 
chegaron a estar dez e doce perso
nas xuntas. Alí, na Coruña, coincidíu 
eos irmáns Cesáreo e Camilo Saco. 

A conversa con Arsenio Espilla é 
algo que xurde dun xeito espontá
neo e natural. Falamos das suas 
lembranzas e da evolución do seu 
pensamento: 

— O galeguismo sentino de sem
pre. Alá polo ano 24 tivera xa rela-
cións con Antón Vilar Ponte e coas 
Irmandades da Fala, que quedaron 
interrumpidas ao ano seguinte can

do marchei para o servicio militar. 
Por eso participei primeiro na crea
ción do Partido Galeguista en Ferrol 
e despóis na propaganda do Estatu
to. 

— ¿Tina xa daquela ideoloxía so
cialista? 

— Non. Nos creíamos nada máis 
na República e no Galeguismo. Re
pública e Autonomía eran as nosas 
metas. Hai que reconocer que era
mos xente moi probé pero con 
mentalidade pequeño burguesa. In
cluso sobrábanos algo de folcloris-
mo. Eu nunca fun galeguista folcló-
rico, pero reconozo que os había. 
Lembro unha conferencia de Bóve
da e de Castelao no Cinema para 
falar sobor de economía galega 
—debeu de ser no ano 34 — , á que 
asistiu moita xente pero non todos 
os galeguistas de Ferrol. 

—¿Cómo foi a sua evolución 
ideolóxica? 

— Pensó que foi unha evolución 
lóxica e natural; sen bríncadeiras. A 
miña asunción das teses marxístas 
e socialistas é de hai moitos anos, e 
hai moito que pensó que sóio o so
cialismo é unha alternativa válida 
para dar solución ao atraso econó
mico e cultural de Galicia. Eménde
se que cando falo de socialismo, es
tou a referirme a un socialismo de 
corte humanista, a un socialismo 
democrático. Amáis, como marxís-
ta, non creo nos dogmas, en pensó 
que as alternativas socialistas teñen 
que ser axeitadas ao lugar e ao 
tempo. Por eso creo nunha via gale
ga cara o socialismo. 

Neste senso, pensó que o P.S.G. 
recolle as vellas aspiracións nacio
nalistas e que, dada a nosa evolu
ción e asunción do ideario socialis
ta, é o herdeiro natural do Partido 
Galeguista. Polo menos, eu falo 
mpor min, claro. 

—¿Segué pensando na necesi
dade dun Estado federal? 

— Sigo pensando que o óptimo é 
o Estado federal. Ningún outro es
tado europeu ten as condicións na-
turais do español para acadar o ar-
tellamento federal, dada a evidente 
persoalidade propia das nacións e 
rexións diferenciadas. Galicia, Cata
luña, Euskadi, Canarias, Países Va-
lenciáns, Andalucía... están pedindo 
a berros un artellamento racional, 
que non pode ser outro máis que a 
estructura federal do Estado. Sei 
que vai ser difícil conquerilo, pero 
esa ten que ser unha das metas dos 
nacionalistas. 

¿Mantivo sempre a esperanza de 
chegar a ver o proceso democrático 
en España? 

— Sí, sempre pensei en chegar a 
velo. Non sabía cómo iba ser, pero 
estaba certo de que á morte de 
Franco habería cambio. Estas con-
víccións fixéronse máis fortes unha 
vez desaparecido Carrero Blanco. 

— E o rexurdimento cultural ga-
lego e a posterior asunción do na
cionalismo que está a producirse, 
¿esperábao ou solprendéuno? 

— Ambas cousas: esperábao 
porque a cultura e o nacionalismo 
galegos teñen forza de seu para in
teresar ás novas xeracións. Agora 
ben, eu decateime e solprendinme 
da grande importancia deste rexur-
dir cultural cando os meus fillos 
abriron a librería. Daquela, coñecín 
a obra extraordinaria desenrolada 
por Galaxia e comprobeí que este 
desenrolo abrangula todos os eidos. 
0 que veu logo, esta sensibilización 
actual para o nacionalismo que ho-
xe está latexante en todo o País, é o 
froito recollido daquela sementeira. 

Arsenio Espilla Silvar ten hoxe a 
saúde algo resentida, pero a sua 
mente é clara e a capacidade de re
flexión solprendente. A sua cultura 
pouco común e a lectura asidua dos 
máis importantes semanarios políti
cos, fan que estea sempre ao día en 
calquera felto transcendente. 

Co gallo das eleccións do 15 de 
xuño, prestóu o seu xeneroso apoio 
ao P.S.G., e desde entón a Agrupa
ción Local de Ferrol hónrase en 
contalo entre os seus máis signifi
cados simpatizantes. 

S. 

Saines Socialista 
«Galicia Socialista» non pode 

deixar de saudar, emocionada e-
esperanzadamente, ao voceiro 
do PSG da Sección Terri tor ial 
do Saines —«Saines Social is
t a»— que xa vai polo número 6 
e resulta modél ico tanto no t o 
cante a eficacia como a preci
s ión, honest idade e constancia. 
E doado lie agoirar os éxitos 
que, natura lmente, desexámos-
lle. 

CO ENGAI I • 

I • NACIONAUSMO 
Rómbase cando escribimos, xornais incluidos, que 

se anda a artellar un novo partido político —outro 
máis— en Galicia. Un partido galeguista. Para organi
zar aquí a dereita que emprende carreíra con miras a 
controlar o nacionalismo galego. 

Pois, ¿de onde xurde esa dereita que tenta conver-
xer nun partido político traxeado de nacionalista? 

Unha fracción —na que se incluen reenganchados 
desde os centros de poder económico e administrativo 
da Dictadura e máis chegados dun pulo desde posi-
cíóns pretendidamente independentes ao partido do 
gobernó cando éste se afiuza no poder— acollase ao 
abeiro das aas protectoras do presidente Suárez. Eles 
din que estén na UCD, pero que non son ucedés... 

Outra fracción —constituida con vellos galeguistas 
e novos demócratas, norteados arreo pola democracia 
cristiá que gobernaba en parte de Europa— proceden 
da discreta oposición ao franquismo. Militantes no 
PGSD e no PPG, e mesmo fundadores déste a partirás 
daquél. 

Os primeiros, continuistas, son os trunfadores ñas 
eleccións de xuño, amañadas por eles para seren gana
das polos mesmos. Os segundos, demócrata-crístiáns, 
en xuño refugaron a alianza federalista que defenderá 
os dereitos de Galicia ñas Cortes españolas, presentán
dose puros diante do pobo que os ignorou como quen 
di. 

¿E cómo é que cadran agora na constitución dun 
partido galeguista? 

Porque o nacionalismo —por obra da esquerda ga
lega— é ¡rreversíbel. E o seu control sería unha xogada 
proveitosa para a dereita. Na defensa dos intereses de 
clase de quen badúan que non eren na loita de clases 
precisamente. 

As duas fraccións indicadas eméndense e achégan-
se porque coinciden os seus obxetivos. E porque se 
complementan mutuamente: os primeiros teñen polo 
mango a tixola do poder en Madrid, os segundos apor
tan unha certa credibilidade nacionalista. 

E velaí as trécolas na creación do novo partido. Que 
a burguesía defenda os seus intereses é cousa vista. 0 
que se discute é que para esta defensa se artelle un 
partido co disimulo e a ambigüedade de He imprimir 
fasquía interclasista. Pois, para engado de ínxenuos e 
desinformados, pregóase o seu carácter galeguista e 
tentase engaiolar no portunista enredo a independentes 
e militantes en diferentes partidos. Excluíndonos, eso sí, 
aos marxístas dogmáticos, que é como eles nos al-
cuñan aos que nos batemos polos traballadores gale
gos. Cecaís para que non haxa réceos ñas altas esferas. 
E ben entenderáquennon teña a ollada rematadamente 
embazada. 

Pero, espoliándose no País Vasco e mesmo en Ca
taluña, ou non... ¿non estaremos diante dun intento a 
destempo da facareña burguesía galega? 

PEPE 

CONSULTORIO 
DO TRABALLADOR 

O DESEMPREGO 
Un dos problemas máis frecuentes nos despachos laboralistas 

nos tempos que estamos a vivir, é o do desemprego. Se o desem-
prego é consustancial co modo de producción capitalista, se o capi
tal precisa dun «exércíto de reserva», de quen poder, e a quen poder 
botar man en calquera intre, e abaratar deste xeito a oferta de traba-
lio, tamén é certo que actualmente o tal desemprego está adquirin-
do unhas dimensíóns desproporcionadas. 

Nunha primeira acepción está desempregado quen non ten tra-
ballo, quen podendo traballar non traballa. Pero a Seguridade Social 
española prevé un tipo de prestación chamada desemprego median
te a cal o traballador, a pesares de non estar traballando, percibe un 
seguro con cargo á Seguridade Social. A este desemprego Imonos 
referir brevemente pola súa especial importancia na actualidade. 

¿Quén ten dereito a esta prestación de desemprego? Os que 
cumplan as seguintes condicións: 

1 Estar de alta ou asimilado á alta na Seguridade Social. 
2 Ter cuberto un período de 6 meses de cotización á Seguri

dade Social dentro dos 18 anteriores á solicitude. 
3 Cesar no traballo involuntariamente. (Despido improce

dente, según sentencia ou acta de conciliación ante a Ma-
xistratura do Traballo). Ser vítíma dun Expediente de Re
gulación de Emprego, ou cesar polas cláusulas do contra
to. (Contrato por obra, etc.). 

E moi importante reclamar contra o despido, pois do contrario 
eméndese que o despido é procedente, e non se ten dereito a entrar 
no desemprego. 

¿Cómo se formaliza o seguro de desemprego? 
0 traballador ten que presentar nun prazo máximo de 8 días os 

documentos seguintes: 
A Sentencia ou acta da Maxistratura do Traballo, se é por despido 

improcedente. 
B Se é por final do contrato, copia do contrato ao que se axuste o 

cese. 
En ambos casos hai que levar un certificado da empresa. 
IMPORTANTE: Se faltara algún documento, o traballador debe 

ir inscribirse decindo que xa o levará, pois se pasan 8 días perde o 
dereito. 

¿Canto se cobra? 
0 75% do cotizado á Seguridade Social por pases do salario que 

serve para accidente de traballo, durante os derradeiros 12 meses. 
¿Canto dura? 

6 meses, pero hai unha segunda prórroga que hai que solicitar 
30 días antes de que finalicen estes 6 primeiros meses. Nesta pri
meira prórroga cóbrase tamén o 75%. Hai unha segunda prórroga 
que chega deica os 18 meses, na que se cobra o 60%. 

Aínda hai unha terceira prórroga para casos excepcionaís, du
rante o ano 1978. 

En calquera caso é importante que o traballador vaia ao abo
gado, á menor dúbida, e será él quen o aconselle e lie explique os 
dereitos que ten. 

EMILIO DOPICO DORRIO 
Abogado Laboralista 

Probes obreiros galegos 
A taxonomía política recolle especies ben curiosas, con nomes, ás ve

ces, sintomáticamente contradictorios. Así, o mesmo atoparnos unha «de
mocracia totalitaria» en Chile, que un partido «progresista-conservador» en 
Canadá, un partido da «revolución institucionalizada» en México e un parti
do obreiro para «pequeños burgueses conscientes dos seus intereses», co
mo reza na sua tarxeta de presentación, en Galicia. 

A intencionada ambigüedade na denominación dos partidos de derei-
tas, ten certo eco en forzas que navegan na indefinida nebulosa da social-
democracía. 

E cando unha alternativa preséntase ao mesmo tempo como antítese 
e síntese de todas as demais, como único, cabe considérala como a negati
va de toda opción, esto é, a non-opción, ou como o delirio dun ridículo e fa
chendoso aprendiz de mago. 

Pero cando a sua orixe está no sectarismo máis intransixente todo pa
rece máis comprensíbel. Baste recordar as consecuencias de dito fanatismo 
na aceptación polo pobo de Foz da instalación dunha fábrica de celulosas, 
cando se pretendía todo o contrario. 

Que hoxe defendan a creación dunha Central Sindical única galega 
quen, non hai moito, proclamaban teimudamente que a ING era xa a central 
sindical única galega, non deixa de solprender. 

Que se propugne unha Federación Socialista de nacións ibéricas, can
do non hai tanto tempo que desde El Ideal Gallego se criticaba a presencia 
do PSG na única plataforma nacida no Estado español con ese fin, esto é a 
Federación de Partidos Socialistas, non deixa de desconcertar. 

Estas viraxes en redondo, conservando a tradicional intransixencia e 
sectarismo nos xuicíos a canta forza política existe, son incomprensíbeles, a 
non ser que se siga sendo o que sempre se foi, a non ser que no fondo desta 
súpeta conversión, máis ala de todo rigor, estea acochado un vello mal, o 
personalismo. 

0 resto é rizar o rizo, ter diferencias como meta, pretender superar o 
xa superado e máis o insuperábel, afastar, en definitiva, a quen deberán es
tar unidos. Os chamamentos á unidade desde unha actitude crítica e secta
ria a todas as forzas sen excepción, non é o mellor medio de atínguila, a non 
ser que aquéla se emenda como a aceptación dos criterios propios polos 
demais. 

¿Cal é a aportación ao panorama político, salvo este novo misterio tr i
nitario, plantexado como sigue? 

¿Os mariñeiros son obreiro? 
— Sí, os mariñeiros son obreiros. 
¿Os labregos son obreiros? 
— Sí, os labregos son obreiros. 
¿Os obreiros son obreiros? 
— Sí, os obreiros son obreiros. 
¿Son, logo, todos obreiros? 
— Non, son todos galegos, e uns soios obreiros verdadeiros. 
O final deste dogma non chega a quedar moi claro, se os obreiros son 

galegos, ou os galegos obreiros, ou non son nin unha cousa nin a outra se-
non todo o contrario, e se os partidos non son partidos senon enteiros. 

Tampouco se chegará a entender cómo se podía militar anteriormente 
con idéntico fanatismo en orgaizacións que non eran o que tiñan que ser. 

Desta amalgama que non chega a encobrir o pers'onalismo, non se pode 
decir máis que: ¡Probes Obreiros Galegos I 

|Mágoa de un Giovanni Guareschi que poidera inmortalizar a estes eos 
mesmos nomes que os ¡nefábeles heróis das suas novelas I 



Páxina 4 Cálida ¿OGAUXA 

O problema da pesca no Gran Sol 
Un dos problemas máis 

graves que ten o noso país 
neste intre é, sen dúbida 
ningunha, a pesca e, con
cretamente, a que se fai no 
Gran Sol. 

Como consecuencia da 
ampliación das augas, por 
parte das nacións do Mer
cado Común, a 200 millas 
(370 qms.) para efectos de 
pesca, os caladeiros do 
Gran Sol quedaron pecha
dos para os barcos galegos 
e vascos. 

Primeiramente, irnos ta
lar de certos conceptos ne
cesarios para unha mellor 
comprensión do problema: 

A plataforma continen
tal, como o seu nome indi
ca é unha prolongación 
submarina do continente, 
cunha profundidade media 
de 100 a 200 ms. e o seu 
límite ven dado por un au
mento brusco da profundi
dade, onde en poucos 
qms. pásase duns 300 ms. 
a máis de 1.000 mts. de 
fondo, nalgúns casos o 
desnivel pode ser de has
tra 5 ou 6 qms. de fondura. 

Os bancos de pesca, os 
caladeiros, son os lugares 
da plataforma continental 
onde se fai a captura do 
peixe en gran escala. Os 
grandes bancos de peixe 
están ñas zonas onde 
teñen moitas cantidades 
de alimento e éstas encón-
transe ñas plataformas 
continentais; a razón desto 
é que os alimentos funda
mentáis no mar son as oi
gas e o plancton, e necesi
tan da luz solar, ésta non 
penetra na auga máis aló 
dos 300 mts., a partires 

dos que a escuridade é to
tal ; logo as grandes con-
centracións do alimento 
marino teñen lugar sobor 
das plataformas continen
tais por razón, entre outras 
cousas, da pouca fondura, 
o que permite que a luz do 
sol chegue hastra o chan 
da plataforma; as grandes 
concentracións de peixe 
no océano propiamente di
to, é decir, fóra da platafor
ma, non se dan, se ben hai 
peixes estes normalmente 
son de especies non co
merciáis e pouco abundan
tes (pe ixes v o a d o r e s , 
arroaces, etc.) anque ta-
mén hainos comerciáis 
como son os cachalotes e 
as baleas. 

Feitas estas aclaracións 
irnos agora a tratar do 
asunto. 

O Gran Sol é o nome 
que recibe unha parte da 
plataforma continental eu
ropea, concretamente a 
que está situada ao sur da 
illa de Irlanda e ao oeste 
das costas do sur de Ga
les, a península de Cornua-
lles no Reino Unido, e a 
costa do Finisterre bretón 
no noroeste de Francia; 
xustamente o Gran Sol es
tá ao norde das costas do 
país galego, a unha distan
cia aproximada de 300 mi
llas (555 qms. o lindeiro 
sur, e a 480 millas (888 
qms.) o lindeiro norde, xa 
rente das costas de Irlan
da. 

A plataforma continen
tal do país galego, ten un
ha anchura media de 20 
millas (37 qms.) o mesmo 
que toda a plataforma do 

Cantábrico; con estas ci
fras doadamente démonos 
conta que a nosa platafor
ma é moi pequeña, sobor 
de todo se a comparamos 
coa do Gran Sol. 0 espacio 
de océano que separa a 
nosa plataforma da do 
Gran Sol é dunhas 260 
millas (480 qms.) cunha 
profundidade maior de 
1.000 mts. 

Agora olíamos que a 
configuración da platafor
ma do Gran Sol non ten 
ningún vencello coa nosa, 
é decir, xeográficamente o 
Gran Sol non nos perten-
ce, pois quédanos lonxe, 
separado por un anaco 
profundo do océano e ren
te das costas do sur de Ir
landa. 

Por outra banda, pescar 
fóra da plataforma conti
nental non é posíbel nin 
rentábel poisque non hai 
peixe. 

Irnos ver o por qué des-
tas 200 millas. Hastra hai 
uns poucos anos os países 
que daban ao mar somen-
te reservaban para eles, no 
que a pesca se refire, unha 
franxa de 6 ou 12 millas 
na maioría dos casos, o 
que permitía aos pesquei-
ros doutros estados traba-
llar en caladeiros alíeos 
aos seus. 

Os primeiros países en 
extender as suas augas xu-
risdiccionais para efectos 
de pesca a 200 millas fo-
ron o Perú e máis Ecuador; 
estes países adoptaron es
ta medida co argumento 
da sua plataforma conti
nental que se prolonga 
hastra unhas 200 millas, 
deste xeito tentaron de 
conservar para eles a enor
me riqueza dos bancos 
pesqueiros que conten a 
sua plataforma, que estaba 
sendo esnaquizada polas 
frotas pesqueiras dos paí
ses de Norteamérica e 
doutros países. Ao princi
pio esta medida topou 

cunha oposición moi forte 
na maioría dos países occi
d e n t a l , sobor de todo nos 
máis interesados e perxu-
dicados por ela, pero pou
co a pouco fóronse toman
do medidas semellantes, 
hastra que hoxendía a 
maioría dos países amplia
ron as suas augas xurisdic-
cionais, para efectos de 
pesca, nunha distancia que 
equivale á lonxitude da sua 
plataforma cont inental ; 
deste xeito vemos que paí
ses que hai uns anos esta
ban en contra desta tese, 
actualmente teñen as suas 
augas xurisdiccionais pes
queiras aumentadas según 
o modelo de Perú e Ecua
dor, tales son, entre ou-
tros, os casos de EE.UU. 
(200 millas), Canadá (200 
millas), URSS (200 mi
llas), Islandia (70 millas), 
etc.; e agora, en bloque ta-
mén, os países do Merca
do Común aumentaron a 
200 millas: deste xeito, to
da a sua plataforma conti
nental e o mar do Norte 
(que na realidade non é 
máis que a plataforma en
tre o Continente e as illas 
Británicas) están dentro 
das devanditas 200 millas. 

Irnos tentar agora dar 
unha idea (ao noso enten
der) das reivindicacións ou 
dereitos que poida ter a 
frota pesqueira do país ga
lego para seguir traballan-
do no Gran Sol. 

Os mariñeiros e os bar
cos galegos estiveron pes
cando hastra agora no 
Gran Sol desde que se co-
menzou a pescar nesas la
titudes; eses milleiros de 
mariñeiros, homes gale
gos, foron desde entón os 
verdadeiros representan
tes da Nación Galega no 
mar dos Celtas, que tamén 
é outro nome co que se 
coñece esa zona. Eles esti
veron traballando ano tras 
ano xunto con mariñeiros 
bretóns, irlandeses, vas

cos, galeses, ingleses, es
coceses, cornualieses e 
normandos, é decir, estes 
bancos estaban considera
dos como DISFRUTE CO
MÚN da sua riqueza pes
queira, así veu sendo has
tra hai uns meses cando a 
C.E.E. limitou os permisos 
de pesca a 124 barcos, 
agora uns 20 máis, para 
todo o Estado Español, 
duns 4 0 0 barcos que esti
veron traballando aló (eses 
400 barcos, máis que do 
Estado Español, podemos 
decir dos países galego e 
vasco). 

Temos que afirmar aquí 
que as frotas galega e vas
ca teñen todo o dereito a 
seguir traballando no Gran 
Sol, e ese dereito venlles 
polo feito de estar traba
llando aló desde que se 
comezou a facelo xunto 
coas outras nacionalidades 
do occidente europeu, as 
que agora forman parte do 
Mercado Común. 

Sería moi triste que as 
frotas galega e vasca fosen 
expulsadas duns caladei
ros nos que t r ibutaron 
moitas vidas de mariñeiros 
e que foron e son o pan de 
milleiros de familias da 
Nación Galega. 

As negociacións que se 
fixeron e se están a facer, 
para resolver o problema, 
se en vez de seren entre a 
C.E.E. e a Administración 
Central do Estado Español, 
foran feitas polos verda
deramente interesados, 
como son mar iñe i ros , 
patróns, armadores e uns 
auténticos parlamentarios 
representantes da Nación 
Galega, é posíbel que tive-
ran acadado outro resulta
do que o convertíu en noti
cia permanente e en preo
cupación diaria das xentes 
do mar e da nosa econo
mía. 

XOAN 
BASTÍAN BELOSO 
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«A crise da 
construcción 
naval» 

A actual crise da Construcción Naval ten 
fondas repercusións en Galicia, e mesmo por 
eso o P.S.G. elaborou un ampio estudo sobor 
do tema. Unha síntese do mesmo é a que 
ofrecemos neste informe. 

Nesta visión periodística do estudo reali
zado, prestamos especial atención a tres pon
tos concretos: a orixe da crise, a repercusión 
en Galicia e as posíbeles solucións. 

1 .— ANTECEDENTES 

Mentres ao rematar a II Guerra Mundial 
os estados europeus levaron adiante unha po
lítica de liberalización económica (incremento 
de intercambios comerciáis, supresión de 
aranceis, entrada de capital extranxeiro, etc.), 
e se preocupaban de modernizar a sua tecno-
loxía e acadar unha alta especialización que 
lies permitiría obter productos competitivos 

no mercado internacional, en España, a políti
ca autárquica seguida polos gobernos fran
quistas entre os anos 39 e 59, (unha via na
cionalista a semellanza da seguida polo réxi-
me feixista de Mussolini), caracterizada polo 
proteccionismo a toda industria española, a 
proibición de todo tipo de importanción, a li
mitación da participación de capital extranxei
ro, trouxo como consecuencias inmediatas 
unha teconoloxía arcaica e unha falla de es
pecialización, co que o producto elaborado 
non podía ser competitivo en ningún merca
do. 

Polo que respecta á Construcción Naval, 
é ilustrativo o feito de que hastra o ano 1953 
non se recuperaron os niveis de producción 
da etapa correspondente á chegada da II Re
pública. 

De fontes tan pouco sospeitosas de es-
querdismo coma algunha publicación oficial 

do Ministerio de Comercio, son os xuicios se-
guintes: 

«O aillamento e a autarquía tiveron sem-
pre como consecuencia o retardo técnico e o 
desfase económico». 

«A política autárquica aparte da sua invia-
bilidade esencial, tendería a eliminar o comer
cio exterior, e con el a propia razón de ser da 
Marina Mercante». 

«O sector marítimo era o menos indicado 
para sofrir unha política autárquica». 

Nos comezos da década dos anos 50, a 
Administración decatouse de que este «pro
teccionismo» non era a via axeitada, e nego-
ciou o seu ingreso nos organismos oficiáis 
(ONU, BIRF, UNESCO, etc.) Consecuente
mente, no 1957 firmouse un plan de pre-libe-
ralización que os economistas denominaron 
«A Nova Ordenación Económica». 

Xa un ano antes se fixera pública a «Lei 



de Protección e Renovación da Marina Mer
cante». (12 de maio de 1956). O seu obxeto 
foi compensar a diferencia de coste entre o 
mercado interior e exterior, debida á baixa 
productivadade dos asteleiros. Establecéron-
se primas á construcción naval, créditos e 
desgravacións fiscais, compensación de fre-
tes, etc., co fin de mellorar a frota mercante 
española, de febles condicións. 

Os resultados da promulgación desta lei 
foron un auténtico fracaso, tanto pola cative-
za dos créditos como pola irregularidade no 
pago dos mesmos; sen esquencer no referen
te ás conexións coa economía española, as 
devaluacións e o mercado internacional de 
fretes. 

Como consecuencia deste fracaso e da 
crise na que estaban insertos os asteleiros es-
pañois cunha carteira de pedidos cativa, e cun 
ritmo de producción non superior ao 50% das 
suas posibilidades, promulgouse en nadal de 
1961 a «Lei de Protección e Renovación do 
Sector Pesqueiro». 

O obxeto desta lei non foi como cabería 
suponer a consolidación do sector pesqueiro, 
senon cobrir as deficiencias dos asteleiros. 

A lei do 61 ao conceder créditos aos ar
madores para construir novos buques, signifi-
cou a posta en funcionamento a un maior rit
mo de producción dos asteleiros. Facilitáron
se créditos para a construcción pero non se t i -
vo en conta un aproveitamento racional dos 
recursos que garantizase a sua permanencia 
no futuro. A lei dictouse sen unha previa pla
nificación pesqueira e sen a coordinación das 
actividades do sector (extracción, transforma
ción, comercialización e investigación). 

Era un segundo remendó co que se tenta
ba solucionar os problemas dun sector a con
ta de outro, pero por non existir unha planifi
cación a medio prazo, senon o intento de saír 
axiña da crise, creouse unha dependencia for
zada entre os dous sectores con perxuicio pa
ra ambos. 

Esta é a situación da deficiente estructu
ración do sector español, e da clara inferiori-
dade con respeito aos demais estados euro-
peus, no intre en que vai comezar a chamada 
«Planificación do desenrolo capitalista es
pañol», na década dos anos 60, e que ten lu
gar coa entrada do Opus Dei no poder. 

2.— DESENROLO CAPITALISTA 

A partires do ano 59, co novo equipo gu
bernamental encetouse a fase de liberaliza-
ción da economía española. Consecuencia 
déla foron os «Plans de Desenrolo Económico 
e Social» que, cunha metodoloxía tecnocráti-
ca tentaban conquerir unha maior tasa de ex
plotación e de ganancia. 

Nesta etapa permitiuse e facilitouse a pe
netración de capital foráneo, fundamental
mente USA; e entrou a tecnoloxía estranxeira, 
que orixinou unha forte dependencia finan
ciera, comercial e productiva. 

A realidade política caracterizada pola fa
lla de libertades, a forte represión, o obrigado 
sindicalismo vertical, propiciaban unha esca
sa conflictividade laboral e consecuentemen
te uns salarios moi baixos. 

A política liberalizadora, xunto coa escasa 
conflictividade laboral, a cativeza dos salarios 
e o fomento da emigración, facilitou o au
mento dos beneficios das empresas e o des
pegue do desenrolo capitalista. 

0 capitalismo español non sería quen, a 
pesares de todo, de levar adiante este desen
rolo sen o apoio do capital USA, que promo-
veu a especialización daqueles sectores que 
resultaban altamente productivos ou benefi
ciosos para os seus intereses. 

Sabido era que asteleiros adicados cáse-
que exclusivamente á producción de buques 

petroleiros, por forza terfan de ter un breve 
periodo de expansión. Neste senso, o capital 
USA preferiu promover a instalacións de as
teleiros en países alíeos que móntalos nos 
propios. 

0 desenrolo do capital privado non se ba-
seou únicamento no modelo de acumulación 
ampliada do capital dos anos 60, senon que a 
propia Administración fomentouno con todo 
tipo de axudas, decretos e accións concerta
das. O sector público enmascaraba as rela-
cións capitalistas apoiando calquera tipo de 
medida tendente a mellorar o capitalismo es
pañol. Proba délo é que o INI absorbe as em
presas con perdas, e poucas veces participa 
ñas que teñen beneficios. E decir, socializa as 
perdas pero non as ganancias. 

A Construcción Naval non foi unha ex
cepción, e así no ano 1967, decretouse a «Lei 
de Acción Concertada». 

3.— A EXPANSIÓN DO SECTOR 

O impulso gubernamental ao sector da 
Construcción Naval, máis a organización dos 
asteleiros, o aumento de productividade dos 
mesmos e a promoción do mercado, foron 
pezas claves que fixeron posíbel a sua expan
sión. 

Como consecuencia da política das em
presas do sector, teimosas nun esforzó cons
tante por se adaptar as necesidades do mer
cado, a producción global dos nosos astelei
ros seguiu unha espectacular tendencia para 
se convertir en 1970 no sector industrial máis 
dinámico do Estado. 

Os obxetivos de producción nos dous pri-
meiros Plans de Desenrolo Económico e So
cial rebasáronse amplamente. No Primeiro 
Plan, a producción superou a prevista nun 
12%. E a construcción prevista no cuatrienio 
1 9 6 8 - 1 9 7 1 —Segundo Plan — , de 
2.150.000 T.R.B., viuse incrementada ate 
chegar a 2.680.000 T.R.B., que ven significar 
un 25% 

En 1967, o Ministerio de Industria, cons
ciente de que a Construcción Naval —que de
mostraba unha notábel capacidade competiti
va—, corría o grave perigo de quedar desfa
sada ante os cambios tecnolóxicos e estruc
turáis que se estaban a producir nos países de 
maior tradición na construcción, promoveu a 
Acción Concertada entre as empresas do sec
tor. 

Perseguíase como finalidade que as so
ciedades acadasen dimensións axeitadas me
diante procesos de concentración, para poder 
afrontar as fortes ¡nversións que esixía a dita 
transformación tecnolóxica. 

0 Gobernó, por orde do 26-7-1967, apli
ca ao sector da Construcción Naval o réxime 
de Acción Concertada. Entre os obxetivos f i 
guran o incremento do 50% no rendemento 
productivo a acadar en 1971 con relación a 
1966; mantenimiento do volume global de 
emprego; producción global de 600.000 
T.R.B. en 1971, e exportación cando menos 
do 20% da producción. 

Mais, para que as empresas poideran ter 
acceso á Acción Concertada era preciso que 
tivesen no bieneio 1965-1966 unha media 
mínima de producción de 300.000.000 ptas. 
E decir, tratouse promover a fusión ou asocia
ción de empresas. 

Entre os estímulos ás empresas figuran 
os créditos oficiáis ate o 70% do importe das 
inversións, nun prazo de 9 anos e ao 6% 
anual; dereitos de expropiación forzosa e re
ducción ate o 95% por un período de 5 anos, 
de certos impostos. 

Para o decenio 1961-1970 pódese afir
mar que: 

— Quintuplicouse a producción. 

—Ao remate de 1970 a carteira de pedi
dos era sete veces maior da correspondente 
ao ano 1961. 

— 0 valor dos buques exportados durante 
o decenio representou 34.000 millóns de 
ptas., e pasouse de 1'4 millóns de dólares en 
1961 a 140 millóns de dólares en 1970. 

—A tasa de crecimento do sector da 
Construcción Naval foi neste decenio a maior 
do mundo, incluso maior cá de Xapón. 

— No ano 1961, España ocupaba o posto 
número 12 no concertó mundial mentras que 
no 1970 tina o posto número 6 na produc
ción, e o 4 na carteira de pedidos. 

0 ritmo de crecimento do sector foi en 
aumento. Proba délo é que na década dos 70, 
o T.R.B. entregado pasou de 867.307 en 
1971 a 1.690.066 en 1975. E decir, cáseque 
o dobre, mantendo o posto adquirido a niveis 
mundiais. 

4 . - A CRISE 

A utilización do petróleo como instru
mento de presión económico-política, co con-
seguinte aumento desproporcionado do pre
cio dos crudos nos anos 1973-1974, o enca-
recimento de materias primas no mercado 
mundial e a apertura do Canal de Suez, —o 
seu peche en 1967 sinala o comezo da gran
de demanda de buques petroleiros de gran 
tonelaxe—, pódense resumir como as princi
páis causas internacionais da presente crise 
da Industria Naval, marcando ademáis un pa
so decidido na crise do sistema económico 
capitalista en xeral. 

0 mercado da Construcción Naval pre
senta hoxe a nivel mundial unhas posibilida
des de contratación de 12 millóns de T.R.B. 
contra dos 32 millóns que presentaba en 
1973. 

Actualmente están amarrados buques 
por falla de fretes, que suman máis de 40 
millóns de T.R.B. No mercado internacional 
pódense mercar petroleiros de 250.000 
T.P.M., con dous ou tres anos de vida, pola 
mitade do seu coste. Canceláronse a nivel 
mundial novas construccións de petroleiros 
maiores de 200.000 T.P.M., cun peso morto 
global de máis de 60 millóns de toneladas. 0 
enorme exceso da oferta sobor da demanda 
da lugar a unha brutal competencia entre as
teleiros, orixinándose un vertixinoso descenso 
nos precios de contratación, xa que, ao longo 
dos anos anteriores, a construcción de petro
leiros representou un 40% dos pedidos do to
tal mundial. 

Conven sinalar a repercusión que ten no 
mercado mundial, a capacidade presupostaria 
dos asteleiros xaponeses, cáseque un 30% in
ferior, co que se sitúan en condicións de obter 
unha parte importantísima do mercado mun
dial. 

A estes factores hai que engadir as cau
sas inerentes ao propio desenrolo do sector 
naval a nivel estatal. En primeiro lugr o proce
so de crecimento tan rápido e desmesurado 
dos asteleiros que, se ten unha repercusión 
positiva nos beneficios das empresas, ten ta
imen unha negativa cal ó a saturación da de
manda. En segundo lugar está a estreita rela
ción co sector pesqueiro, e o crecimento ta-
mén desmesurado e capitalista dos buques 
pesqueiros (*). A sobrepesca xunto eos pro
blemas internacionais das augas xurisdiccio-
nais e zonas económicas exclusivas da pesca, 
suponen a limitación e reducción de pesca 
ñas plataformas marinas utilizadas deica ago-



ra, provocando unha recesión nos asteleiros 
especializados na construcción destes bu
ques. E, derradeiramente, a dependencia da 
economía española doutras economías na 
provisión de materiais, que supon o encareci-
mento da producción e a sua repercusión ñas 
industrias auxiliares que, á sua vez, entran en 
crise provocando o paro para os numerosos 
traballadores acollidos a elas. 

A estas causas hai que sumar a supera
ción dos baixos salarios e condicións de tra
ballo, coa conquista de milloras económicas e 
sociáis dos traballadores. 

A incidencia da crise no estado español 
vese reflexada nos 55.000 homes que traba-
lian directamente na Construcción Naval, e 
nos 1 50.000 que o fan dun xeito indirecto. 

Na baixa ocupación de producción dos 
asteleiros españois, hai que ter en conta que 
países como México, Arxentina, e o Brasil, 
que tradicionalmente construían en España, 
están a desenrolar na actualidade a sua pro
pia industria naval. 

O sector naval, a escala estatal, presenta 
as seguintes deficiencias estructuráis: 

— Non existencia dunha planificación ra
cional a medio e longo prazo, orientada a con
querir unha rentabilidade económica. 

Postos de traballo dos principáis asteleiros 
galegos 

Dependencia financiera da Administra
ción. 

— Nesta situación de crise económica, os 
asteleiros, a pesares de manter unha liña de 
producción semellante aos derradeiros anos, 
debido a excelente carteira de pedidos exis
tente naquel intre, pasan a posuir hoxe unha 
floxa carteira que provoca unha expectativa 
empresarial delicada, a máis das cancelacións 
que non cesan. 

Compre engadir que os asteleiros foron 
reducindo as suas xa cativas actividades adi-
cadas á producción de equipos navais e non 
navais, para se adicar á construcción de no-
vos buques, acometendo estas actividades 
sen previsión nin planificación. 

4.— A CRISE DO SECTOR 
NAVAL EN GALICIA 

Ao analizar as repercusións que a actual 
crise da Construcción Naval a nivel mundial 
ten en Galicia, é preciso ter en conta a espe
cial situación de dependencia económica en 
que nos atopamos. 

Esta dependencia económica convírtenos 
en auténticos financiadores do desenrolo 
alleo, tendo como consecuencias inmediatas 
a emigración, a destrucción do noso medio 
natural e o esnaquizamento da nosa agricul
tura. 

E preciso deixar claro cal é o peso real da 
Construcción Naval na estructura económica 
galega, e para elo vémonos na obriga de ana
lizar datos relvantes como son producción, 
emprego, estructura empresarial, procedencia 
de insumos, etc. 

EMPREGO 

Con máis de 19.000 traballadores direc
tos en asteleiros de máis de 100 TRB, a 
Construcción Naval constltue en Galicia a In
dustria máis importante, sen esquencer a to
dos aqueles traballadores das chamadas 
«Compañías Auxiliares», arredor duns 5.000, 
que hoxe se atopan en situación de despido. 

A distribución do emprego por empresas 
refléxase no cadro seguinte: 

Ría de Ferrol 

Astano 8.730 
Bazán 6.749 

Ría de Vlgo 

Ascón 2.049 
Barreras 1.868 
Enrique Lorenzo 800 
Freiré 600 
Santodomingo 431 

Estes datos permltennos obter as seguin
tes conclusións: 

—A forte polarización ñas dúas rías de 
Vigo e de Ferrol pon de manifestó ate qué 

ponto se poden ver afectadas estas duas zo
nas xeográficas pola crise. 

— 0 35% dos postos de traballo da Cons
trucción Naval a nivel de Estado, están en Ga
licia. Esto da a medida do gran peso especifi
co que ten a Construcción Naval Galega, e é 
fundamental para entender o desastre que se 
producirla de se aplicar medidas políticas que 
falan dunha reducción do emprego de ate o 
40% nos asteleiros. 

PRODUCCIÓN 

Non sóio interesa coñecer o estado dos 
niveis de producción acabados nos derradei
ros anos, senon tamén o destino da produc
ción da Construcción Naval galega. 

A producción dos sete grandes asteleiros 
galegos referida nos anos 1972-1975, éa se
guinte: 

NUMERO DE BUQUES E TONELAXE BOTADOS POLOS ASTELEIROS 

GALEGOS NO III PLAN 

N.° DE BUQU 
ANO BOTADOS 

1972 
1973 
1974 
1975 

30 
37 
45 
44 

> DO TOTAL % DO TOTAL c K DO TOTAL 
ESTATAL T.R.B. ESTATAL T.P.M. ESTATAL 

18 348.984 31 707.987 35 
16 609.293 38 1.169.112 40 
18 497.429 35 961.636 38 
20 727.040 44 1.329.989 44,5 

0 análise do cadro anterior pemltenos fa
cer as seguintes observación: 

0 forte crecimento experimentado no 
T.P.M., que prácticamente se duplicóu neste 
periodo. 

— O estancamento do número de buques 
botados ao final do periodo, que, a pesares de 
todo, leva aparellado un aumento considerá-
bel do T.P.M., o que significa que se construi-
ron menos buques pero de maior tonelaxe. 

— 0 volume de producción dos asteleiros 
galegos con respeito aos do Estado chega a 
acadar un nivel do 44%, o que pon de mani
festó unha vez máis a importancia da nosa 
Construcción Naval. 

En canto ao destino da producción dos 
asteleiros galegos, conven suliñar que a mei-
rande parte está orientada cara fóra, ate o 
punto de que a naval constitue a principal in
dustria exportadora do noso país. 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

0 feito de que entre as 1.500 empresas 
máis importantes do estado español conté 
Galicia cun total de 42 —somentes o 2'8% 
do total — , e que entre estas 42 figuren os as
teleiros, sendo Bazán e Astano a primeira e 

segunda respectivamente, e ambas propieda-
de do INI, demostra que o sector está integra
do por medianas e pequeñas empresas. Son 
sóio sete os asteleiros que contan con máis 
de 500 traballadores — véxase o cadro pri-
meiro —, e representan o 19% do total das 
empresas adicadas á Construcción Naval en 
Galicia, mentres que abondan ñas nosas rías 
os pequeños asteleiros que reparan ou cons-
truen buques de menos de 100 T.R.B., e que 
xogan un papel da meirande importancia no 
mantenimento da frota pesqueira galega de 
baixura. 

Se temos en conta que as empresas de 
Construcción Naval proporcionan a Galicia o 
20% do total dos ingresos de todas as empre
sas que aquí actúan, resulta doado entender 
o gran peso especifico desta industria que so-
mente é superada polo sector da alimenta
ción. 

CARTEIRA DE PEDIDOS 

A evolución da carteira de pedidos do pe
ríodo 1974-1977 reflexa nidiamente o frote 
descenso de buques pedidos, así como o do 
T.R.B., que chega a facerse crítico no ano 
1977 cun descenso respeito ao 1976 de cá-
seque 20 buques e 800.000 T.R.B., como ve
mos no cadro seguinte: 

CARTEIRA DE PEDIDOS DOS ASTELEIROS GALEGOS NO PERIDODO 1974-1977 

AÑO 

1974 
1975 
1976 
1977 

N.° DE BUQUES 
PEDIDOS 

137 
118 
102 
83 

T.R.B. 

3.018.688 
2.602.030 
1.751.174 

914.691 

% CON DESTINO 
A EXPORTACIÓN 

27 
30,5 
27 

Mais este descenso na carteira de pedi
dos é un proceso selectivo que non afecta por 
igual a todos os asteleiros, sendo Astano ún 
dos que pasa por unha situación verdadera

mente critica, debida en gran parte á sua es-
peclalización na construcción de grandes pe
troleros, que agora teñen demanda moi bai
xa. 



PROCEDENCIA DE INSUMOS, 
E INDUSTRIA AUXILIAR 

Como é sabido, a Industria da Construc
ción Naval é o remate de toda unha cadea 
productiva, que será menos longa canto máis 
especializada sexa a construcción. 

Aproximadamente o 60% do valor final 
dun buque está constituido polos gastos de 
adquisición de insumos. Esto pon de manifes
tó a importancia da Industria Auxiliar da 
Construcción Naval. Mais a realidade é que 
cuantitativa e cualitativamente esta Industria 
Auxiliar é irrelevante en Galicia, polo que a 
nosa Construcción Naval representa unha in
dustria de enclave adicada á fabricación de 
cascos e montaxe de maquinaria e servicios, 
mantendo unha completa dependencia da 
tecnoloxía exterior, e fomentando o seu de
senrolo fóra de Galicia. 

O cadro seguinte ilustra canto vimos de 
decir: 

PORCENTAXE DA INDUSTRIA AUXILIAR 
SOBOR DO TOTAL DO ESTADO ESPAÑOL 

Galicia 7% 
Andalucía 7% 
País Vasco 32% 
Murcia 1 % 
Valencia 3% 
Asturias 1 % 
Santander 5% 
Cataluña 24% 
Baleares e Canarias 1 % 
Madrid 16% Resto 3% 

Urxe, polo tanto, a creación dunha indus
tria galega fabricante dos diversos elementos 
que se integran na construcción de buques: 
motores, turbinas, caldeiras, grupos electró-
xenos, maquinaria de amarre e fondeo, bom
bas, compresores, chpas de aceiro, materiais 
forxados e fundidos, áncoras, hélices, auto
matismos electrónicos, neumáticos e hidráuli
cos; tubos, válvulos, tomillería, moblaxe, pin
turas, etc., para conseguir a integración pro
ductiva do sector da Construcción Naval, eli
minando a dependencia do exterior e fomen
tando a creación de postos de traballo. 

AS COMPAÑÍAS AUXILIARES 

As Compañías Auxiliares de Montaxe em-
pezaroaa desenrolar a sua actividade nos co-
mezos da década dos cincuenta, experimen
tando unha evolución que chegou a acadar 
nos asteleiros casque o 40% da sua plantilla, 
con contrato do personal por tempo e obra 
determinados. Ao xurdir a crise, os primeiros 
afectados foron os traballadores das Com
pañías Auxiliares, que se atopan parados en 
cifras que falan de varios milleiros. 

A incompetencia demostrada pola Admi
nistración para resolver o problema das Com
pañías Auxiliares fíxose evidente, primeiro 
cando houbo intentos de incorporar as auxi
liares ás empresas principáis, e a Administra
ción considerou as Compañías con solvencia 
administrativa e empresarial; e despois cando 
lie admitiu os expedientes de crise e regula
ción de emprego. 

Este sistema de auténtico prestamismo 
laboral servíu para o enriquecimento duns 
poucos a costa da explotación da clase traba-
lladora máis desvalida. 

5.—VISION DE FUTURO 

Resultaría moi inexacta calquera previ
sión cuantitativa da demanda a medio e longo 
prazo. Existen varios estudos realizados nos 
últimos anos, pero non son auténticas previ-
sións senon cálculos nos que as diversas 

hipóteses de crecimento utilizadas poden va
riar eos futuros cambios da economía e da 
producción. Os pedidios de novos buques 
convencionais, obsoletos técnica e económi
camente, rematarán nun descenso da activi
dade de construcción, facéndose imprescindí-
bel a orientación cara os tipos de construc-
cións especializadas en tráficos determina
dos. 

Nos países da C.E.E. tomáronse medidas 
que poden resumirse en tres grupos: 

— Fomento da demanda interior dos ar
madores nacionais para a construcción no 
propio país. 

— Estímulos á exportación de buques. 
— Medidas de apoio á readaptación da 

industria. 
As medidas que deica agora tomou a Ad

ministración española consistiron na publica
ción dun concurso para a construcción de bu
ques para armadores españois, por un tonela-
xe total de 1.000.000 de T.R.B. Este concur
so foi cuberto rápidamente, pois os armado
res buliron a encarregar buques para se bene
ficiar das facilidades de crédito que se ofre
cían. Posteriormente, o interés que inicial-
mente estaba fixado no 8% foi aumentado ao 
1 1 % , o que orixinou que numerosos armado
res renunciasen aos mesmos e polo tanto se 
anulasen boa parte dos pedidos xa feitos. 

Outra medida aprobada pola Administra
ción o 9-IX-77, foi a de autorizar o arrenda-
mento de buques de pabellón extranxeiro e o 
seu abanderamento en España. Esta medida 
destinada a beneficiar aos armadores españo-
lis perxudica gravemente aos asteleiros, que 
verán desaparecer un potencial mercado de 
buques. 

0 Ministerio de Industria e Enerxía, coa 
colaboración dos Ministerios da Facenda, 
Transportes e Comunicacións, Traballo e Eco
nomía, procederá no prazo de tres meses á 
formulación dun plan de reestructuración do 
sector, no que se contemplarán as repercu-
sións sociais, f inancieras e industriáis. 

6.—MEDIDAS A TOMAR 

Se ben é certo que as solucións á crise da 
Construcción Naval haberá que percuralas a 
nivel de Estado, non o é menos que Galicia, 
polas suas especiáis características, somante 
poderá aplicar medidas radicáis cando conté 
co Poder Político necesario para poner fin á 
sua dependencia económica. 

Velaí por qué se impon conquerir un esta
tuto autonómico que recolla un marco de 
competencias ampio dabondo como para per
mitir a resolución dos nosos graves proble
mas que, en boa parte, son máis políticos que 
económicos. 

Todas as medidas a tomar deberán levar 
unha forte oposición ás que dictaría o Capita
lismo e que pasarían pola disminución da ca-
pacidade productiva, o peche de factorías 
— exemplo de CRINAVIS—, paralización de 
todos os plans de inversión, concentración de 
empresas, estabilización do sector co corres
pondente abandono do sector financieiro e 
privado, etc. 

As medidas a tomar podemos clasifícales 
en dous grupos: 

—Accións anticrise, de realización inme
diata. 

—Accións a medio prazo. 

ACCIONS INMEDIATAS 

— Garantizar o pleno emprego na fábrica 
e na zona onde estea ubicada. Elaboraranse 
plans de xubilación anticipada coa garantía 
do 100% de percepción. 

— Execución do concurso de un millón de 
tons. —decreto 1285/76 — , cunha distribu
ción planificada aos asteleiros máis afecta
dos. Manterase o interés do 8% sinalado no 
decreto. Se, efectivamente, sofre unha modi
ficación de alza do 1 1 % , poderanse producir 
emisións por parte dos armadores. 

— Durante a crise haberá concesións a 
longo prazo, con maiores facilidades crediti
cias e de financiación, destinadas á Construc
ción Naval, baixo o control de todos os secto
res sociais implicados na producción, para ga
rantía dos pedidos actualmente cancelados 
ou pendentes de financiación. 

—Atención especial á reparación e trans
formación de buques. 

—Adaptación dos asteleiros á caracterís
tica da demanda. 

— Diversificación da producción. 
— Política de penetración no mercado in

ternacional coa colaboración da Administra
ción. 

ACCIONS A MEDIO PRAZO 

—A industrialización racional de Galicia 
esixe en todos os sectores que todo o proceso 
de desenrolo pase por unha coordinación en
tre os diversos plans parciais —agrario, pes-
queiro, construcción naval, vivenda, comuni
cacións, industrial, etc.—. 

—Análise profundo do mercado futuro 
tendo en conta a urxente necesidade dunha 
planificación anticíclica, cun rigoroso progra
ma de execución para evitar a repetición de 
erros do pasado. 

—Acometida dun estudo para a reestruc
turación do sector, coa participación dos tra
balladores na sua elaboración. 

— Potenciación da industria auxiliar fabri
cadora de insumos en zonas onde os astelei
ros ocupen a principal actividade, poñéndose 
remedio á dependencia actual. 

— Realización dun ampio Plan para a mo
dernización e renovación da nosa frota mer
cante, deficitaria en determinado tipo de bu
ques, en máis curtos períodos de tempo. Es-
tanse a perder grandes cantidades de divisas 
en concepto de fretes. Os buques de cárrega 
contan cunha edade de máis de 15 anos no 
30%, e outro tanto ocurre co 60% dos de pa-
saxe. 

— Esixir aos armadores a reparación e 
construcción nos nosos asteleiros. 

— Colaboración interministerial para que 
deán freoito as xestións comerciáis realizadas 
no estranxeiro —Ministerio da Facenda, In
dustria e Comercio—. 

—Apoio español aos reglamentos anti-
contaminantes do mar —futura lexislación in
ternacional de lastre limpo con tanques de 
dobre fondo para petroleiros—. 

—Apoio á exportación para manter mer
cados e aumentar as carteiras de pedidos. 

— Orientación da industria cara a cons
trucción de buques máis sofisticados —trans
portes de gases licuados, productos químicos, 
plataformas petrolíferas, etc.—. 

— Desenrolo tecnolóxico para conseguir 
a liberación da tecnoloxía estranxeira e au
mentar a exportación, fomentando a conexión 
entre oficinas técnicas e talleres de produc
ción. 

— Medidas de reestructuración do sector 
pesqueiro, tales como a renovación gradual 
da frota con barcos polovalentes e de moder
na tecnoloxía. 

(*) Véxase o libro de F. González Laxe «Desenrolo Capitalista e Cri
se Pesquelra». 
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O AGRO 
A comercialización 
da pataca 

Como xa informamos no n.° 
1 de Galicia Socialista, o SAGA 
tentou atopar unha solución ao 
problema da comercialización 
da pataca tratando de negociar 
eos almacenistas un precio de 
venda que lie fose rentábel ao 
productor e que non repercutise 
acentuadamente na economía 
do consumidor. 

Estes intentos de negocia
ción, por parte do SAGA FO-
RON REFUGADOS POLOS AL
MACENISTAS QUE SEGUEN 
COA TEIMA DE SER «OS 
SEÑORES» A HORA DE LLE 
PONER PRECIO AOS PRO
DUCTOS, SEN TER EN CONTA 
PARA NADA AO PRODUCTOR, 
COIDANDO QUE O AGRO DE 
HOXE E O AGRO DE ONTE. 

O antoxo dos almacenistas t¡-
vo boa acollida pola administra
ción que non moveu unha palla 
para amañar o problema. 

Esgotados os intentos de so
lución negociada, o SAGA está 
arranxando o asunto pola sua 
conta mediante a VENDA DI
RECTA AO CONSUMIDOR, so
lución que está tendo resultados 
positivos, tanto para o productor 
(esténse conquerindo os precios 
mínimos reclamados polos la> 
bregos), coma para o consumi
dor, que merca pataca de mellor 
calidade a 3 ou 4 pesetas me
nos en quilo. 

PLATAFORMA 
REIVINDICATIVA 
DO LEITE 

Un estudo feito por técnicos 
do SAGA demostra que produ
cir hoxendía un litro de leite en 
Galicia custa 23,61 pesetas, 
nembargante o productor cobra 
16 ptas./litro. 

Dado que o Estado va¡ 
«poñen> axiña os precios de 
campaña para o 78, o SAGA de
fenderá un precio mínimo de ga
rantía de 21,5 ptas./litros. O fei
to de que non se reclame xique-
ra o precio de coste é debido a 
que unha forte subida pode re-
baixar a demanda; a máis tenta
se levar un precio unificado con 
outras zonas productoras do Es
tado, acordando o de 21,5. 

Según outros puntos da tá-
boa, este precio será modificado 
na medida en que señan modifi
cados os dos abonos e pensos. 
Sinálase tamén que se pague a 
mes vencido, que o estado faga 
de arbitro na calidade e logo 
apúntanse uns pontos de ordea-
ción do sector. 

CONCENTRACIÓN DO SAGA 
EN CELANOVA 

Con asistencia duns 4.000 
labregos celebrouse en Celano-

Propostas para a confección dunha 
plataforma reivindicativa no sector 
leiteiro en Galicia 
O Sindicato Agrario Galego (S.A.GA.) considera necesario 
neste senso que cumplan os puntos: 

I.—Que desaparezan as actuáis «zonas» con precios de 
garantías distintos para os productores de leite. 

Débese garantizar un precio mínimo para toda España 
de 21,50 ptas./ l i tro desde primeiros do ano 1978. 

II. —Que este precio se manteña sempre e cando non 
suban os pensos e fertilizantes. 

III. —Que se nos pague a mes vencido. Se pagan des-
pois do día 10 (a mes vencido) que os cartos que nos adeu
den supoñan un interés do 1 5 por cento ao noso favor. 

IV. —Que o Estado faga de arbitro na calidade do leite. 
Para elo as mostras quitadas polo productor e pola empresa 
deben ir a un laboratorio oficial e ninguén pode ser sanciona
do sen que haxa un díctame oficial. 

V. —Dado que as marxas que teñen hoxe na comerciali
zación as empresas e centráis leiteiras son moi elevadas, pro
pomos uns puntos de ordenación do sector leiteiro, para que 
a elevación que hoxe supon o novo precio de garantía non re
percuta signficativamente no precio do litro de leite pagado 
polo consumidor: 

a) Que as actuáis centráis leiteiras (que en moitos ca
sos son cooperativas ou grupos sindicáis) se convirtan na 
práctica en verdadeiras cooperativas, controladas polos pro
ductores de leite, de xeito que as marxes de comercialización 
volten en forma de retornos cooperativos para os producto
res. 

b) Que sexa derogada a lei que permite ás centráis lei
teiras actuar sen competencia na comercialización do leite no 
seu ámbito de actuación. 

c) Que mentres haxa leite sen comercializar en Galicia 
non se faga importación ningunha deste producto. 

d) Dada a dispersión das explotacións productoras de 
leite ñas distintas comarcas, propomos que se instalen, por 
explotación ou por grupos de explotacións (cando produzan 
pouca cantidade), centros de frío, que permitan concertrar a 
oferta do leite. Para elo o Gobernó financiará (sen interés) e 
subvencionará a instalación destes centros. Con esto pódese 
concentrar a oferta de leite e abaratar os costos de recollida e 
transporte do leite aos centros de industrialización. 

e) Constitución dunha Comisión ¡ntersindical para o 
control dos fondos que a Administración ten aprobados para 
indemnización dos danos causados pola sequía. 

va o 15 de xaneiro unha con- levar un parlamentario para au- 300 afiliadospara nomear a d¡-
centración convocada polo SA- torizar a concentración, como se rectiva de bisbarra do SAGA e 
GA, para protestar polos proble- os parlamentarios galegos tive- para estudar a plataforma rai
mas que plantexa a comerciali- sen algo que ver eos problemas vindicativa do leite. Na devandi-
zación do leite, zona onde nin xi- do noso agro, á hora de arranxa- ta asamblea falaron dous labre-
quera se paga o estipulado pola los. g 0 s que expuxeron a marcha do 
lei. A asistencia dos labregos foi sindicato en Lalín e en Galicia e 
masiva a pesares do mal tempo ASAMBLEA CONSTITUÍNTE l o 9° falaron os nosos compañei-
e de que o campo de fútbol (lu- D 0 SAGA EN r o s : Esteban (labregos do norde 
gar onde se celebrou a concen- RODEIRO (LALIN) d e Lugo) para espor a táboa do 
tración) estaba rodeado de leite, A. Fernández falou da poll-
garda-civís coa metralleta en O último dia 28 celebrouse tica sindical do SAGA e Lois Ei-
ristre. 0 gobernador de Ourense en Rodeiro (Lalín) unha asam- ré expuxo a cuestión organizati-
proibira ao comezo celebrar un- blea constituínte do SAGA da va. 
ha manifestación, obrigando a zona, á que asistiron máis de XADA 

Estudo para a determinación do Coste 
do Litro de Leite 
• Realizado polo Sindicato Agrario Galego (S.A.GA) 
Para Para a confección do presente estudo partiuse de: 

— unha explotación cunha superficie de labradío de 6 has. 
—con 12 vacas de producción de leite. 
—hai un matrimonio novo e 2 persoas vellas xa retiradas. 
—das 2 UTH (unldade traballo/home) queda 0,5 UTH libre para atender a casa e outras producclóns. 

A alternativa forraxelra 6 de: 
— E Has. de prado artificial 
— 1 Ha. de millo-vallico 
—2 Has. de prado natural. 

Partindo destas bases pódese establear o seguinte estudo para determinación do coste do litro de leite. 

GASTOS VARIABELES 
A) Gastos de cultivos: 

I Conservación do 2 Has. do prado natural 
Escorias, 600 qgs./Hs. a 7 ptas./qg 8.400 Ptas. 
Potasa, 2 0 0 qgs./Ha. a 8 ptas./qg 3.200 Ptas. 
Nitramón, 100 qgs./Ha. a 8 ptas./qg 1 600 Ptas. 

2.—Implantación do 1 Ha. da prado artificial 
Sementes 6.500 Ptas. 
Abonos, 400 qgs. de 8-24-12 a 12 ptas./qg 4.800 Ptas. 
Cal, 1.200 qgs./Ha. a 2,50 ptas./qg 3.000 Ptas. 
Nitramón, 100 qgs./Ha. a 8 ptas./qg 800 Ptas. 

3.—Conservación do 2 Has. do prado artificial 
Cal, 100 qgs./Ha. a 2,50 ptasVqg 5.000 Ptas. 
Potasa, 200 qgs./Ha. a 8 ptas./qg 3.200 Ptas. 
Nitramón, 100 qgs./Ha. a 8 ptas/qg 1.600 Ptas. 

4. Vallico: 1 Ha. 
Nitramón, 100 qgs./Ha. a 8 ptas./qg 800 Ptas 

5 - M l l l o forroxolro: 1 Ha. 
Sementes, 50 qgs./Ha. a 50 ptas./qg 2.500 Ptas. 
Abonos, 3 0 0 qgs. de 15-15-15 a 12 ptas./qg 3.600 Ptas. 
Nitramón, 100 qgs7Ha. a 8 ptas./qg 800 Ptas. 

Total gastos cultivos 41 .300 Ptas. 

B) Pensó de vacas, 8 0 0 qgs./vaca/ano, a 16 ptasVqg 153.600 Ptas. 
C| Veterinario e menciñas, 2.00 ptas./vaca/ano 24.000 Ptas. 
DI Interés do capital circulante ao 3% 5.535 Ptas. 

TOTAl GASTOS VARIABELES 224.435 Ptas. 

GASTOS FIXOS 
A) Amoritzación de construccións (cuadra, foxa e silos), 500.000 ptas., amortizábales en 20 anos 

C( Amortización de gando, 12 vacas a 80.000 ptas., amortizábales en 6 anos 160.000 Ptas. 
D) Renda da térra, que 6 o 5 por cento de 250 .000 ptas7Ha 75.000 Ptas. 
E) Luz e gas-oil (12.000 + 35.000) 47 .000 Ptas. 
F) Contribución Rústica 2.500 Ptas. 
G) Cuota Empresarial S. S. A 23.500 Ptas. 
Hl Xornais de 1 home e medio de 1 muller 270 .000 Ptas. 
I) Intereses do capital das inversións, (construccións + maquinarla — gandol ao 5 por cento 150.000 Ptas. 

TOTAL GASTOS FIXOS 843.000 Ptas. 

GASTOS FIXOS + GASTOS VARIABELES = 1.067.435 Ptas. 

INGRESOS 
a) Venda de 8 xatos ao nacer a 10.000 ptas./xato 80.000 Ptas. 
b) Venda de leite 3.500 ptas. x 12 vacas x 16 ptas/ lr 672 .000 Ptas. 

TOTAl INGRESOS 752.000 Ptas. 

COSTES DO LITRO DE LEITE 
1.067.435 - 80 .000 (1) = 987.435 Ptas. 

987 .435: 42 .000 (2) = 23 ,51 Ptas./litro do lolto 

(1) Dos gastos totais deducimos a i vandal do» xatos xa que ton un producto dai vacas son costos. 
(2) 42.000 A o valor do loito producido polas 12 vacas/ano. 
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Cara unha • # 
KHI sanitaria IR rara Emilio 

González 

Lugo e Ourense eran as duas provincias de todo o Estado ñas que 
a xente ia menos ao médico según os datos estadísticos de hai dous 
anos; non disponemos de datos recentes, pero non hai motivos para 
que se producirá un cambio significativo. Tamón eran as que botaban 
índices máls altos de mortalldade. 

Deixando dun lado unha chea de razóns secundarias (menciña-po-
pular, etc.) a causa fundamental desta situación está na escasez de re
cursos sanitarios e na desventurada distribución dos mesmos, xa que a 
maioría dos centros sanitarios destas duas provincias radican ñas espi
táis. 

A dispersión da poboación galega eslxe que calquera organigrama 
sanitario mínimamente coerente teña que incluir forzosamente os Hos
pitais de Bisbarra. 

Asi, somente repasando a prensa do último ano, vemos cómo en 
diferentes puntos do país xurdiron (con maior ou menor forza) reivindi-
cacións, doadamente asumíbeles polo pobo, encol destes Hospitais Co
marcáis. 

No ano que estamos a encetar é moi posíbel que as Cortes Es
pañolas aprobén unha nova Lei de Sanidade, ou algo semellante, na que 
sen dúbida (poisque estamos en pleno proceso «regionalista») farán re
ferencia á comarcalización da asistencia sanitaria, á descentralización 
dos servicios, etc., etc. Do mesmo xeito, e dado que o tema sanitario é 
algo que preocupa a todos os cidadáns, durante a campaña das elec-
cións municipáis recibiremos moitas promesas neste eido. 

Por todo esto, e tendo en coma a falla cáseque total de informa
ción e de educación sanitaria que vimos padecendo, coido preciso ir 
abordando dun xeito moi sinxelo os aspectos máis importantes do pro
grama sanitario do P.S.G. co obxeto de que o pobo vala dlspoñendo de 
elementos de xulcio para poder Imponer unha alternativa sanitaria axei-

MINISTERIO GALEGO DA SAUDE 

T 

HOSPITAL NACIONAL 

* * 

X X 

* * 

* * 

tada. Está moi claro que a total implantación do noso programa somen
te é factible cun poder galego e de esquerdas; nembargantes. coido que 
nun futuro próximo poden ser reivindlcábeles algúns aspectos do mes
mo. 

Neste senso, comezamos hoxe por considerar a estructura e fun-
cións posfbeles dos CENTROS SANITARIOS PARROQUIAIS, que 
venen ser as unidades básicas e primarias do noso organigrama. 

ESBOZO DE ORGANIGRAMA 

Para unha comprensión máis doada, ¡maxinómonos unha bisbarra 
natural (unha de tantasl que conta cuns 50.000 habitantes distribuidos 
deste xeito: 

— Vila, cabeza de partido, 15.000 hts. dos que oito mil viven na vi-
la e os outros espallados ñas aldeas das diferentes parroquias periféri
cas. 

— Sete ou oito Municipios, cada ún cun número de habitantes en
tre tres e seis mil. Establezamos 35.000 hts. Total: 50.000. 

Os 35.000 dos municipios atópanse agrupados en parroquias de 
300-600 hts., tendo cada municipio unhas 10-30 parroquias perfecta
mente diferenciadas e cada parroquia, á sua vez, ten varios núcleos de 
poboación (aldeas e lugares). 

Supoñamos que a vila cabeza de partido é realmente o centro xeo-
gráfico e demográfico da bisbarra (o cal non sempre ocurre) e que os 
axuntamentos tamén están situados no centro do territorio municipal 
(cousa cada vez máis rara). 

Frente a esta distribución proponemos o seguinte organigrama sa
nitario: 

f . * CENTROS FEDERÁIS 

HOSPITAL PROVINCIAL OU TERRITORIAL 

HOSPITAL DE BISBARRA OU DISTRITO 

CLÍNICAS RURAIS MUNICIPÁIS 

CENTRO SANITARIO PARROQUIAL 

A BISBARRA 

A comarcalización real da sanidade significa que cada bisbarra ou 
distrito urbano contará cuns recursos sanitarios propios, dependendo 
para determinados tipos de asistencia, investigacións, formación de per
sonal, etc. dos centros de maior envergadura. Na cabeceira de bisbarra, 
ou ben no centro xeográfico e demográfico da mesma, estarla situado 
un centro de Asistencia (curativo), Promoción da Saúde e Reabllltación 
ao que para entendernos seguiremos chamando Hospital, pero compre 
clarexar que os Hospitais tal como os concebimos aquí son algo total
mente diferente ás actuáis Residencias da S.S. ou aos actuáis Hospitais 
Provinclais. 

Outro dia repararemos nos H. de Bisbarra, peza clave do programa 
que propugnamos; hoxe somente destacaríamos que nestes Hospitais 
radicarían os Equipos volantes (ou móviles) consistentes nun grupo-
equipo sanitario que se desplaza nunha unidade móvil (laboratorio, R X. 
etc.) periódicamente a determinadas parroquias que o precisan. Tamén 
estaría centralizado nestes hospitais todo o Transporte sanitario (ambu
lancias, etc.) da bisbarra, transporte que nalgunhas zonas (Hosp. de Bis
barra da costa con proxecclón cara os embarcados) tería de dispor de 
helicópteros dotados para este fin. 

0 MUNICIPIO 

A pesares de ser algo alleo á nosa estructura de poboación, tala
mos de municipio e de CLÍNICAS RURAIS MUNICIPÁIS, porque es-
quencelo significaría unha utopía a curto prazo. 

As C.R.M. contarían xa cun médico (polo menos) e varios traballa-
dores sanitarios máis (A.T.S. básico, puericultura, técnico laboratorio, 
etc.); dispoñerían todas de gabinete radlolóxlco, pequeño laboratorio, sá 
de curas, osixeno, etc. de tal xeito que estarían capacitadas para prestar 
unha asistencia de medicina xeral equivalente, máis ou menos aos cha
mados «médicos de cabeceira». Parlan de ponte entre os C.S.P. e os 
Hospitais de bisbarra. Dependendo das características de cada poboa
ción, nalgúns casos, a máis do médico xeral, haberla un pediatra e un 
xerlatra. Desde estas clínicas faríanse as visitas domiciliarlas diarias de 
acordó eos C.S.P. Nelas estarla centralizada a educación sanitaria da 
E.X.B. 

OS CENTROS SANITARIOS PARROQUIAIS 

Serian os encarregados de prestar o que a O.M.S. (Organización 
Mundial da Saúde) ven chamando «Asistencia Primaria da Saúde» as
pecto totalmente esquencido na actual organización española. En síme
se consiste en prestar servicios sinxelos e eficaces encaminados funda
mentalmente a mellorar as condlclóns de vida dos individuos e das pa
rroquias. O tipo de asistencia prestada terá que vir dado polas caracte
rísticas da parroquia: distribución da poboación por edades, grado de 
desenrolo, tipo de economía, condicións xeográficas e climatolóxicas, 
etc., etc., factores que obrigan a facer plantexamentos moi diferentes, 
por exemplo, entre unha parroquia do Courel e outra do Saines. 

0 C.S.P. estarla rexldo por unha xunta parroquial elexida democrá
ticamente entre todos os vecinos, actuando como asesor da mesma un 
representante do equipo sanitario que actué na zona. Esto ó algo moi 
importante para evitar que se desvencelle o C.S.P. do medio ao que pre
tende servir. 

FUNCIONS: sendo moi variábales, somente destacamos unhas 
cantas para facerse unha ¡dea: 

a) Unha función primordial na maioría das parroquias rurais gale
gas durante varios anos serla o SANEAMENTO DA PARROQUIA, tanto 
a nivel familiar como de aldea e lugar, no senso de conseguir unha In
fraestructura sanitaria axeitada (cuartos de baño en todas as vivendas, 
habitacións Individuáis para cada membro da familia, alcantarillado, 
traída de augas, eliminación de excretas animáis, separación das cortes 
da vivenda, comunicaclóns, asfalto das rúas, etc., etc.). 

b) EDUCACIÓN SANITARIA para os adultos da parroquia a trave
só de charlas periódicas no local do centro, por medio de «panfletos», 
pola actuación diarla do axente sanitario no domicilio, etc. 

c) Funclóns CURATIVAS ELEMENTÁIS, tratamento dunha gripe 
non complicada, pequeñas curas, etc. sempre baixo a supervisión da clí
nica municipal. 

d) Controles elementáis no senso de función AUXILIAR da Clínica: 
así faríanse controles de Tensión Arterial, pulso, temperatura, etc. que 
serian comunicados á C. Municipal para actuar en consecuencia. 

e) PRIMEIROS AUXILIOS, no caso dunha doencia seria, namen-
tras non chega a ambulancia. 

f) Vacunacións. 
g) Funcións de asistencia social no senso de visitar e axudar a ve

llos que viven sos, a fulos de emigrantes que viven eos abós, etc. 
h) Aplicación de inxeccións e outros tipos de prescripcións faculta

tivas que non é capaz de facer o propio doente. 
i) Arquivo sanitario parroquial con ficha individual de cada caso, 

j) Recolllda de mostras de augas, etc. para anállses. 
k) Etc., etc. Realiza en síntesis fundos CURATIVAS, PREVENTI

VAS e de PROMOCIÓN DA SAUDE. 
LOCÁIS: Prácticamente chega cunha habitación un pouco ampia 

na que exista un botiquín de urxencia, un fichelro, un TELEFONO, algún 
material de desinfección e poucas cousas máis. Lóxicamente deberla 
estar situado na CASA PARROQUIAL, papel a cumplir en moitos casos 
polas escolas abandoadas. 

PERSONAL: Hai quen pensa que esto pode ser irrealizábel polo 
costoso do personal. 0 certo é que eos caitos que derrama actualmente 
a S. Social temos dabondo se organizamos a cousa ben. 

O C.S.P. precisa dispor dunha persoa con coñecimentos sanitarios 
que adquire nun cursiño de tres meses. Sería un AXENTE da SAUDE ou 
Auxiliar Sanitario con estudos previos a nivel elemental. 0 salario non 
tina por qué ser moi alto porque en realidade todas as funcións a reali
zar levaríanlle aproximadamente de duas a catro horas diarias. Este 
Axente da Saúde pode realizar tamén outras funcións de tipo comunita
rio polas que percibiría tamén un pequeño salario (sería un pluriemplea-
do); por exemplo pode ser compatlbel coa función de carteiro, de auxi
liar veterinario, de taxista, de asistente social, etc., etc. Nalgúns países 
esixen que estes postos sexan sempre femeninos. Unha condición bási
ca é que sexan elexidos pola comunidade entre os vecinos que reúnan 
condicións; se non son aceptados realmente polos vecinos e non están 
perfectamente Integrados con eles é mellor que non existan. Nalgúns 
países estes postos desempéñaos personal voluntario sen ningún tipo 
de remuneración. 

Entre nos existen os módicos populares (compositores, menciñei-
ros, etc.) moitos dos cales realizan xa algunhas destas funcións e serian 
doadamente integrábeles. En realidade en cada parroquia xa existe es
pontáneamente un «mañoso» que pon inxeccións, fai curas, sabe reme
dios caseiros, etc. 

Para remate só compre decir que éste é un esquema pensado na 
Galicia rural pero que, con retoques, é totalmente transplantábel ao me
dio urbano. 

Os Organismos 
de Representación 
Unitaria e o 
Sindicalismo 
Asambleario 

Os Organismos de Representa
ción Unitaria sinalan unha nova 
xeira no sindicalismo. Aparecen 
como un intento de superar a divi
sión organizativa do sindicalismo 
e arrincan ás Centráis Sindicáis 
parcelas da sua propia esfera de 
competencia, (como pode ser a 
capacidade negociadora, a repre
sentación a todos os niveles, etc.) 
todos eles reducidos, eso si, ao 
marco exclusivo das empresas, 
pois ñas campañas de orquesta
ción pública van seguir as Cen
tráis Sindicáis a marcar a tonada. 

E velal onde pode estar o perl-
go: que as Centráis Sindicáis che-
guen a ter o control dos Organis
mos Unitarios ao travesó dos seus 
afiliados con cárrego de represen
tación nos Organismos, e por me
dio dunha lei electoral negociada 
directamente entre as Centráis e 
o Gobernó. 

Atoparémonos con verdadeiras 
carreiras electoráls entre as dis
tintas Centráis para copar os pos-
tos dos Organismos Unitarios. 

Este proceso de control direc
to, pretende indirectamente tras
tocar un movimento moito máis 
fondo no seo do sindicalismo: o 
movimento asambleario. 

Quedan por tanto definidas as 
duas tendencias existentes hoxe 
no panorama sindical: a represen
tación por Centráis e o movimen
to asambleario. A primeira repre
senta o sindicalismo tradicional, 
mentres que a outra é unha alter
nativa de futuro, enormemente ri-
caz en comido ¡deolóxico. 

Entón, ¿cal é a función dos Or
ganismos Unitarios de empresa 
neste intre? A situación é nidia: 
por estar dacabalo das duas op-
cións de sindicalismo, non poden 
ser máis que organismos conxun-
turals e non definitivos. Se os Or
ganismos Unitarios fosen un fin 
en si mesmos, serian freo e con
trol do movimento asambleario, 
como no seu dia foron freados e 
controlados os soviets rusos. 

Se os Organismos Unitarios de 
Empresa non son unha solución 
definitiva, está clara a liña a se
guir no movimento obreiro. Hai 
que potenciar as asambleas de 
base hastra conseguir que contro
len a actuación sindical e mentres 
non se dea a unidade sindical, im
pidan que as Centráis actúen co
mo fiéis portavoces dos «partidos 
obreiros», deixando de cumplir o 
seu labor como elemento de 
transformación da sociedade e 
convertfndose nunha institución 
máis da sociedade capitalista, xo-
gando ao equilibrio de forzas que 
sostén a ideoloxía burguesa. 

As organizacións xenuinas da 
sociedade socialista son os con
sellos obreiros que autoxestionen 
ás empresas, planifiquen e distri-
buan a sua producción e a vida 
social en xeral. 

A única maneira de achegarnos 
a esa situación ideal é ao travesó 
do movimento asambleario en 
contraposición co tradicional, cun 
sindicalismo participativo e non 
de afiliación, cun sindicalismo 
verdadeiramente autónomo e non 
ao servicio dos intereses electora-
listas dos partidos, cun sindicalis
mo que co seu desenrolo leve ta
mén a formación aos traballado-
res e non quede reducido a un 
sindicalismo de élites e dirixentes. 

Corresponde aos traballadores 
decidir se os Organismos Unita
rios seguen desenrolándose ou 
non; nos seguiremos a traballar 
pola liberación dos traballadores 
galegos, que é traballar pola libe
ración de Galicia. 

XOAN RODRÍGUEZ REÍ 
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GALICIA EN PE 
Ós heroicos galegos 
que constrúen a Patria cas suas mans. 

Galicia en pe, patria construida 
dende o fondo da morte 
e do traba/lo: 

Eido feito a pulso día para dia 
na fraga da espranza 
e sin descanso... 

Silencio aspro na montaña espida, 
pancarta de toxeiras 
sobre dos páramos. 

Berro na mar aberta en nordesia 
reclamando no vento 
ós emigrados. 

Soar de sereas na amanecida: 
a un ida de é a forza 
dos operarios. 

Galicia en pe coma unha consigna, 
coma unha man pechada 
ou un carballo. 

Galicia en pe de loita, Galicia 
das airas miserentas 
e dos andamios. 

A Galicia calada e clandestina 
na oficina do medo 
e a do paro. 

Galicia en pe, ceibe e renacida, 
xurdindo dende as sombras 
do seu pasado: 

Historia que queima na carne viva 
esixindo o que é noso 
e nos negaron. 

SALVADOR GARCIA-BODAÑO 

A TRAXEDIA DO «MARBEL»: 

¿QUEN SON OS RESPONSABELES? 

-Do mar non facían caso. 
-Pensarían que se facían as sardinas ñas fábricas. 

Vintesete mortos, e máis novas 
viudas e orfos do mar representan o 
balance dunha xornada, dunha tris
te xornada para Galicia. Un acci
dente máis ñas nosas costas, dos 
nosos traballadores, que corrobora 
un pavoroso primeiro posto: o de 
Galicia á cabeza das listas de mor
tos no mar. 0 aldraxante é que este 
accidente, como cáseque todos os 
accidentes que se producen no no-
so litoral, é suma dunha serie de 
factores en gran parte subsanábe-
les: longas e esgotadoras xornadas 
de traballo a destallo, pouca prepa
ración técnica das tripulacións, ca
rencia de medios apropiados cara 
os posíbeles perigos (botes e chale-
ques salvavidas, barandelas, etc.), 

bruidos, amoreamento dos homes, 
eventualidade no traballo e sobor 
de todo o interés desmedido por 
parte dos grandes armadores, aos 
que non importan perigos nin vidas 
humanas, e que empurran a onde 
sexa os barcos e os homes que ne-
les van. 

E dentro deste contexto xerai, no 
que a vltima é, como sempre, o tra-
ballador, está a falta dos máis im-
prescindíbeles medios de axuda nos 
portos, cando o accidente xa se pro
ducirá, o que, según todos os indi
cios, foi o que levou á morte a eses 
27 homes do «Marbel». Haberá que 
esixir responsabilidades, pero sobor 
de todo haberá que poner os me
dios necesarios para que as circuns

tancias que propician estes acci
dentes desaparezan. Noustante, 
matinamos que, cunha sociedade 
de tipo capitalista como a que nos 
arrodea, na que o que priva é o inte
rés do grande capital, esto non sexa 
posíbel. 

Tamén existen outros factores 
neste accidente que nos permiten 
afirmar que os medios de salva
mento foron estériles, inda que non 
por elo temos que desmerecer o es
forzó dos pesqueiros «Mar Once», 
«Navegante Magallanes», «Carolo», 
«Sonia» e o remolcador «J. Eldua-
yen» que fixeron canto poideron. 

Mais tamén é certo que os méto
dos utilizados neste salvamento fo
ron os mesmos có do remolque do 
mercante grego «Astrón» polo barco 
soviético «K. Lyubichenko», onde 
racharon os cables por duas veces. 
O remolque tivo éxito so cando o 
remolcador «Kapitan Fedotow» acu-
diu con medios axeitados. 

Nembargantes, no porto de Vigo 
estaba atracado o remolcador de al
tura «Dolphin X» de 5.000 HP. cun
ha tripulación que non recibe orde 
ningunha, nin chamada para que 
acoda ao salvamento. Esta embar
cación preparada para o salvamen
to non acudiu; de ir, outra cousa pa
sara, pois os buques que tentaron o 
milagre eran pesqueiros, e éste era 
remolcador especializado. 

¿E qué decir, logo, dos tres bu
ques de guerra ancorados en Bueu? 
Tampouco escoitaron as chamadas 
de SOS ou non recebiron a orde dos 
superiores... 

O P.S.G., xa que logo, esixe unha 
investigación completa e aberta á 
opinión pública de todo canto suce-
deu neste accidente, para esixir res
ponsabilidades a quen non actuou 
con conciencia, pois non entende
mos que sempre se lies boten as 
culpas aos mortos. ' 

UN «ÓMNIBUS» CULTURAL PRA 
UNHA AUTOPISTA POLÍTICA 

Despóis de tantos anos de coacción política, de 
tanta morte e asoballamento, de tanta ignorancia diri-
xida, de tan rexa dependencia centralista e de tanta, en 
fin, manipulación caciqueira dos votos cidadáns, os re
sultados das eleccións xerais pasadas, e mesmo os das 
vindeiras municipais, nada de extraño han ter para un 
observador atento a esta etapa seudodemocrática no 
noso país. 

O partido no gobernó —refuxium pecatorum do 
franquismo— dende os órgaos do Poder puxo en mar
cha unha ampia operación autonómica na que queda
sen enmarcadas e disoltas as reivindicacións das na
cionalidades históricas dentro dunha mínima descen
tralización xeral para todo o Estado español, no xeito 
administrativo duriha super-diputación apresurada
mente argallada. Tan descarada maniobra —que nada 
ha repercutir na estructura constitutiva do futuro Esta
do— permitiulle ao Gobernó mesmo o control daque-
las áreas onde a expresión do voto foi maioritariamen-
te de esquerda como en Catalunya. 

Así as cousas, en Galicia atopámonos diante da 
creación dunha Xunta que se ha componer ¡lexítima-
mente por aqueles parlamentarios que foran «escolleí-
tos» nunhas eleccións convocadas únicamente para re
presentación ñas Cortes de Madrid. Pero o máis pa-
radóxico da redacción do Estatuto galego, son aqueles 
mesmos que, hastra hai ben pouco, non soio negaban 
senon que perseguían calquera argumento ou acción 
tendente á afirmación da personalidade diferenciada 
de Galicia, impedindo ademáis a normalización do no
so idioma e o desenrolo da nosa cultura. Qué pode, 

entón, agardar o pobo galego de tan especiáis «repre
sentantes» do cambio? Unha verdadeira autopista polí
tica en proveito tamén de intereses non galegos está 
construíndose na nosa térra. «Xunta» de lobos, ovella 
morta. 

Agora ben, domeada temporalmente Galicia no as
pecto político interés hai en contrólala tamén cultural-
mente, xa que na sua cultura e na sua intelixencia, ¡n-
sobornábeles e imparábeles, ten o noso país unha sóli
da forza. 

Deste xeito, non resultaría ciencia ficción supor 
que un sector do partido no poder tenta, aquí e agora, 
levar a sua actuación máis ala da estricta actividade 
política partidaria e soterradamente, como compre á 
sua idea da democracia, está a intervir no terreo da no
sa cultura para establecer «cabezas de ponte» desde 
onde manipúlala, corrómpela e destrulla mesmo provo
cando conflictos e antagonismos que desfagan esa liña 
de solidaridade suprapartidaria que He é característica 
desde sempre. 

Como mecanismo dirixido a tales propósitos é 
máis que probábel que xurdiu en Galicia, escuramente 
e sen figuras de prestixio Intelectual que respalden In
tentos tan ambiciosos, o «Omnium cultural» como co
pia bastarda do que naturalmente existe en Catalunya. 

0 «Omnium cultural», ¡nlcialmente de carácter pro
vincial e proveído dun fondo económico de moitos 
millóns de pesetas —eses millóns de pesetas que se 
lie negan ás ¡nstitucións de nosa cultura para o desen
rolo da sua función e que honrarían a calquera país cei
be e civilizado— ampliouse a toda Galicia, co que o 
seu presuposto económico pasa a ser ¡limitado. 

Este ente abstracto intégrase dun equipo de pro
gramación cultural que é unha verdadeira executiva 
das tácticas plantexadas polos ocultos conductores 
deste «ómnibus», según lie chamou, hai ben pouco, un
ha das nosas personalidades máis estimadas. 

Promovendo nada menos que a celebración dun 
Congreso da Cultura galega, os animadores desta 
«obra» tan espiritual e xenerosa, orquestan esta preten
sión coa convocatoria de actos nos que utilizan o sa
grado nome dos mortos coa única finalidade de ir ma
nipulando algunhas ¡nstitucións e máis a algún galego 
de boa fe que nada saben de tan retortas intencións. 
Fracasos coma o ocurrido diante do recordó oportunis
ta a Murguía —a quen ninguén esquenceu nin esquen-
cerá— supoño que farán recuar a estes salvadores dos 
nosos talentos e do noso pensamento. 

Doutra banda, despóis de tantos esforzos e de tan
tos escritos, logo de facer expresa unha e outra vez a 
vontade da normalización da lingua a todos os niveles, 
novamente o «Omnium cultural» preséntase rompendo 
unha lanza e pedindo o emprego do galego ñas escolas 
—eles seguramente poderán otorgarse a sí mesmos 
esta gracia— cando sabemos que para os seus escri
tos públicos están pagando a traductores que Helos 
ponan na nosa lingua. 

Igual éxito levan xa no seu haber respecto da sua 
intervención cinematográfica de hai uns días. 

Non cabe dúbida que a presidencia da Xunta vai 
ter neste ente a axuda que He corresponde á sua gale-
guidade e á sua talla. 

X. S. T. 
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A VILA DE CARIÑO 
OU A LOITA POLOS DEREITOS 

DUNHA COLECTIVIDADE 
INFORME SOBOR DA UBICACIÓN DO INSTITUTO DE ORTIGUEIRA 

0 número 28 de «Nordeste», 
voceiro interparroquial de Ca
riño, correspondente ao mes de 
novembro do 77, apareceu cur 
editorial titulado «Cacicada ¡Ou-
tra!», que viña ser un berro de 
alarma da Asociación de Ve
cinos daquela vila diante da pre
tendida ubicación do Instituto 
que deberá cobrir as necesida
des de todo o Municipio de Orti-
gueira, en Santa Marta. 

Neste editorial denunciábase 
o perxuicio que representarla 
para todos os nenos de Cariño, 
Cedeira, Cerdido, Somozas e 
Moeche, ubicar o Instituto en 
Santa Marta. E anunciábase 
ademáis que «...a Xunta de Ve
cinos de Cariño, despertada po
lo xerro de auga fría, comenza a 
loita en prol dunha causa xusta, 
dando o toque de alarma ao po
bo». 

A loita da Xunta de Vecinos 
de Cariño comezou poñendo os 
puntos sobor das íes ás declara-
cións que o Alcalde fixera a un 
xornal da Cruña decindo que a 
ubicación do Instituto non era 
unha cuestión a discutir porque 
xa estaba decidida. Os de Cariño 
dixeron que sí había moito que 
discutir e que «ian poner as cou
sas claras, e non permitir que o 
pobo, sempre sofrido e tantas 
veces manipulado, siga eos 
olios pechos como un eterno 
menor de edade». 

A Xunta de Vecinos declarou-
se partidaria da ubicación do 
Instituto en Mera, e envían di
versas informacións á prensa 
con dous mapas ilustrativos nos 
que se recollen as duas circuns
tancias que aconsellan esta 
elección: Mera como centro co
mo centro xeográfico e demo
gráfico do Municipio de Orti-
gueira. 

Fixeron chegar ampia infor
mación ao Ministerio de Educa
ción e Ciencia, e unha represen
tación da Asociación de Vecinos 
foi visitar ao Delegado deste Mi
nisterio na Cruña, quen nun 
principio mostrouse claramente 
hostil presentando o caso como 
algo resolto coa ubicación do 
Instituto en Santa Marta, aínda 
que logo de ouvir os argumen
tos dos vecinos de Cariño pro-
meteu enviar o «dossier» ao Mi
nistro para que a superioridade 
obrase en consecuencia. 

APOIO DO P.S.G. 

O P.S.G. nomeou unha comi
sión encarregada de estudar o 
problema, e como resultas desta 
pescuda púxose claramente a 
favor da Asociación de Vecinos 
de Cariño e da ubicación en Me
ra. Nun comunicado á prensa si-
nalábamos: 

— Que a petición da AAso-
ciación de Vecinos viña avalada 
polo feito de que non pedían a 
ubicación en Cariño, senon no 

punto que, xeográfica e demo
gráficamente, constitue o centro 
da bisbarra. 

— Que a Asociación de Ve
cinos non culpou en ningún in-
tre aos vecinos de Santa Marta 
de manipular a información e a 
xestión realizada, senon a unhas 
poucas persoas que prefiren ig
norar os intereses colectivos pa
ra salvagardar os propios. 

— Que mesmo por eso vía
mos a conveniencia de que con 
toda urxencia se celebrase unha 
xuntanza de representantes de 
todas as Asociacións de Vecinos 
da bisbarra, para facer un estu-
do conxunto do problema e dar-
lle a solución máis favorábel pa
ra todos, de xeito que privasen 
os intereses colectivos por riba 
dos localistas. 

AS MANIFESTACIONS 

En Santa Marta organizouse 
unha manifestación para esixir 
que o Instituto fose «para a Vi
la». A cifra da manifestantes que 
se facilitou á prensa, —unhas 
3.000 persoas—, era enorme
mente esaxerada, ate o punto 
de que a participación real non 
chegou ás 400. 

A resposta dos vecinos de 
Cariño non se fixo esperar. 0 día 
11 de nadal, ás 5 da tarde, máis 
de 10.000 persoas entre as que 
había representacións de Figue-
roa, A Pedra, Sismundi, Feas, 
Landói, San Adrián, Campo do 
Hospital, A Barqueira, Somozas, 
Moeche, Cerdido, Montoxo, Es-

teiro, Mera de Arriba, Espasan
te, Cedeira, e Mera, percorrían 
as rúas de Cariño. Asistiron ta-
mén representantes da Coordi
nadora de Asociacións de Fe
rrol, e na sede da Asociación de 
Vecinos de Cariño recibíronse 
numerosos comunicados de 
adesión de Centráis Sindicáis e 
Partidos Políticos, entre as que 
estivo a do P.S.G., que por algo 
foi o primeiro en comprometer
se públicamente a favor da ubi
cación en Mera. 0 acto rematou 
cantándose o Himno Galego. 

Compre sinalar que se produ-
ciu un paro laboral na frota pes-
queira e na industria conserveira 
de Cariño, e que os 800 alum
nos do colexio de E.X.B. e pár
vulos deixaron de ir á escola. 

A Asociación de Vecinos de 
Cariño fixo público un comuni
cado que remataba decindo: 

«Señores, o pobo pronunciou 
o seu parecer; a xusticia está da 
sua parte. Agora, se non Hela 
queren dar, será un atropello 
máis dos moitos que se fan por 
ai adiante, deixando a soberanía 
do pobo —públicamente procla
mada no pasado referéndum — 
relegada a grandilocuencia e pa
pel mollado. 

A DECEPCIÓN E 
O DERRADEIRO 
INTENTO 

Viaxes a Madrid, entrevistas 
eos Parlamentarios, Gobernador 
Civil, Delegado do Ministerio na 
Cruña... Todo foi inútil. O día 29 

de nadal, a prensa recollía a no
ticia de que logo do informe ela
borado pola comisión constitui
da por catro parlamentarios, o 
caso dábase por pechado, e o 
Instituto ¡ría definitivamente a 
Santa Marta. 

A Asociación de Vecinos de 
Cariño reaxiu como cabía espe
rar dunha xente que estaba a 
defender os seus dereitos coa 
forza da verdade. O día 8 de xa-
neiro máis de 2.000 manifes
tantes percorrían as rúas da «ca
pital da provincia». A Cruña poi-
do ver a todas aquelas persoas 
chegadas en 40 barcos, 6 auto
cares e 200 turismos, dispostos 
a non voltar ás suas casas sin 
conquerir o trunfo. Os manifes
tantes fixeron entrega ao Gober
nador Civil dun escrito durísimo 
no que pedían a sua dimisión. 

0 día 11 os representantes 
da Asociación estaban de novo 
en Madrid. A oferta do Ministe
rio era a seguinte: Unha exten
sión do Instituto e un Centro de 
Formación Profesional ¡rían para 
Cariño. 

Non era eso o que eles pre
tendían pero era canto podían 
obter. Aconsellóuselles aceptar, 
e aceptaron. Agora en Cariño 
hai un ambiente festeiro e a sar-
diñada de San Xiao foi máis le
da que nunca. 

CONCLUSIÓN 

Son varias as conclusións 
que calquera lector poderá obter 
da lectura deste informe. Do
nantes que nada resulta eviden
te a perfección que na forma e 
no fondo da loita reivindicativa 
mantiveron os vecinos de Ca

riño, guiados pola sua Asocia
ción. Non se deixaron vencer 
polos moitos atrancos e decep-
cións que atoparon, e non loita-
ron con egoísmo localista senon 
que perseguiron o interés colec
tivo de todo o Municipio aínda 
que logo os resultados fosen ou-
tros. Esta pode ser a parte posi
tiva das conclusións, porque to
do o demáis parécenos negati
vo. ¿Qué indica a solución (?) 
que o Ministerio deu ao proble
ma? Primeiro, que —sabe o de-
mo por qué — , NON PODÍA evi
tar que o Instituto fose para 
Santa Marta nin ubícalo no lu
gar idóneo: Mera. Segundo, que 
quíxo quitarse de enriba aos ve
cinos de Cariño dispostos a non 
tragar máis rodas de muiño. Pe
ro o certo é que ésta non é a 
SOLUCIÓN RACIONAL pola 
que se movilizou un pobo. A so
lución verdadeiramente válida 
era O INSTITUTO EN MERA. E 
terceiro, o que o P.S.G. veu de
cindo ao remate de todos os co
municados que ao respeito fixo 
públicos: Que é intolerábel que 
algo tan trascendental como é a 
formación intelectual dos nenos 
galegos teña que ser decidido a 
600 qms. de distancia. Para 
conseguir a maior eficacia no 
ensino, imponse a planificación 
desde a nosa Terra e ao travesó 
de órgaos de poder propios. 0 
caso de Ortigueira e o tratamen-
to oficial que se lie deu, non é 
un caso aillado senon ún dos 
moitos que aturamos decote. 
Sóio cando Galicia conté cun 
auténtico poder propio, que con 
pleno coñecemento de causa 
analice a realidade social do 
País, teremos solucións axeita-
das aos nosos problemas. 

A ARTE 
DA «PEGADA» 

A loita pola democracia tróuxonos a arte da «pintada», e son moitas as 
forzas políticas que conseguiron resultados verdadeiramente espectacula
res. Nembargantes, o que resulta aínda novedoso é a aplicación do talento 
creador á «pegada». Vela! unha mostra do que fan os nosos compañeiros de 
Ferrol nos muros do edificio do antergo Sindicato. A pegada ten unhas di-
mensións de 1 0 X 4 metros. 
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