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portivos, gr upos da mocidade, comi sións 

de bairro, etc.) e que habia que de s

centralizar a$ actividades, re partindo

do faci an mención a adopción do galego 

como i dioma oficial da co misión, ao pr o-

demanda s contidas no referi do comunica

tagoni smo que haberia que recoñecer a 

das di ferentes entidade:s popul are s da 

Es t r ada (Asociación Cultural, clube:s de-

Comisión debia contar coa participación 

de de que a Comisión organizadora se pu

xes e xá en marcha ca fin de preparar as 

- a s entre as diferentes zonas. Outras 

fe stas do 86. Dicíamos tamán que dita 

"COMUNICADO DO MCG SOBRE AS FESTAS DA 

ESTRADA", recollido poíla prensa, facía

mos un balance e defendíamos a necesida~ 

antes? E como irnos ter unhaa fes

tas populares se o amo da Comisión á un 

cacique en buaca do seu exclusivo bene

f i c i o?" . 0 '3 de Xullo dese mesmo ano no 

()noso pa;tido, o Movimento Comunist~ 

de Gadiza, ven denunciando desde hai ~ 

nos a dexeneración constante das Festas 

couS:Bis;dicíamos: "como irnos ter unhas 

Festas se no-la~ improvisan dous 

déil Estrada. No más' de Xuño de 1985 de·· 

á luz unha folla titulada "DE QUEN 

SON AS-,FESTAS?", na que, entre outras 

>Organización Local do MCGc 

.:::";-POR'UÑHAs FE~AS POPULARES¡ E SEN CACIQUES 
=== ==::=-=====-========-======== 

Noutra: foll a;¡ do no so Partido , "A ES... 

TRADA POR UNHAS FESTAS POPULARES E SEN ' 

CACIQUES", feita pública en Abril do 86, 

volvíamos a chamar éil atención sobre este 

problema e amostrábamos a nosa preocup~ 

ción polo grave fei to de que al esas al

turas ainda non existise Comisión de 

Festas, reclamando unha urxente convo

catória PÚblica por parte do Concello 

para formá-Ia imediatamente. Tal convo

c a~ória non tivo lugar. Nun comunicado 

de prensa dese mesmo más (reproducido 

no presente número de O AGUILLON) anun

ciábamos os eixos principaiBlda campaña 

que daquela puña em marcha o MCG. Ao 

mesmo tempo participábamos na recolla 

de asinaturas co fin de apresentá-las ' 

no Concello para reivindicar al mello

r a das nosas Festas (ver recuadro). 

No más de Xuño do 86 saia tamán a 
rua o nQI da, nosarevista, O AGUILLON, 

no que se recollia a posición do MCG 

ante a pr obl emá t i ca: das Festas da Eatra

da'. 

Unha das últimas ideas disparatadas 

de Reimóndez Portela como Alcalde foi, 

como se .. sabe, publicar un Bando pol o 

que se solicitan carto s á xente par a 

organizar as Fe s t a s : acordou-lle a úl

tima hora? Quen a s va! organizar? Onde 
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losé Andrés Porto Taboada, ma10r de idade, vic1ño 
da Estrada, con dOlliicilio na Av. Fernando Conde, 
núm. 28, D.N.I. n2 33.229.309, en representación 
do gr upc de 241 pe r5v~d a sluan t es Oa carta adxun
t a , a v.r. 

EXPÓN:	 Que Facendo-se eco dito g r up o de persoas, tod as e 
l as viciñ?s ou vinculadas estreitamente á Estrada, 
do s entir ma1oritário do povo estradense, transm1 
timos-lle a nosa preocupación pala constante dexe 
neración que están sofrendo aS nosas fest as, polo 
que a v. r. 

SOLICITA:	 Leve a efeito as de mandas contidas na referida caE 
ta ca fin de salvar as nas as festas e facé-las ma
is populares. 

Na Estrad a, a 9 de Ma10 de .1. 986 

Fdo. Xosé Andrés Porto Taboada.
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A Estrada 
Posición doMCG 

ante asIestas 
patronais 

Ante .a falta de interés que 
veñen amosando 08 nosos res
ponsaveis 'munícipaís no rela
tivo ás festas de A Estrada, o 
MCa reclama unha inmediata 
convocatoria pública e aberta 
para a formaci6n urxente de 
unha Comisi6n- Organizadora. 

Nos últimos anos as nosas fes
tas veñen suirindo unha dexe
neraci6n progresiva por mor da 
desorganizaci6n con que se aco
meten. Xa con motivo das fea
tas de 1985 o MCa .denuncióu 
de maneira pública o carácter 
pouco popular das mesmas e 
reclamou a necesidade de pu

.blicaci6n das contas (ingresos,
 
gastos, contratos). ' .
 

A fin de sensibilizar ao pobo
 
.de A Estrada no tocante Aorga
nización e mellora das festas, 
este partido levará adiante du
rante os meses de abril, maio e 
xuño, unha campaña. recla
mando: 

-Convocatoria aberta e pú
blica por parte do Concel1o para 
a .formación da ' Comisi6n de 
Feltu; con represéntantesdas 
entidades populares exiatentea 
na Estrada. . 
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~Funclonamento democrá
U~ q, tnclliriJade de xeatión 011
Comisión. 

'- Adopci6n do 'galego como 
único Idioma oficial da Comi
si6n.	 ·· . 

-Publicaci6n da contablli 
da de. 

-Mator cola~ración econ6. 
mica por parte do ConceUo ~ · . 

'-~tc~al a~enci 6n ~ IJ1oci:
"'i!lR!', ~- anlundo coa Slla cola

boración actividades, como fes- . 
tivais de ID úsíca, concertos, 
teatro, etc.. 

-Descentralización: reparto 
de actividades entre os distintos 
barríos de A Estrada. 

-Potenciaci6n da nosa cul
tura;deportes e.xogos tradicio
naís, xunto co mais actual e 
interesante das manifestaci6na 
artísticas da nosa terra. . 

':""Actividades gratuitas e par
ticipativas para a xente mais 
pequena, sen utíl ízals como 
reclamo publicitario. 

-Prohibici6n de participa
ción na Comisl6n de Festu a 
toda ipe rs oa que se destacase 
nas anteriores por utilización 
das mesmas . para proveito e 
lucro personal. 

Estas condici6ns son 81 mi
nimas imprescindiveis para con
seguir que o pobo recupere o 
interés e a ilusión por mellorar 
as festas de A Estrada, .condi
cións que de non cumprírse, 
contribuirian á dexeneración•• 11.. . 


