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A Estrada" celebrou o Antroido
As notas predominantes neste An-

plas e disfraces e unha obra de teatro.

troido. e como ven sucedendo dende
hai bastantes Antroidos. foron a escasa
participación popular e pouco brilo das

Asimesmo o Antroido 90 tamén se veu
qeslocido polo mal tempo que obrigou
ao aprazamento dos actos previstos pa-

actividades prepáradas. entre as que se .' ra o domingo e luns de Antroido.

.

(

Fe de erros

Queremos comunicarlle a tódolos
lectores de CONTRARRETRANCA que,

Na información publicada no núme-

a partires deste número, este espacio

ro Ode CONTRARRETRANCA aparecía

estará reservado para a publicación das
cartas que se remitan ó apartado de co-

por error o nome de Xesús Durán como

rreos 11.8 de A Estrada.

escolar do LB. cando o nome correcto

O texto non deberá exceder de trinta liñas mecanografiadas a doble espa-

representante do Concello no Consello
é Juan Durán.
Asimesmo, no apartado de Música

cio. Soio se publicarán as cartas que

da sección de Cultura falábase da ac-

veñan firmadas con nome e apelidos e

tuación do grupo estradense "Ela e o

acompañadas do número de DNI -en

Mel" en Berres. Ademáis dos catro

caso de telo-. Aquelas que cumpran es-

compoñentes citados hai un quinto

tos requisitos poderán ser publicadas

membro que non aparecía na informa-

con seudónimo a petición do interesa-

ción: o guitarra Lito Liñares.

do. Esperamos as vosas cartas.

Carta de CONTRARRETRANCA
Dende estas liñas do segundo
número de CONTRARRETRANCA que

a COdO, trabaliaron á nasa beira para saír
a frote.

sae á rúa, tÓdolos que participamos nes-

- A Asociación Cultural "A Estrada",

te proxecto queremos agradecerlle as

polo uso e abuso das suas instalacións

seguintes persoas e entidades o apoio

e do seu material informático.

tribución artística e as verbas

- A Radio Zarabeto, pala utilización
do seu local.

no seu preciso momento.

que nos prestaron para que esto se materializase na realidade que tés nas
manso En ocasións, foi unha colaboración económica; noutros casos, sinxela-

- O café A Farola e os seus sufridos

mente moral e, nun moi especial, de ter
a nasa disposición toda unha infraestructura. Agradecemoslle

Pepe e Pancho, pala paciencia demos-

- A tódolos colaboradores que, codo

trada cando o local asemellaba convertirse na redacción dun xornal. E polo
\atazo telefónico.

- A cafetería Central, pala amabilidade coa que soportan as nasas famélicas xuntas.
- A Miguel Docampo, pala sua conxustas

- A Marcelo Vidal; polo cóctel, os canapés, as fotografías, portado.
- A X.L. Andújar; por un cartel especial.
- A Korosi Dansas; polo seu rock de
batea.

¿ESCRIBES?
¿DEBUXAS?

A mini-cadea que sorteaba CONTRARRETRANCA o día da sua presen-

¿Gustanche os DEPORTES, a FOTOGRAFIA?

tación correspondeulle ó poseedor do
número 66. Hai un prazo de trinta días,
a partires da publicación deste número,

Se tes algunha afición e ganas de traballar
CONTRARRETRANCA ofreceche as suas páxinas para
que as enchas de ideas. Estamos abertos.
a tódalas colaboracións que nos envíes.
Xa q sabes, as nasas páxinas¡ son tamén as tuas.

para reclamala.
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Presentación de CONTRARRETRANCA

C)

Contrarretranca, medio informativo
local, saiu á rúa o pasado 10 de Febrei-

Edita

Dansas deu o dez de Febreiro na disco-

logrou levar os exemplares da nova pu-

teca Nicol's, organizado pala revista

bricación despois dunha semana de trabailo intenso.

tación do seu primeiro número. Os co-

Mil foron os exemplares tirados do
número O, que saiu con algúns erras de

Dirección

imprenta e outros da propia redacción,

Xefas/es de sección
Dores Chedas (Concello)
Carlos Pereiras (Urbán)
Tereixa Constenla (Rural)
Ana Hervés (Cultura)
Félix Rubial (Deportes)
X.X. Hidalgo (Lecer)

ó concerto q'ue o grupo arousán Korosi

ro nun acto de presentación, ao que se

Asociación Xuvenil A TRANC
Apartado de Correos 118
Tereixa Constenla

Unhas dúascentas persoas acodiron

, debido á falta de tempo e de experiencia neste tipo de traballo.
No acto, esperado con gran expectación, déronse cita numerosas personalidades da vida política, social e
cultural de A Estrada. O Concell~ tivo a
representación de Xosé Bernardo Ote-

Contrarretranca con motivo da presenmentarios

da

meirande

parte

dos'
asistentes foron eloxiosos para o cuarteto de Viiagarcía que, entre outras, versioneu o tema de The Beatles, "Come
togethar". O longo da actuación, fíxose
patente a conexióm entre músicos e
público. Korosi Dansas, formación integrada por José A. Porto. un estudante
de Empresariais que se adica tamén a
actividades teatrais, Manuel Seijas, pro-

ro, Xesús Tallón, José Fernández No-

fesor de Filosofía e Etica no Instituto de
Carril, Xurxo Romero, artesán, e Rober-

voa, Manuel Renda e Xosefina Pereira;

to Camba. técnico de imaxe, practican

tamén asistiu o ex-alcalde da vila Ma-

un tipo de música dificilmente clasifica-

nuel Reimóndez Portela así como Xacobe Calviño, responsabel comarcal do
sindicato Unións Agrarias.

ble que tildan de "rock de batea". A súa

A pesares das colaboracións das
distintas persoas vinculadas a este me-

conectadas coa realidade' arousán, an-

dio, a meirande parte do traballo deste

do de tabaco e coa illa de Cortegada. O

Composición e
maquetación

nº recaeu nos sete membros do consello de redacción da revista, que teñen

resultado son unhas composicións q~e
eles definen como "verdaderamente

CONTRARRETRANCA

ó seu cargo cada unha das seccións nas
que se divide

simpáticas" .

Fotografía
Uxía Castelao
Tereixa Constenla
Félix Rubial
Marcelo Vidal

Deseño portada
Miguel Docampo

Administración
Luisa Souto

de se misturan fanecas con contraban-

,Foron semifinalistas tamén do concurso
"Racha coas Ondas" e semifinalistas do

Imprime

concurso de maquetas organizado pala
revista "Rack de Luxe" .

. ~n <IE~tebl1n PERLlO (FENE)
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música está chea de influencias dos
máis distintos estilos, cunhas letras moi

CONTRARRETRANCA

OPINION.

Demasiadas preguntas sen resposta
Os electores, cos seus votos , deci-

Venme tamén á memoria unha feita

posible que sexa porque dispón de

den o abano político e a composición

recentemente por o· PSOE, despois de

maioría suficiente e aplastante e " pase

dunha institución. A uns correspóndelle

sair do goberno, sobre o estado das ne-

.. dese control da oposición, por aquelo

te-la responsabilidade de gobernár e a

gociacións arredor do reparto da pro-

de que non teñen os suficientes votos.

outros estar na oposición. Todos xuntos

ductividade. A Alcaldesa contestou que

Se)(a polo que sexa, o que está cIa-

aliando polo ben común aínda que moi-

se celebraban reunións e que ían por bo

ra é que a devandita actitude pode ca-

tas veces se suplante por bens partidis-

camiño. O final tódolos acordos conque-

lificarse de antidemocrática, arrogante

tas e incluso persoais.

ridos entre sindicatos e patronal es-

e prepotente e con ela está sustraendo

Así como a maioría ten o dereito de

fumáronse por un Decreto da Alcaldía

gobernar, a oposición ten, dentro das

que desembocou no asunto das pisto-

á oposición dun dereito, saído das urnas, como é o de controlar ó goberno.

suas funcións a de controla-la xestión

las, aínda que este tema é fariña doutro

dos que gobernan senda un dereito que

saco.

ninguén lIe pode sustraer, como tantas

Esta negativa ó control chegou a tal
extremo, .que en certa ocasión prohibeu

Algunhas

preguntas

contéstanse

veces se intenta en base ós seus pou-

verbalmente no intre de facerse, aínda

cos votos e calificando tal actuación co-

que a resposta non convencerá na

mo demagoxia.

maioría dos casos. Nembargantes a

·Diversas son as formas de control e

'meirande parte das preguntas quedan

así como nunhas institucións faise no

sen respostar, o que pon de manifesto

Parlamento, nos Concellos utilízase o
seu equivalente, que son as sesións plenarias, gárantidas incluso na Lei de Ad- _

a actitude antidemocrática da nasa

a determinado concellal da oposición a
investigar nas oficinas municipais, ordeando ós funcionarios non Ile facilita-.
sen ningún dato informativo.
Por sorte, e todo hai que decilo, o
seu Delfín, ó que .eu califico de "Comodín", non aprendeu estas malas ar-

mandataria municipal.

tes, ainda que asimilou outras. Cás
Cando non ten argumentos nin

preguntas feitas no último pleno, presi-

ministración Local. Os plenos ordinarios

razóns para contestar, utili'za a coletilla

préstanse para iste control, concreta-

de " ~ contestaré por escrito ". Apren-

. utilizou o mesmo recurso, pero en con-

mente no seu apartado de " rogos e pre-

deuno de tal maneira que nos momen-

tra do habitual, respostou por escrito

guntas ".

tos embarazosos e comprometidos, usa

dentro do tempo fixado pala Leí. Polo

o devandito recurso, que é moi lícito e

tanto, Sra. Alcaldesa, de todos é coñeci-

está contemplado na Lei.

do que a experiencia é un grado, e de

Os grupos da actual oposición estradense - IG, CDS, BNG e PSOE- enten-

dido por él en ausencia da mandataria,

den de moi distinta maneira esta función

Pero a Lei tamén contempla que hai

e utilizan este apartado de forma diver-

que darlle resposta dentro dun prazo

eso Vostede ten moito, pero a xuventude tamén pode ensinar; o que fai falla é

sa. Uns fan moitas preguntas, outros só

determinado, causa que, según a opo-

ter a vontade-de aprender e ser cumpli-

algunhas e dependendo do momento e

sición, ela nunca fixo. As preguntas que

dora da Lei, como pregonou en máis

outros " pasan " dese sistema e renun-

quedan para contestar por escrito xa se

dunha ocasión.

cian ó seu dereito, incluso deber, de

sabe o que son:

controlar ó goberno.

ta e por riba son ... demasiadas.

pregunt~s

sen respos-

Das preguntas feitas en Pleno du-

Xa resulta tópico o criticar certas ac-

rante os casi tres anos da actual Corpo-

tuacións da Alcaldesa por aquelo de

ración, ben pode facerse un tratado e un

que non cumple o que promete, cando

análisis da xestión do goberno, sobre to-

de todos é sabido que nin cumple o que

do das moitas que quedaron ortas de

firma, pero esta negativa a respostar ás

resposta. Houbo preguntas persoais,

preguntas da oposición demostra un ta-

que non teñen razón de ser, como aque-

lante antidemocrático, usual noutras

la feita por un concellal, agora no gober-

épocas, pero desfasado na actual.

no, interesándose por se a Alcaldesa

E moi posible que non teña tempo,

tiña permiso de conducir. Naquel intre

por aquelo de xogar ó billar a tres ban-

a pregunta produxo moitas risiñas, xa

das, como rezaba unha copla do Entroi-

que a intencionalidade da mesma era

do, pero antes facía o mesmo. Tamén é

'coñecida de todos.

Marzo
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Ramiro S.G.

Xosé Bernardo Otero Rajoy

As ,ot,nel."llad,s d,st, polJo
Antes de entrar en materia quero

guste ou non grandes aglutinadores de

cultural, social, de elevación do nivel de

agradecer a Contrarretranca a oportuni-

esperanzas e proxectos, entronizamen-

vida e reclamación do mesmo.

dade ofrecida para expoñer as miñas

to do rei Midas ("Poderoso caballero es

Pero esta hipótese de traballo ten un

ideas, desexándolles que este medio de

don Dinero") e como consecuencia final

gravísimo problema; este suposto non

comunicación cubra ese oco comunica-

de todo o dito predominio esaxerado

pode ser levado a cabo por unha soa

tivo que temos, e ó mesmo tempo man-

dun egoismo galopante. En vez de

institución nin por un só grupo social,

teña

tradición

avanzar ata unha sociedade máis "so-

económico ou político. E necesario a co-

periodística desgraciadamente perdida

cializada", entendendo este termo na

laboración de todos e cada un dos' co-

dende hai anos.

súa boa acepción, como sociedade na

lectivos

que participan tódolos elementos so-

políticos -para algo teñen que servir-

unha

importante

A actividade política é unha especie

sociais

empezando

polos

ciais na construcción do mundo que

sindicatos, asociacións empresariais,

queremos ter, parece que nos diriximos

cámara de comercio e demáis, contan-

ata unha sociedade declaradamente individualista. .

dades individuais que poderan aportar

actividade canta con bastante máis in-

Isto é o que temas. Agora podemos

algo. Nembargantas estos colectivos

formación que a que pode ter o simple

ver o que poderíamos ter coma conse-

neste Cancello están desvertebrados,

cidadán. En base a isto sacas conclu-

cuencia desas potencialidades ás que

carecen dunha ambición ou obxetivo

sións, fas estudos e pensas cunha xe-

nos referimos no tíduo deste artigo. A

común que qs faría operativos e útiles á

neralidade que outras persoas ó mellar

nivel industrial non vou entrar nas po-

sociedade que lIes toca representar.

non se poden permitir.

tencialidades do sector do moble e da

Tampouco podemos esquencer que di-

madeira, que ben encauzados poderían

tos colectivos non son máis que o refle-

se-lo motor de transformación deste

xo da sociedade que nos toéa vivir e os

de outeiriño dende o que se ven as cousas de maneira distinta, non no sentido
que pode estar pensando o lector,
senón porque a persona inmersa nesta

¿Que é o que vemos dende ese outeiriño? Pois vemos unha vila de corte
agrícola con aspiracións de cidade pero estancada, cunha poboación grandemente diseminada e un pequeno sector
industrial bastante cerrado en si mesmo, e se a expresión fora correcta, un
tanto egocéntrico. O nivel de vida é realmente baixo, sortido únicamente por
ese pequeno sector industrial, funcionarios, bancos e persoas que traballan
noutros concellos. Este baixo nivel
económico repercute lamén no eido
cultural, social, de nivel de vida e incluso de reclamación social. Todo aquel
que ten inquedanzas dalgún tipo diríxese a Santiago ou a Pontevedra, sexan
cales

sexan

ditas

inquedanzas,

económicas, culturais, profesionais, etc.
Desgraciadamente cada vez confórmase máis o que A Estrada é un concello
de paro.
Se seguimos otean,do dende o naso
outeiriño vemos que a pesar de non
avanzar tanto como quixeramos estamos influenciados pola sociedade do
ano 2000, con todo o bo e o malo que
isto ten, pero especialmente pala desaparición dos movementos ideolóxicos,
Marzo 90

do sempre por suposto coas personali-

concello, xa que "Doctores tiene la Igle-

seus dirixentes nomeados por todos

sia". Con independencia disto teríamos,

nós. Quera dicir con isto que o c~dadán

e sempre dentro do mesmo nivel, unha

de a pé non pode limita-lo labor a votar

situación privilexiada a 15 minutos da

dentro da asociación ou colectivo ó que

capital de Galicia, cunha man de obra

pertenza, senón que debe ser respon-

real e outra potencial -a emigrada-, boas
comunicacións, coa excepción da falla

sable do seu voto e non limitarse a remiti-Ias culpas de todo o que se fai 'mal

de ferrocarri l. Poderíamos aportar unha

ó representante elexido.

cualificación da man de obra, mediante

Para min este movemento de trans-

a creación e potenciación dos órganos

formación, moi ~ecesario por outra ban-

necesarios; un solo industrial en condi-

da para este Concello debería estar

cións, sen especulación e con servicios

encabezado polos representantes políti-

para ofrecerllelos ós empresarios inte-

cos, por todos, ou polo menos pala

resados, un equipo competente que

maioría. Pero, ¿que pasa aquí? Desgra-

promocionara debidamente dito solo, e

ciadamente os políticos locais están

asesorara e tramitara axudas e subven-

máis preocupados doutras vilas como

cións para empresas e cooperativas;

poden ser Santiago ou Pontevedra, que

búsqueda de incentivos, subvencións,

da propia Estrada, levando a cabo máis

exención de tasas, e todo aquilo que ti-

que iniciativas reais para dar solucións

xera máis interesante o hipotético asen-

reais, en moitos casos iniciativas de cor-

ta~ento

de empresas no concello, e

te demagóxico para xustifica-Ia súa pre-

moito millar a creación de empresas

sencia nas institucións, e dar ó cidadán

dentro do mesmo cancello. Coido que

o típico e tópico "Pan e circo". E men-

todo isto debidamente realizado en catro ou cinco anos cambiaría toda a fiso-

tras tanto o tempo pasa, e cada minuto

nomía deste Concello. O desenrolo

gusta ou non me gusta, ou enchendo a

económico levaríanos a un desenrolo

boca de verbas dicindo o que faría eu

que se perde discutindo sobre se iso me

CONTRARREtRANCA'
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se gobernase e pensando que ben o estou facendo, resulta un minuto perdido

Futuro condicionado

para darlle un novo pulo a este conce110, qué nos beneficiaría a todos e cada
un de nós, aínda que despois discutira-

A crise do sector lácteo na Galiza re-

dispensábel para unha masa povoacio-

viste un problema especial por dúas

nal importantísima ( altas taxas de paro

dida ou dicindo cada un que faria se

razóns básicas: por afectar a un dos pi-

encuberto no medio rural, ausencia de

gobernara.

lares fundamentais da nosa economía (

centros asistenciais para xubilados, dis-

máis do 25% da producción de leite do

minuidos, etc., emigración moito máis

Estado é galego, e, ademáis, ocupa a

restrinxida... ).

mos sobre se nos gusta tal ou cal me-

Dúas notas antes de finar este artigo. Recalcar por última vez que este labor non é dunha soa pers-oa, nen tan
sequera

dun

grupo

gobernante,

e

moitísimo menos dun só grupo social.
E un labor de todos e cada un dos gru-

unhas 50.000 familias) e, por outra banda, incidir nun momento de crise nun
sector indefenso diante da liberalización
dos mercados que representa ao ingresarmos na C.E.E.

pos sociais, grupos políticos e cada unha das persoas que pertenecen ou
queren pertenecer a este Concello, como pasou en Alemania despois da 2ª

A xestión da Administración Central
na adesión ao Mercado Común Europeo, equivocouse ao ignorar a realida-

A

r~collida

da producción, a estabi-

lidade dos precios, a solvencia das centrais

leiteiras,

a

puntualidade

nos

cobros, son claves para a subsistencia
de galegas e galegos.
O futuro deste sector depende en
grande medida da renovación rexeneracional; como diante deste conflicto o no-

Guerra Mundial, ou en Xapón. A segun-

de do agro galego, equivouse ao non

da nota é para indicar e recalcar que nós

facilitar medidas que amortiguasen o

somos os únicos donos do noso propio

impacto producido por unha economía

Frente ó criterio do individualismo,

futuro pero qU& debemos ter claras

máis desenrolada e volveu a ignorarnos

da insolidaridade e da indecisión que

dúas cousas: o que queremos e ata don-

no momento de dinamizar ao conxunto

tradicionalmente nos caracterizan aos

do sub-sector lácteo.

galegos, e ao marxen das administra-

de estamos dispostos a chegar, ata donde queremos chegar.

cións, no agro existe o optimismo; paGrave é que a Administración dos
governos da Xunta A.P. e P.S.O.E.: sucesivamente ( partidos estatais ) foi testigo mudo, inoperante, pouco teimoso,
J

doméstico,... non foi.
Pero o verdadeiramente alarmante
nesta crise é que evoluciona a un tercio
da povoación galega activa. Cunha Idade media de 50 anos, os titulares das
explotacións son soporte económico in-

Marzo 90
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radóxicamente, máis que nunca, surxe
espontaneamente a auto- organización
en cooperativas, asociacións de productores e sindicatos, iniciativas que se
deben asesorar e orientar para posibilitar a sua funcionalidade e capitalizar o
desenrolo definitivo do agro.

Xoan Senmal

CONCELLO

o PSOE e o grupo de goberno enfrentados
. polas pistas de Callobre e Codeseda
Dende hai unhas semanas, os veciños das parroqui~s de Callobre e Codeseda están divididos en
dous bandos como consecuencia dun decreto da Alcaldía polo que se paralizaban as obras de asfaltado e de traida de aguas que se estaban realizando, Mentras unha parte defende a postura do grupo de goberno, outra está de acordo coa do grupo socialista, contraria á suspensión das obras.
As obras que provocaron a confron-

en base á falla de licencia, rexeitou as

lista "nas manifestacións que fai dicin-

tación foron paralizadas por talla de li-

acusacións do portavoz socialista de-

cencia. Esto provocou as acusacións do

cindo que "non teño nada que respos-

do unhas veces que sempre que .se
realicen obras, benvidas sexan, e outras
que sen licencia non se fan obras".

grupo socialista por medio do seu por-

tar ás afirmacións de Xesús Tallón

tavoz, Xesús Tallón, á alcaldesa, Elvira

porque a resposta do que pasou téñena

Relacionado con este problema, no

Fernández, de "revanchismo político" e

os veciños de Callobre e eles xa a de-

Pleno celebrado o 11 de Xaneiro o por-

de "ineficacia na xestión dos asuntos

ron na carta que pubricou aprensa". A

tavoz do BNG, Manuel Rendo, pregun-

municipais". Estas declaracións foron

Alcaldesa engadiu que o único que pre-

tou á Alcaldesa quen fixera unha pista

contestadas por un grupo de veciños de

tendía era

en Remesar que non figuraba no Plan

Callobre nunha carta pubricada o 25 de

mas

Febreiro nas páxinas de A Estrada de

correctamente os fondos de que dis-

"La Voz de Galicia".

do

11

darlle resposta ós probleConcello

e

distribuir

poñemos, o que pasa é que en época

Na devandita carta 52 veciños imputábanlle a Xesús Tallón actitudes

de eleccións' cada un promete o que
quere e logo veñen os problemas".
Así mesmo, o teniente de alcalde e

que tanto interés agora por Callobre, .xa

concellal de Cultura, Xosé Bernardo

que durante o tempo que o PSOE go-

Otero, quitoulle importancia á polémica

bernou non se ocuparon de nós para na-

afirmando que "o problema ten fácil so-

da?". Afirmaban tamén que "en Xuño

lución, paralízanse as obras uns días,

vanse iniciar as obras para rematarse en

sácase a correspondiente licencia e nós

setembro e, en vísperas das eleccións

tramitámolo polo procedimiento de ur-

pégase o cambiazo" e suliñaban que a

xencia e xa está".

alcaldesa "nin nos pideu nada nin nos

Pola súa banda, Xesús Tallón, nun-

regalou nada, o que sí, tivo a xentileza

ha entrevista concedida a Contrarre-

de facer acto de presencia tan pronto

tranca, explicou a postura do grupo

como lIa pedimos e solicitamos o refor-

socialista no tema, afirmando que "des-

mado do proxecto de forma que se de-

pois das eleccións autonómicas, a sra.

ra cumprida resposta ás neGesidades

Alcaldesa decretou a paralización dun-

prioritarias
maioría".

has obras, que eran proxectos non re-

por

unha

A Alcaldesa respondeu que a pista
non fora construida polo Concello e "polo tanto non é da nosa competencia".

electoralistas e preguntabanlle "¿Por

demandadas

de Obras e que vai dar ~ casa que o cantante Juan Pardo ten nesa parroquia.

alizados durante o goberno de coalición

Estas acusacións de electoralismo

en que participou o PSOE, e dado que

foron rexeitadas por Xesús Tallón por

os veciños estaban molestos e non

crer que os veciños mantiñan unha pos-

había base xurídica para a paralización

tura "equivocada" e manifestou que

nós manifestamos o noso desacordo".

"creo que se referían na carta a que as

Acusou tamén á Alcaldesa de cair en

obras debían estar rematadas en se-

contradicións no tema, contradicións

tembro, e o feito de que non o estiveran

que se ven segundo o portavoz socia-

O portavoz do BNG atirmou te-la
suspeita de qU6 a pista fora arranxada
"en concepto de pago á Juan Pardo pola utilización durante a campaña da canción ..Xuntos.... . Por outra banda,
acusou tamén ó grupo de goberno de
"actuar de distinta maneira según de
quen se trate, xa que cando lIe preguntei se había algún permiso do Concello
para arranxa-Ia pista, contestáronme
que non era necesario que tóda-Ias persoas que quixeran tacer obras na súa
propiedade tivesen permiso do Conce-

110. Poucos días máis tarde sacan un
decreto paralizando as obras de Callobre por falla de licencia, eso demostra
que non actuan do mesmo xeito con todos".
Dores Chedas

é unha demostración de que non ternos
actitudes electoralistas, xa que se fose

!

así teríamos tentado de remata-las
obras antes das autonómicas e non foi
así porque non depende

~olo

de nós".

Elvira Fernández, que xustificou a
apertura do expediente de paralización
Marzo 90
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o langa desta entrevista. o secretario xeral do PSOE na comarca e voceiro desta formación no Concello, Xesús
Tallón, acusou á presidenta da Corporación de caer en continuas contradiccións. en relación ó tema das licencias
de obras que "posiblemente refrexen as
suas contradiccións internas". O mem. bro da Comité nacional do PSOE, a pesares de critica-la actuación de Elvira
Fernández pala "traición ó pacto", non
descartou a posibilidade dunha coalición ca Partido Popular se nos comicios
municipais do vindeiro ano. esta formación acadara unha estreita victoria. "O
partido socialista estudia, en cada momento, a situación que se lIe plantexa e
opta pala vía máis positiva para os intereses de A Estrada".

Xesús Tallón: IIAs contradiccións nas que cae a Alcaldesa
probabl~mente refrexan as suas contradiccións internas
ll

PREGUNTA: Retroceda até as elec-

mas sobar deste tema, tacémolo princi-

P: Sigamos con hipóteses electo-

cións de Oecembro. ¿Que valoración fai

palmente en base a datos a nivel local.

rais, se os comicios lIe dan unha victo-

do resultado obtido polo PSOE a nivel

Neste senso creo que é pública e noto-

ria pírrica á dereita; ¿sería descabellado

municipal naqueles comicios?

ria a presión sicolóxica

que se ven

pensar nun novo pacto de goberno PP-

RESPOSTA: Eu faría unha visión re-

exercendo, sobre todo no día o. Con es-

trospectiva partindo das eleccións euro-

ta modificación, que transmitimos ás

R: Bueno, a actitude do partido so-

peas nas que famas a primeira forza

órdenes da dirección do partido, pensa-

cialista creo que xa está bastante clara.

PSOE?

política neste Concello. Nas xerais tive-

mos que se podería evitar este tipo de

sempre foi responsable. Cando se

mas un incremento dun 30% respecto

incidentes e tacer que o voto sexa máis
libre.

constitueu esta corporación manifesta-

ás xerais do ano 86 e nas autonómicas,

de afronta-lo goberno eran as forzas

a subida foi dun 96%, en canto a apoio
electoral, respecto das autonómicas do
85. Eso prodúcenos unha gran satisfacción e. desde lago, a valoración que facemos é duns resultados aceptables.

Comicios 91

P: No 91 vanse celebra-los próximos
comicios municipais. ¿Estaría disposto
a aventurar uns hipotéticos resultados?

Ademáis desta lectura, hai que facer outra a un nivel global. de concello; na-

mos que quen tiña a responsabilidade

R: Plantexasme algo que habería

maioritarias, e así 110 fixemos constar ó
grupo popular e o grupo popular reconvertido, por aquel entón, o grupo de EIvira Fernández. Naquel intre. ambos
grupos non foron capaces de poñerse
dacordo; probablemente debido a en-

está

que calificar como futuroloxía. Ainda

frentamentos

incrementando o seu apoio electoral. a

que os procesos electorais son todos di-

que non ideolóxicos. Esto levou consi-

dereita está descendendo.

ferentes e non se poden extrapola-los

go que o Concello de A Estrada estive-

resultados, pero en vistas do que se ven

se

producindo non sería desvariado pensar .

socialista, senda responsable e poñen-

que para as próximas eleccións. a es-

do por riba dos intereses do partido, os

querda ti vese posibilidades de gobernar

intereses de A Estrada, e senda cons-

en A Estrada.

cientes do deterioro da vida municipal

mentras

que

a

esquerda

P: Hai unhas semanas, na asamblea
comarcal do PSOE. aprobouse unha
proposta para modifica-la Lei Electoral
ca fin de evita-las anomalías que se producen durante os procesos de votación.
¿Considera que A Estrada é un caso especialmente grave á hora de cometerse
este tipo de irregularidades?

R: Probablemente non sexa unha

P: ¿Rematará, entón, a época do
mandato femenino?

R: (Sorrisos). Non, o gobernante de
esquerda non ten por que ser un home.

excepción. Cando nós nos pronunciaMarzo 90·
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persoais.

desgobernado.

entendemos

Entón.

o grupo

optamos, unha vez que se nos solicitou,
por entrar nunha coalición de goberno;
que nos fixemos unha e exclusivamente pensando que eso ía ser positivo para A Estrada. Pensamos que si o foi.

calquera para servir a tódolos veciños.

Entón, nós o que tixemos tOI mani-

todos sabemos, pola Sra. Alcaldesa.

Hai uns nove ou doce veciños que se

fejiáfese desacordo coas paraliza-

Preguntas se se volvería a repetir, o par-

sirven diariamente dela. Foi un momen-

c!óns, para as que non había razón

tido socialista non ten vocación de go-

to electoral, que era o momento de mar-

xurídica e, en consecuencia, parece que

bernar se o pobo nQn lIe concede ese

cha-lo

porque o

non se paralizarán máis obras e que o

privilexio, non obstante estudia en cada

protagonismo que estaba tendo polo

tema de Callobre xa está na vía de solución, que era o que se pretendía.

pero que unilateralmente foi roto, como

partido socialista,

momento a situación que se plantexa e

que lIe estaba dando á política munici-

opta por aquela vía que sea máis posi-

pal era importante e algunha forza políti-

tiva para os intereses de A Estrada.

ca

P: ¿Que foi o primeiro que pensou ó
enterarse de que Elvira Fernández entraba no Partido Popular?
A: Eso foise producindo paulatina-

probablemente

se

P: 52 veciños de Callobre enviaron-

sentise

lIe un escrito a un medio de comunica-

preocupada e nerviosa polo labor que

ción no que diferían do seu punto de

estaba facendo.

vista. Concretamente empregaban con

P: Tamén era certo que había outras
pistas..

vostede os mesmos ataques que a sua
vez dirixeu á alcaldesa. Acusábano así
de manter unha actitude electoralista.

mente porque as noticias ían chegando

A: Era certo que había outras pistas

gota a gota. Visto o curriculum e traxec-

noutros programas. O feito criticabao al-

A: Bueno, eu creo que están equivo-

toria desta señora non nos extrañaba

guen alleo á parroquia, os veciños non

cados porque pénso que se referían a

ningunha actitude, pois este foi o sexto

o criticaban porque sabían que estaban

que esas obras debían estar realizadas

cambio de partido; de ideoloxía non

metidas tódalas pistas de necesidade

en setembro, como prometera. Eu su-

creo que a teña. ¿Que pensamos? Que

nos programas que os socialistas se-

·poño que eses veciños non descoñecen

se estaba rompendo un goberno que

guían. De feito estanse facendo.

que a realización das obras non depen-

estaba traballando, con máis ou menos
acertos, e que o pobo de A Estrada ía
sufri-Ias consecuencias.

P: Está ainda bastante presente, a
polémica entre Elvira Fernandez e o
grupo socialista, ¿que pasou realmente

P: ¿Quen lIe deu a noticia da incor-

coas pistas de Callobre e de Codese-

poración da alcaldesa ó PP?¿Foi infor-

da? ¿Cal é a sua versión do aconteci-

mado persoalmente ou non?

do?

de soio de decisións políticas, depende
tamén das posibilidades da empresa
que as realiza. Para nós, sería moito
máis rentable políticamente que esas
obras estivesen feitas antes das eleccións. Se non estiveron creo que é precisamente unha demostración de que

R: Unha vez que se produciron os

A: Foi a través de terceiras persoas.
P:¿O partido socialista sinteuse traicionado naquel intre?

resultados de decembro, e que o Partido Popular se fixo cargo do goberno da
Xunta, o goberno municipal, a través da

non xogamos con electoralismos.
P: Vostede estivo ó frente da Concellalía de Cultura durante o goberno de
coalición. ¿Como valora a xestión que

A: Sí. Non cabe dúb~da de que foi

Sra. Alcaldesa, decretou a paralización

unha traición a un pacto que firmáramos

dunhas obras que afectaban a proxec-

e no que manifestabamos os once fir-

tos non realizados na época do gober-

R: De momento, creo que non se po-

mantes que o faciamos antepoñendo os

no da coalición na que estaba o grupo

de emitir ningún tipo de xuicio porque

intereses do concello ós intereses per-

socialista, concretamente referíase a"

non houbo nengunha innovación. Esta-

soais; a sabendas de que ese eapel es-

unha traída de aguas que xestionara-

se continuando o labor que eu deixara

crito non tiña ningún valor xurídico pero

mos nós e a inversión que se fixo no ru-

programado, siguese o. prograrna que

se está realizando agora nese terreo?

si un valor ético e moral. Se alguen dos

ral para o asfaltado de camiños en

estaba trazado e de momento non teño

once é responsable de que ese pacto

Codeseda e Callobre. Como parecía

datos para facer nengunha valoración.

se romperá, de que ese papel que con-

que esa ía se-la tónica que se ía repro-

tiña unha serie de condicións e compro-

ducir noutros casos, e os veciños esta-

misos se convertira en papel mollado,

ban

ese alguen é a Sra. Alcaldesa.

Agora estase vendo na Acta do Pleno

incómodos

pola

Tereixa Constenla

paralización ...

de Febreiro as contradiccións nas que
Pistas, pistas, pistas

a Sra. Alcaldesa ven caindo constantemente, cando afirma que sempre que

P: Da época na que o seu partido es-

se realizen algún tipo de obra, ¡ven vida"

taba no goOOrno, destaca unha cuestión

sexa!, que non pedirá a licencia, etc., e

que chegou a erguer unha considerable

logo despois, noutras manifestacións di

polémica, trátase da famosa pista de La-

que non se pode realizar ningún tipo de

gartóns. ¿Cal é a sua opinión sobor do,

obra sen licencia. E',decir, cae nunha se-

asunto?

rie

A: Eu creo que foi outro montaxe. De
feito, está ahí, é unha pista como outra
Marzo 90
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que,

prob-

ablemente, sexan refrexo das suas
contradiccións internas.
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A Corporación de A Estrada celebrou o día oito unha sesión ordinaria,
que estivo presidida polo teniente de alcaide Xosé Bernardo Otero Rajoi por
ausencia da alcaldesa. Entre a~ dez
pontos do arde do día destaca a aprobación do proxecto de contrato de
préstamo para a construcción dun Auditorio e dunha pista polideportiva e o
debate dúnha moción de urxencia presentada polo BNG no que se recurre a
decisión do Pleno do 11 de Xaneiro, pala que se acordara delegar na Comisión
de Goberno a contratación dos traballos
preliminares para a formación do Censo Xeral e a revisión do Censo Electoral.

Pleno presidido polo teniente alcalde

T. Reixa

Pleno Ordinario
o pleno abreuse coa aprobación das

tanto o PSOE como o BNG fixeron fln-

polo que solicitou a revocación do acor-

actas da sesión anterior para o que hou-

capé na falla de proxecto de funciona-

do e que a contratación se realizase po-

bo que modifica-lo texto debido á peti-

mento do dito matadeiro. A proposta

lo pleno.

ción de Xesús Tallón do PSOE e Manuel

aprobouse cos votos a favor dos socia-

Rendo do BNG de que se transcribise

listas e os votos en contra dos conce-

meiro ponto da moción, foi defendida

textualmente na acta o diálogo entre a

lIais do Bloque. Asi mesmo, acordouse

polo concellal do grupo de goberno,

alcaldesa, Elvira Fernández, e o conce-

pedir un prestamo ó Banco de Crédito

Xesús Palmou, que sostivo a legalidade

lIal nacionalista, a raíz dunha pregunta

Local por valor de dez millóns de pese-

da delegación do tema na comisión e a

do último sobre unha pista construída
en Remesar.

tas para a construcción dun Auditorio e

imposibilidade de revocala ó non come-

dunha pista polideportiva.

ter ningunha infracción na mesma.

A discusión, que se centrou no pri-

Tamén se aprobou a proposta da

A moción de urxencia presentada

O grupo socialista, que se mostrou

Comisión de Personal de reformar os

polo concellal do BNG, Manuel Renda,

dacordo ca validez da delegación e con-

contratos como Personal Laboral Fixo

contra a decisión do Pleno do 11 de Xa-

trario á contratación realizada, argu-

de dous profesores da Escola Municipal

neiro no que se acordara delegar na Co-

mentou a inexistencia de criterios que

de Música e a proposta da Comisión de

misión de Goberno a contratación dos

xustificasen a decisión, polo que apoia-

Facenda de destiña-los cartos proce-

traballos preliminares para a realización

ron a moción. Tras o debate, a moción

dentes da venda de terrenos do Polígo-

dos Censos Xerais e a Revisión do Cen-

foi rexeitada cos votos unicamente do

no Industrial de Toedo á posta en

so Electoral foi discutida nesta sesión.

grupo de goberno.

funcionamento do Matadeiro Municipal.
Neste ponto, goberno e oposición coincidiron na necesldade urxente de por en
funcionamento o matadeiro, ainda que

Para o BNG, a decisión do grupo de
goberno non foi obxetiva ó elixir a oferta de presuposto máis elevado e menor
coñecemento da zona rural estradense,

RRTE no't'o
lNTERFLORA
Marzo 90
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Dolores Arauja, Presidenta de Amas de Casa

o edificio incendiado

Uxía Castelao

Exito do festival en beneficio da familia afectada polo incendio
A Asociación de Amas de casa organizou, o pasado día 16 de Febreiro,

o pintor Angel Lemos doou un cadro valorado en 100.000 pts que se sorteará

informou Manuel Somoza, concellal de
Deportes presente no acto. Rematou o

un festival benéfico no que se recauda-

por medio de rifas xa que non se pudo

festival cos rapaces do C. P. Pérez Vion-

ron unhas 700.000 pesetas destiñadas a

facer no acto.

di que fixeron unha divertida demostración derock.

axudar á familia inquilina do edificio de-

Os rapaces do Colexio Público de

rrubado no incendio ocorrido el'] Decembro.
A presidenta de dita

Figueroa foron os primeiros en actuar
poñendo en escea unha obra escrita e

Asociación, Dolores Araujo, manifestou

dirixida polo seu director Olimpio Arca.
Logo actuaron o Coro do Centro Social

que "est~ acto puido ser levado a cabo
porque foi a organización de todo o pobo", xa que contou co apoio de numerosos cidadáns e institucións públicas
de A Estrada.

e o Ballet Galego de Arcade, esta última actuación foi posible "gracias a unha xestión moi forte diante da
Deputación, que era reacia a subvencio-

Tamén puntualizou que a familia

nalos por non teren feito os presupos-

Rey, propietaria do comercio de elec-

tos dos grupos de baile" segundo

trodomésticos ubicado no baixo do edificio. non percebe nada por entender
que "eles teñen un seguro, inda que sexa pequeno, e esta familia non ten nada e se repartimos entre uns e outros
todos van quedar sen nada".
Algúns

comerciante

colaboraron

ca.
A marxe do festival e co obxeto
tamén de recaudar fondos, o Concello
abreu unha conta a nome da familia
damnificada con 300.000 pts.
Ana Hervés

Disco Bar

PeqejfCjS

doando gran cantidade de productos
dos seus establecementos que se sor-

reY Serañn Pazo hO 64

tearon no transcurso do festival. Tamén
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Mais tarde actuou a Orquesta Améri-

AE5TAADA

SUCESOS

Accidente mortal de tráfico
na estrada de Po'ntevedra

I

I

o mércores

14 de Febreiro resultou nault 5 que viña polo outro carril e ca:
¡
marta o mozo José Antonio Aboi, de 18 que colisionou, causando amarte ins-!
anos e natural de Arcos de Furcos, co- tantánea de José A. Aboi.
mo consecuencia dun accidente de
tráfico na carretera de Pontevedra.

i
O seu irmán, conductor do coche, só ¡

i

tivo contusións leves ó igoal que a
O accidente tivo lugar ás 9.30 da noi- acompañante de José Tarrío Iglesias, 1I
te , cando José Tarrío Iglesias, de 46 que resultou totalmente ileso.
anos, e propietario de Talleres Galicia
Laura Herraiz
I
saía cun Mercedes 190 da gasolineira'
!
de A Estrada. Xusto ó sair deuse de canta de que non recollera o volto, polo que
xirou bruscamente sen fixarse no Re-

o propietario da ·Casa Nieves·

Na mesma semana atracáronse
dous establecementos de A Estrada
foi esceario de dous atracos na mesma

gado a darlle os cartas gardados nun
caixón da cociña, e que superaban as

semana. O total do botín ascendeu a

60.000 pesetas.

O langa do mes pasado, A Estrada

90.000 pesetas, namentras que un

Os duos encapuchados, despois de

vídeo sustraido foi recuperado na fuxida. O primeiro deles tivo lugar no ultra-

cortar os cables do teléfono e facerse
donas do botín, déronse á fuga nun ca·

mariños "Casa Nieves" o día 5. O

che branco que non puido ser identifi-

segundo perpetrouse en "Electronica
Isla" tres días despois. A similitude no

cado.

método empregado polos atracadores
nos dous casos, inducíu amáis dun a
crer que foi obra dos mesmos suxeitos.
Un individuo alto e outro de estatura baixa, encapúchados con medias negras, e armados dunha navalla e unha
pistola' foron os que asltaron o ultramariñas "Casa Nieves".

"La Voz de Galicia" e "El Faro de
Vigo" recollían nas suas páxinas a noticia. "Levaronse un vídeo e 30.000 pesetas en metálico", "La Voz de Galicia",
engadía ademais que polos berros dos
veciños"ao ladrón, ao ladrón", cando se
enteraron do feito, os amascarados
vironse obrigados a fuxi e tiraroo o vídeo
na estrada. Tamén se recollía que como

Polo de agora, as investigacións non

a vez anterior, os asaltantes subiron nun

deron nengún resultad."O feito foi de-

coche branco, probablemente un "Ford

nunciado á garda civil, pero non se pu-

Fiesta" ou un "Talbot Horizon". Un ve-

do facer ningunha averiguación por non

ciño da localidade, persigueunos até Fi-

existir pistas evidentes" deciarou Xosé
Rodríguez.

gueiroa, pero non lIes dou alcance nen
lIes puido coller a matrícula.

O propósito do propietario do ultraCarlos Pereiras

mariños de pechar a tenda, veuse realizado con anterioridade á data prevista,

Coa navalla intimidaron ao propieta-

debido ó suceso ocurrido este día.

rio da tenda, Xosé Rodríguez, que se
atopaba nunha sa contigüa ao establecemento. O asaltante que mantiña a navalla pegada ao pescozo do propietario,
pideulle os cartas, polo que este tivos
que conducir até a cociña ande os tiña
gardados. Foi entón cando o outro encapuchado encañonou coa pistola aos
pais de Xosé Rodríguez, que estaban
na mesma habitación. O propietario da
tenda, que en todo momento tentou
tranquilizar aos asaltantes. veuse abriMarzo 90
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No roubo a "Electrónica Isla" do día
8, os atracador~s tamén ían encapuchados con medias, e ao parecer, as descricións coincidían coas do roubo de
tres días atrás. Ademais, as armas empregadas foron tamén unha navalla e
unha pistola.
Aínda que os propietarios do esta~
blecemento se negaron a declarar, a noticia deuse a coñecer por diversos
medios.
CONTRARRETRANCA
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Estudantes do Instituto protestan
polos prezos de lI~a Estradense
ll

o día 14 do mes pasado constituíuse

tar calquer tipo de anomalía nos trans-

var xente de máis". Afirmou tamén que

no LB Manuel García Barros unha asem-

portes urbáns, e impúxolle unha multa

os autobuses que suben do Instituto

blea de alumnos coa finalidade de por-

a "La Estradense" por non cobrar o

sempre levan moitos máis pasaxeiros

se de acordo para tomar medidas contra

mínimo que marca a tarifa, ca que lIe

dos permitidos. Así, a asemblea serviu

a subida dos prezos de transporte urbán

obrigou a subir o prezo de 25 pts até 60,

" para explicarlle ós alumnos o que

que realiza a empresa "La Estradense".

coa posibilidade de tacer unha bonifica-

acontecera. Ademáis acordamos tamén

Nesta asemblea decidiuse por maioría

ción dun 30% como máximo,. A empre-

non subir ese día ninguén na Estraden-

non utilizar esa liña até que os directi-

sa acercou o prezo á tarifa, pero sen

se como medida de protesta, pois pen-

vos da empresa decidisen aclarar os

chegares a ela, efectuando tan só unha

so que non nos deben cargar a nós o

motivos da devandita subida.

subida de 10 pts, xa que "se se acerca

marta da multa, e considero ademáis,

un de golpe probablemente a faga mais

que o estado 'dos buses é deplorabel".

o incremento de 10 pts no traxecto
Instituto-Praza da Farola foi debido na
que se estaba cobrando menos na tarifa", segundo destacou Benjamín Dona-

grave aínda" segundo Benjamín Donado.
Pala contra, Aleixandre Cusidó, rep-

do, xerente da empresa. Asimesmo

resentante dos alumnos no Consello Es-

afirmou que a raiz dun accidente ocurri-

colar,

do en Vigo, a Garda Civil de Tráfico

asemblea, declarou que "segundo fon-

efectuou algunhas operacións para evi-

tes de toda solvencia, a multa foi por le-

e

principal

organizador

A delegación de Educación investiu
500.000

pts

nas

obras de reparación das naves do instituto de Formación Profesional. Os desperfectos

foran

orixinados

polos

temporais que asolaron Galiza a tinais
de Xaneiro.
Despois dun mes de inactividade,
reanudáronse as clases prácticas que
se imparten nos talleres do centro ó rematar as obras de reparación.

pouco importante, ainda que recoñeceu
que "non vai tanta xente como iba".

da

A reparación das naves de Formación
costou arredor de medio millón
aproximadamente

Sen embargo, Benjamín Donado
opinou que o descenso dos viaxeiros foi

auga como consecuencia do temporal

Leopoldo Rei

Novas asociacións
estudantís nos
centros de
FP e BUP

e que produxo riscos de electrocución
Os institutos de FP e BUP cantan xa

a causa da inundación.
A dirección do centro solidarizouse
co alumnado, xa que "nese estado, as
naves non garantían as normas de Hi-

con asociacións de estudantes, despois
de estar traballando neste proxecto
dende fai tempo.

xiene e Seguridadf3 no Traballo" segun-

O día 10 do mes pasado, constitueu-

do manifestou o xefe de estudos, José
Gago.

se a asociación de FP, que quedou pre-

De todo este conflicto informouse no
seu momento ó delegado de Educa-

As clases foran suspendidas o pa-

ción, Manuel Moreira Matalobos, que foi

sado 29 de Xaneiro cando os alumnos

visitar as instalacións persoalmente e

sidida por Alberte Baltasar. A asociación
de BUP e COU que se constitueu máis
recentemente, está presidida por Carlos
Alberto Regaliste. '
As dúas asociacións contemplan o

da rama de automoció, nunha asamblea

apoiou a decisión adoptada polos alum-

mesmo modelo de estatutos, incluíndo-

xeral, acordaron paralizar as clases

se neles 20 fins, enumerados do -a- ao

prácticas nos talleres. Esta decisión foi

nos e a dirección de suspender as ciases.

-S-, que serán os pontos de partida e as

tomada por mor da situación en que se

Salvador Rivas

metas a realizar. Entre eles, destacan

atopaban esas naves, ande apareceu

"expresar a opinión dos estudantes en

unha gran greta pola que se filtraba a

todo aquilo que afecte á sua situación

Ca,,,,,,,í. GUILLERMO
CODESEDA - A.Estracl

nos centros", "Ioitar pala normalización
do idioma galego como veículo normal
de expresións e relación na vida docente e na sociedade", ou "Ioitar pala supresión da selectividade e polo libre
aceso á universid

a".
CONTRARRETRANCA
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Alumnos do I.B. enviár.onlfe ·un paquete
de landras ao conselleiro de Agricultura
Os alumnos do Instituto de Bacharelato remitironlle o día un deste mes un
escrito acompañado dun paquete de
landras ao conselleiro de agricultura,

que lIe -tan a Romay Beccana para que

tuación ecolóxica de Galiza.
Segundo figura no escrito, o azoute dos incendios forestais que ven sufrindo Galicia dende hai tempo

envíe bolsas de landras e outras sementes aos colexios, "para que sexan os rapaces

os

que

planten

árbores,

aumentando o seu interese pola natureza e a ecoloxía".

Xosé Manuel Romay Beccaría, no que

"especialmente nos últimos anos, é pro-

manifestaban a sua protesta pola políti-

ducto da nefasta política forestal levada

ca forestal que se levou a cabo durante

ate agora, na que se fomentou sempre

A sinatura que pon ponto final ao tex-

a plantación de especies foráneas can-

to é a de José Lopez, que segundo debolsas máis de landras, tamén recolli-

a anterior lexislatura, e pedían o cambeo desta política.
Estes alumnos aproveitan as clases

do debería ir orientada ó fomento do
cultivo de especies galegas".

de Ciencias para realizar tarefas que

No escrito denunciase, tamén, a es-

contribuan á defensa da natureza. Así,
coordinados por Ramón Varela, profe-

casez de medios cos que se conta pa-

sor do citado instituto e segredario xeral de A.D.E.G.A., decidiron mandarlle o
escrito ao conselleiro de agricultura, para que tome medidas e bote man da si-

ra a extinción de incendios e fan
especial fincapé na insuficiencia dos
dous hidroavións.

c1arou, asinou en nome de todos. Dúas
das por estes alumnos, foron enviadas
ao Instituto Xelmírez 11 de Compostela e
ao Instituto de Arzúa a petición súa.
Carlos Pereiras

O texto remata coa recomendación

AS obras urbanísticas paralizan

varias ruas no centro
Dende o pasado día cinco de febreiro estanse a levar a cabo as obras de

Se ben o proxecto tiña previsto o seu
comenzo para os primeiros días de De-

sustitución de servicios urbanísticos

cembro, a negativa dos veciños das

das rúas Avenida de América, Capitán

rúas afectadas obrigou a pospoñe-Ias

Bernal e Peregrina. O presuposto de

obras até o mes de Febreiro. "Inicia-las

execución material ascende a un total
de 18.515.524 pts que se destinan, en-

obras nunha data tan próxima ó Nadal,
con toda-las festividades que hai nesa

tre outras, ás obras de alcantarillado,
bordillos e aceiras e reparación e termi-

económico para os que nos adicamos a

nación do firme.

actividades comerciais", manifestou a

As obras, que foron adxudicadas ó
constructor Xesús Castro, teñen un pra-

época,

suporía un grave perxuicio

este medio un comerciante da zona.
Xoan Sanmartin

zo máximq de realización de seis meses.

Obras na Pegregrina

UNIONS
AGRARIAS
ano 90
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Marcelo Vidal

"O tBa sindicato"
r/
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Comisións Labregas moviliza ós productores
lácteos para protestar pola situación actual
As movilizacións convocadas polo
Sindicato Labrego Galego para presio-

riano Lema, encargado do sindicato na
. comarca estradense e secretario de or-

ción de CC. LL., esta asamblea "xa se

Segundo o secretario de organiza-

nar sobre o tema do leite iniciaronse o
día 15 coas concentracións desemola-

ganización de CC. LL., sinalou que non

pode considerar un toque de atención

estaba prevista ningunha movilización a

porque a cantidade de público superou

das nas catro provincias galegas.

nivel local ainda que "agora aquí hai un-

con moito as nosas previsións. Tivemos

Na capital pontevedresa a manifes-

ha postura máis receptiva e clarificado-

que celebra-la asamblea nunha nave

tación congregou ós productores de lei-

ra. A xente descubreu que a unión fai a
forza".

para o gando porque no recinto escolli-

te

da

comarca

de

A

Estrada.

Previamente e ó longo da semán
rentes

puntos

do

concello

Na asamblea, onde se ratificou a

ante~

rior. celebraronse asambleas en dife-

do non collíamos".
táboa reivindicativa defendida polo sin-

Asamblea de Silleda

-Agar.

dicato convocante. acordouse escomenza-Ias movilizacións "có fin de

Ancorados. Arca. Codeseda, Curantes,

Arredor de cinco mil persoas de to-

Lagartóns. Riveira. Santeles. Souto de

da Galicia e perto de 150 de A Estrada,

presionar para que se atendan as recla-

Vea, Pardemarín, Oca e Olives- para in-

segundo cifras baralladas polo sindica-

macións sindicais e se desbloqueen as

formar sobre o calendario de moviliza-

to conl/ocante - Sindicato Labrego Ga-

negociacións sobre o tema lácteo".

cións e a sua organización.

lego-, asistiron á "Asamblea Nacional

Ademáis desta concentración está
convocada outra de carácter xeral para
o primeiro día de abril en Santiago. Ma-

de productores lácteos" que se celebrou en Silleda para trata-la situación

As negociacións a tres bandas que

deste sector e ratifica-lo calendario de

veñen mantendo Administracións -cen-

movilización" de Comisións Labregas.

tral e autonómica-, industrias -Larsa e
Fenil- e centrais sindicais -Xóvenes
Agricultores, Unións Agrarias. Sindicato
Labrego Galego e Unión Sindical Agraria Galega- tivo até agora como único
froito o acordo para constituir unha Mesa Interprofesional onde estarán representados tódolos sectores.
A falta de acordo entre os distintos
sindicatos -defenderon como único
punto común o tema do laboratoriocontribue á esterilidade nos resultados.
Fontes sindicais de ComiSións Labregas, o único sindicato partidario das mo· .
vilizacións, indicaron a sua sospeita
"sobre a existencia dun pacto, tácito ou
non, entre industrias, a Administración

Marcelo Vidal

Asamblea de Silleda

e os outros sindicatos para levar a cabo
a reconversión do agro galego".
Tereixa Constenla

AGRONOYO
Distribuidor de picnsos
rl Rosafa de Castro

'ifJ Baixo TIf. S21229
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X. Cartos Garrido

AGAR (SANTA MARIÑA)
A parroquia de Santa Mariña de Agar

no máis baixo, A Lagoa. Consta de 68

Pedreira (dous), Penalobeira (cinco),

conta con 285 habitantes de direito e
274 de feito, segundo o censo de 1986;

vivendas familiares nas que habitan 70

Pepe (seis). Rio (dous), Sorribas (13).

familias.

Destacaba xa Sorribas como núcleo de
povoación mais importante.

sendo 138 varóns e 140 mulleres. Está
situada a unha distancia de 8'8 Kms. de

En 1.860 distinguian-se os seguintes grupos de povoación cos edificios

No 1887, Aminde desaparece, e So-

habitados de forma constante, que a
continuación se sinalan: Agar (un),

rribas e Gonxar chegan a acadar unha
povoación de 74 habitantes cada un,

Aminde (un), Valiñas (catro), Costoia

poñéndose Gonxar no 1900 por riba,

A altitude é de 470 metros no seu

(había un muiño), Gueifas (cinco), Gon-

ponto máis alto. Penalobeira. e de 240

xar (18), Outeiro (catro), Paraxo (tres).

con 80 habitantes, mentras Sorribas
descendía a 62; chegando Gonxar a

A Estrada; o lugar máis lonxano, Pepe,
está a 11'6 Kms. e o máis perto é o de
Sorribas.

. DISTRlittl1J4 1EfIJGRfFlCA POR lUGARES
. .
1.981

acadar 104 no 1.910. Pero a partir deste ano, o que parecía unha concentración en torno a estes dous destacados
lugares, veu-se estancaqa, e comenza-

GUEIFAS 8.6%

A Umt2.Z<'.

ron a medrar diseminadamente outras
zonas da parroquia, mesmo xurdindo
novos lugares como Souto -con trece
habitantes no 1930-, A Lagoa -con oito
no 1940-, e por último, mais recentemente, a Pena do Foxo -con 17 habitantes, recoñecida no 1981-.
Na actualidade o lugar mais habita-

PEtfI
FOXO

do é Gonxar, con 65 habitantes, sendo
o Outeiro o segundo que supera así a

m 6.1%

PE'"

UllEIRR

2.5"1.

7.9"(
1.1%
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Sorribas, que cos seus 30 habts, dista
moito do seu pasado prometedor.
A nivel.productivo, en Agar, podemos atopar combinados areas de pra-

naturals con .zonas

dos

de

texand,ose máis que a Santa Mariña con

labor

ser esta a patrona da parroquia".

intensiva, e con espacios forestais nos
que destacan conífras, e mesmo conífe-

Durante moitos lustros, a pesares do

ras frondosas. ~eoloxicamente pode-

cambeo de emprazamento, a festa da

mos insertala na zona Paleonzoica e

Esperanza -qu'e se celebraba o Domin-

litoloxicamente os materiais predomi-

go de Trinidade, o anterior ó Corpus-

nantes son rocas metamórficas e ígneas

conservou parte do seu esplendor.

como granitos, granodioditas, sienitas

"Había unha banda de moita sona, un

en xeral, .. O tipo de solo podémo-Ioca-

Reximiento de Zaragoza, que viña ac-

Iiflcar endofoloxicamente de Inceptisol

tuar sempre".

Ochrepts, do grupo dos Dystrochrepts;
Anselmo lembra tamén que esta fes-

son solos cunha secuencia de horizon-

tividade cadraba ca Santo Cristo de San

tes Ochrico-Cámbico con boa permea-

Pedro de Ancorados. "Houbo tiras e

bllidade, contido baixo en materia

afloxas e ó fin tívose que modifica-la da-

orgánica e algo máis profundos que os

ta da Esperanza porque os de Ancora-

Umbrepts, característicos doutras zo-

dos gañaron a batalla",

'las da provincia.
Agroclimáticamente está nunha zo-

Igrexa de Agar

"Pero un cura que estaba aquí daquela -prosegue Anselmo-, Don José

na, de Mediterráneo marítimo e caracte-

A mudanza
dunha capela

rizado por invernas tipo Citrus, verao
tipo Trigo cálido, e réximes de humidade Mediterráneo húmido. A pluviosidade é dunha media de 1800 mm.

Marcelo Vidal

María Taboada Mosteiro, persisteu no
seu empeño de celebrala o propio día e
sempre lIe fixo unha misa. Lago, esto
dera en chamarse a "Esperanza peque-

"Esperanza andivo embarcada. Por

na",

A cabaña gandeira é fundamental-

eso ainda conserva o ancla. Daquela, eu

mente bovina, con 38 explotacións de

acordo que estaba nunha carballeira an-

o ENCANTO DO MOSQUEIRO

202 vacas; frente as seis de ovino con

de a xente xantaba e tocaba a musica.

O Penedo do Mosqueiro, ubicado no

14 cabezas, e dúas cabras para auto-

Esperanza sempre tiña moitos visitan-

lugar agareño de Penalobeira, conforme

consumo.

tes".

a unha peculiar disposición ofrece no
seu interior unha cavidade que, na ac-

Evidentemente, Agar é fundamen-

Os 93 anos de María Rosa asombran

talmente sector primario, destacando a

a calquer ointe pala nitidez de lembran-

gandeina bovina sobre calquera outra

zas coma esta. María Rosa vive en Agar

activldade; ainda que tamén podemos

de toda a vida, dende antes do século

Pero, non sempre os cazadores ou-

atopar invernadeiros de flores. Noutros

XX. Daquela, a herba do Campo da Es-

saron cobillarse nela porque "o penedo

sectores so atopamos servícios de ali-

peranza xa medraba sen capela e María

tiña un encanto e na noite de San Xoan

mentación, transporte de mercancías,

Rosa soubo polos cantos da súa nai

aparecía unha galiña con pitos de aura.

almacéns e montaxes de portas de ma-

que, unha por unha, as pedras da cape-

Eu, nunca vin nada -di María Rosa-",

deira.
Xoan Carlos Garrido

SINDICATO

LABREGO

GALEGO
COMISlÓNS
LABREGAS

tualidade, serve de refuxio de cazadores, entre outros.

la da Esperanza trasladaranse tan á bej-

Segundo outro veciño de Agar,

ra da Igrexa de Santa Mariña de Agar

Constantino -un afecionado á observa-

que xa parecían unha soa.

ción das témporas das que se derivan

"Non sei por que o fixeron. Un cura

as súas prediccións metereolóxicas-, o

que dixo que se tiña que sacar dalí e pe-

encanto do Mosqueiro amosábase a

gala á igrexa. E fíxose, ... non sei por

noite de Xoves Santo e "seica se escoi-

que".

taba a moedura dun muiño pero eu nun-

O santuario agareno da Virxe da Esperanza acollía cada ano a peregrinos

ca oin nada deso".
Tereixa Constenla

rebosantes de peticións para a Santa.
Rapaces ofrecidos que eran tocados
pala

imaxe

e,

fundamentalmente,

No próximo número

acudían á romería mariñeiros -os vellos
camaradas de mar dos tempos en que

AGUIONS

Esperanza andivo embarcada-o
Agora a festividade de Esperanza xa
perdeu a raigame de antano pero, segundo Anselmo Moimenta, "sigue fes-

MalZo 90
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PARADA

M OUZANDE

A concentración parcelaria entra en
Parada na sua última fase
Parada, que se atopa nestos mo-

tensión e ubicación dos novos terreos.

mentos na última fase da concentración

Concretamente no lugar de Paredes é

parcelaria. remata así un longo período
de traballo, que para os veciños dura xa

onde a maior parte dos veciños están

aproximadamente tres anos.

en desacordo.
Nos lugares de Fermil, As Vilas,

I Obras na estrada

II
~
fl1
M:

*

No mes de Xaneiro escomenzaron
as obras de reparación na estrada que

I

une Ouzande con Guimarei polo lugar

~~¡

~

de O Tallo, despois da insistencia dos

1*

da ten unha gran importancia para Ou-

I

duas parroquias e para as actividades
agrarias.

é
di
H
~
n

cello que fosen realizadas esas obras,

menzo unha alteración na vida da comu-

Picáns e Parada lévanse a cabo tarefas {
de allanamento das novas parcelas ten-

nidade e unha fonte de conflictos,

do en conta o consentimento dos anti-

A parcelaria supuxo dende o seu co-

Iti

gos propietarios. Oeste xeito, déronse

mediante o consenso entre os veciños
e o Enxeñeiro Técnico Agrónomo. Sin

situacións paradóxicas, quedando sen f,i
f¿
allanar unha pequena parcela no medio W

embargo existe malestar en sectores

de outra.
Dores Silva

I

novo parcelamento -agora ~ Administración concede un prazo de cinco anos
para a entrega dos terreos- nin coa ex-

veciños para inicia-las obras. Esta estrazande nos desplazamentos entre as

moitos dos cales se foron solucionando

parroquiais que non están de acordo co

de Ouzande
a Guimarei

Despois de 5 anos de pedirlle ó Conno mes de Outubro do pasado ano,os
veciños recibiron unha subvención da
Xunta de 700.000 pesetas, das que
200.000 estaban destinadas a impostos.

r-------------------------------...., .¡i~

As persoas encargadas de esta subvención decidiron devolvela, xa que con
ela só se conseguía arranxar unha cuarta parte da estrada.
Durante tres meses os veciños mandaron instancias con firmas, e así conqueriron que o Concello decidise darlle
comenzo ás obras que neste intre
atópanse estancadas polo mal tempo.
Laura Herraiz

"A~

"

Cap. 8ernal No 6

BRR

A Estrada
TIno.S72561

1~~'A

../

COMERCIAL TAY10
,
,

FERRETERIA - LIBREIIA
COMERCIO MIXTO
36684
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A Igrexa de San Andrés de Souto foi

S. ANDRES DE SOUTO

construida segundo se recolle nalgúns
textos arredor do século IX. Dende
aquela ven sufrindo a erosión e degradación provocada polo medio ambiente
galego -choivas, ventas e baixas temperaturas- e tamén a acción do home. O
langa da súa existencia foi reparada e
restaurada para evitar que quedase reducida a catro pedras e unha tella.
Nestos momentos os últimos arranxos xa cumpliron a misión que se lIes
encomendara. A pequena igrexa necesita unha nova reparación e restauración.

DETERIORO DO EDIFICIO
No tellado, unha das partes máis necesitadas da restauración, vense buracos que algún tempo deberon estar
cubertos con madeira. As tellas, algunhas inservibles a causa do seu grave deterioro; outras tiradas no chan

e

algunhas delas desprazadas do seu lugar de orixe. Pala súa parte as vigas que
sosteñen o tellado, cansás de soportar
o seu peso, xa podreceron na sua maior
parte.

o poder da natureza

Grave deterioro da Igrexa
de San Andrés de Souto

Polo que respecta ás paredes, as

ses, arredor de 600.000 pts para arran-

tir deles xa que pagaron o arranxo da

choivas e a humedade ambiental provo-

xar as campás; esto provoca o seu

capela de Mantillón e non están dispos-

caron a desaparición de capas de pin-

recelo inicial a unha nova aportación

tos apagar outra reparación.

tura e o agretamento dalgunha delas.

económica.

Unha posible solución ó conflicto é

O segundo problema está no desa-

a plantexada por un grupo de veciños

de varanda de seguridade, precisa dun-

corda entre os veciños que pertencen á

que aportaría a súa man de obra, o que

ha reparación que facilite o seu acceso

feligresía de San Andrés de Souto. Pa-

reduciría os costes, a cambio de pagar

xa que, na actualidade, a subida até di-

ra os habitantes desta parroquia os car-

unha cantidade inferior ós demais.

O campanario da igrexa, que carece

to campanario supón executar posturas

tos deben ser desembolsados por

dignas dun contorsionista.

tódalas casas que agrupa a feligresía -

lonxana e así, tellado, pintura, campana-

Tamén o altar necesita ser reparado

Enviande, 90rtegade, Santrocado,To-

rio e altar seguen sen ser arranxados.

xa que perdeu o brilo e esplendor de antano.

rreboredo e Souto- . Para os veciños

Xosé Manuel Penela

destes catro primeiros lugares, a apor-

MORCEGOS RELlXIOSOS

Polo de agora, a solución parece

tación económica non ten por que par-

Dende' un tempo para acá, as persoas congregadas na igrexa, á hora da
misa, contemplan, ás veces asustados,
as idas e vidas dos morcegos que voan
no interior do edificio. Por outra banda,
dende o último roubo cometido hai máis
de catro anos o altar carece de imaxes
(le santos.
O principal atranco para iniciar a res·
tauración e rehabilitación da igrexa é de
naturaleza económica. Por unha parte,
os veciños aportaron, hai poucos meMarzo 90
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CULTURA
As notas predominantes neste Antroido, que se veñen repetindo dende hai anos, foron a escasa
participación popular e o protagonismo deslocido das actividades ofrecidas, entre as que se contaron os típicos concursos de coplas e disfraces e unha obra de teatro. O papel máis destacado da festa correspondeulle ós xenerais de Causo de Vea. O mal tempo, a outra constante do Antroido, obrigou
a coincidir o Enterro da Sardiña coa representación de 1I0S Quinquilláns
ll

•

Marcelo Vidal

Os Estrahoes, comparsa do Centro Social

Antroido 90: aburrido, artificial
e pasado por agua
Un concurso de coplas organizado

dos estradenses O Martes de Antroido

dos os anos coa lectura do testamento

polo concello foi o primeiro acto oficial

cunha batalla verbal diante do Concello,

da sardiña. O mesmo tempo "Os quin-

, do Antroido estradense; este concurso,

ó igual que pasou o catro de Marzo cos

quilláns" actuaban na Praza da Consti-

Encontros de Paradela.

tución xa que a representación da obra,

que alcanza este ano a súa segunda edición e contaba cun presuposto de

O "Enterro da Sardiña" puxo o re-

prevista inicialmente para as catro e me-

110.000 pesetas, tivo lugar o día 24. Os

mate oficial ó Antroido a tarde do día 3;

dia, tivo que retrasarse pola dificultade

tres premios que se disputaban foron

e estivo organizado_ pala Asociación

para atopar rapaces que colaboraran na

acadados polos tr~s únicos grupos que

Cultural "A Estrada" e financiado polo

posta en escea.

se presentardn, dous do Colexia Pérez

Concello. Este ano non tivo carácter de

Paralelamente á celebración destos

Viondi e outro da Asociación Gran Vía.

concurso, xa que non se otorgaron pre-

actos, todos os días durante o Antroido,

O mal tempo abrigou á suspensión

mios ás comparsas participantes por-

os estradenses puideron degustar as

que

a

orellas, filloas e viño na praza da Cons-

quilláns" e do I Concurso de Disfraces

participación popular"segundo informa-

titución da mostra gastronómica organi-

previstos para os días 25 e 26 respecti-

ron membros da devandita Asociación.

zada polo Cancello.

da actuación do grupo

"Os quin-

vamente; estas actividades realizáronse
finalmente o primeiro fin de semana de
Marzo.
Os Encontros de Correos e Xenerais
de Couso de Vea acapararon a atención
Marzo 90

?n

o

se

trataba

de

"fomentar

participantes respecto do ano anterior,

Paora Xosé Bernardo Otero, concellal
do Antroido
de cultura, as actividades
,

oito, non supuxo un aumento da partici-

"saíron bastante ben, aínda que se po-

pación. O "enterro" rematou, coma to-

den mellorar" e destacou nos Encontros

elevado número de comparsas

de Xenerais do Antroido do Ulla, que esCONTRARRETRANCA

tiveron moi ben, con moita xente o que
nos sorprendeu porque non pensabamas

que

participara tanta

xente" .

Tamén suliñou a participación do rural
nos actos, xa que "cando subiron os Xenerais do Ulla, tanto os de Causo como
os de Paradela, veu moitísima xente do
rural a velos, mentras· cando se fan actos específicos da vila a xente falla bastante" .
Por outra banda, para o presidente
da Asociación Cultural, Fuco Barreiro, o
Antroido deste ano foi "mediocre" destacando a escasa participación da xente. Por outra banda criticou a actuación
do Concello debido "á ausencia dos
membros da Corporación no desenvolvimento dos actos preparados e na pou-

Marcelo Vidal

Causo, os galóns do Antroido

ca capacidade de facer as causas cun
pouco de sentido por parte do Conce110". Tamén suliñou a "falla de criterios"

do governo municipal xa que "non tiña
moita razón de ser a subida dos Xenerais de Paradela o domingo cando os de
Couso subiran o Martes".
Ana Hervés

¿ONDE ESTIVO A FARRA?
A procesión da Sardiña

O Antroido estradense, falto de brilo, imaxinación e ·orixinalidade rematou
o domingo 4 de marzo sen pena nen .

alugados. iso é un baile de disfraces npn
o uténtico sentido do Antroido.
A xente sumerxese nun profondo

groria despois dunha semana de cele-

sentido do ridículo, ¿ande vai a farra, a

bracións típicas que non

"carallada"?

deixaron

ningún resabio de bon gasto na boca.
O verdadeiro espíritu carnavalesco
Caeuse no Antroido comercial que-

baseado na sorna, a ironía e o "puteo fi-

dou esquencido o vello Antroido, o An-

no" veuse limitado aos textos das co-

trido popular. ¿Quen pode pensar que a

pias e do testamento da sardiña. Nas

subida dos Correos e dos Xenerais de

rúas, nos bares, en calqueira local, só

Couso ou de Paradela é suficiente para

foi Antroido nos escaparates.

defender a existencia dunha recuperación do Antroido popular e tradicional?
¿Acaso non é máis ben unha exhibición
ante e para os vilanos (habitantes da vila)?

Tales textos que tampouco cambiaron son, por o menos, directos, irónicos
e fan soltar a gargallada. Foron, ademais, o único no que se observa o
espíritu desta semana, que en teoría de-

Xa fai anos que estamos ante unha
carnavalada estereotipada, unha carna-

sempiterna, a CE... todos eles e máis ti·
veron cabida no testamento da sardiña.
Todos eles son dignos herdeiros da sardiña.
Manuel Fraga, presente antes, agora, e despois nos textos carnavalescos
recebeu " ...unhas castañuelas,! o alcacén non está pra gaitas,! e salir-se por
peteneras,! cando o

I~ite

non se paga,!

máis parece copla flamenca! que sonada gaiteirada".
"A nasa señora Alcaldesa,! ...deixolIe unha chaqueta,! feita de bon metal,/
cerrrada con cremallera,! para que non
a poida cambiar".
Celia Calvache

bería ser "descontrolada e tola" boamente entendido.

valada a-imaxinativa, das caretas de goma

e

Marzo 90

os

disfraces

mercados

ou

Fraga, a gaiteirada, Elvira, alcaldesa
CONTRARRETRANCA

21

Sairá a finais de Marzo

La Señal presentou o seu primeiro
LP IISimple pasión ll
"Simple Pasión" é o tíduo do LP que ven de grabar o grupo estradense La Señale que sairá ao mercado a finais de marzo, editado pala casa discográfica independente Enigma Records. O concerto de
presentación deste novo disco celebrou-se en Padrón o pasado dia 24. La Señal, grupo formado por
Tito (teclados), Valentín (baixo) , Alén (guitarra), Yayo (batería) e Lu (voz), pretende con este primeiro LP conquerir un lugar sólido no panorama musical español.
P: ¿Como definiríades este novo disco? ¿Cal é a temática das cancións?

gle ¿foi satisfactoria?
Valentín: Foi bastante mellor do que

promoción do LP.
Lu: Si, imonos o 19 a Madrid a ulti-

Lu: Este é un LP con máis mensaxe,

esperabamos, tanto nós como a casa

ma-lo disco, temos que prepara-la por-

máis centrado nos textos que na músi-

discográfica, ademáis, ¿que imos decir
nós?

tada, as fotos e estuda-Ia promoción.

ca, con temas bastante directos que non
transcenden pero que ó mesmo tempo
conecta coa realidade de cada día. Son
11 temas con un gran número de baladas, catro ou cinco, e con algúns temas
xa antiguos máis arranxados.
Alén: E un disco bastante serio.
P: Comparando este LP ca maxisingle anterior "El era Navidad", ¿atopades moitas diferencias entre os dous?
¿rachades dalgunha maneira coa liña
que mantedes dende os comenzos?

to é o da última actuación que tivestes

foi en Padr6n ¿por qué precisamente

en A Estrada na festa de peche de cam-

aJí? ¿cal foi a resposta do público no
concerto?

¿ non tendes medo a que vos identifi-

Alén: Sen dentro do que cabe, polo
menos non nos queixamos da acollida
do público.
Lu: A montaxe do concerto foi a dun
grupo potente, sólido, pero non reflexa
a realidade porque nós non temos un LP
Padrón porque está cerca de A Estrada,

comercial, o LP tamén craro, pero refle-

a xente alí coñécenos, o noso manager

xa máis o espírito do grupo, cremas que

vive alí e ademáis o concello quería or-

vai sorprender á xente porque está moi-

ganizar algo así para a mocidade.

to máis elaborado, non é algo feito en

paña do PP nas eleccións autonómicas,
quen cun grupo político?
Tito: Eso contéstocho en poucas palabras, actuamos co PP porque nos pagaban moito, non foi por conexión
ideolóxica con eles. Fariamo-Io mesmo
con outro partido se nos pagase ben.

no mercado que nos avale. Escollemos

Lu: O maxisingle era s6 un proxecto

pouco tempo.

P: Un tema do que se ten falado moi-

P: O concerto de presentación do LP

P: ¿Tendes prevista xa algunha ac-

Salto espectacular
P: En pouco tempo, pasastes de ser
un grupo local a grabar en Madrid e a
ter unha proxección estatal ¿ cómo se
produciu este salto tan repentino? ¿Co-

tuación ou estades volcados na promo-

Alén: O maxisingle foi como unha

mo foi a vosa evolución até culminar na

ción e lanzamento do novo LP? ¿ non

grabación do LP?

especie de proba mentras o LP está

pensades volver a actuar en A Estrada
pronto?

moito máis traballado.
P: A resposta do público 6 maxisin-

Alén: Estamos bastante volcados na

Tito: Traballando moito.
Lu: Non podemos definir esa evolución, cada paso que dábamos non viña
dado pola obsesión de grabar, soñábamos con eso, pero fixémo-Io todo porque nos gustaba; o paso espectacular

Demr8 can fetagrafiás

foi atopar unha productora potente que
confiou en nós. Case somos os primei-

Rrta no t., fagar

ros sorprendidos, pero como todo foi
moi progresivo tampouco nos damos
moita conta da situación. Influiu moitísi-

nas padémaschB
aUllar

mo o facer música comercial, pero po-

Avda. de América, 20

n.5721Ot
A ESTRADA

demos te-la cabeza moi alta porque o
que q!Jere a discográfica de nós é o que
nós queremos facer.
Valentín: O difícil ven, agora ca reto
que supón o disco, que depende moito

Marzo 90
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te moi nova, aínda que creo que ca lP .

'da promoción; ca disco imos ver se o

sorte palas datas nas que cadrou. Antes

grupo funciona ou non.

de firmar por Enigmas Records, cotac-

imos

tamos só cunha discográfica. Zafiro Re-

ademáis a medida que vaia adquirindo

P: ¿ Cómo vos afectou persoalmente o ser coñecidos? ¿ non tendes medo
a cair en divimos?

achegarnos

a

máis

público;

cords, que nos ofrecía algo máis a langa

madurez o grupo , o público vai evolu-

prazo; o día que firmámo-Io contrato

cionar contigo.

chegáronnos ofertas de Polydor e

P: ¿ Estades satisfeitos de cómo vos

Twins, aínda que non eran propostas en

tratou atá agora a xente de A Estrada,

firme, pero nós queríamos facer algo xa.

tanto a nivel institucional dende o Con-·,

Alén: Aféctanos, pero non nese sen-

Influe moito a xuventude do grupo, non

celia como a nivel persoal?

tido, o que pasa é que esto é algo que

estamos queimados e ternos tempo pa-

nós creamos e estamos orgullosos; á a

ra madurar.

Tito: A min persoalmente creo que
non me cambeou.

nasa historia e querémola.

P: Unha pregunta moi típica. ¿ cómo

P: ¿ A que se debe que tiverades

definiríades a vosa música e a que tipo

tanta facilidade para átopar un sitio no
mercado discográfico cando parece ser

de público vai dirixido?
Alén:. A verdade á que sempre nos

tan difícil incluso para grupos de gran

preguntan eso e nunca sabemos expli-

calidade?

calo; pensamos que é algo novo con

Alén: Non nos resultou fácil, resultoulle fácil á nasa música.
Tito: Ademáis non ternos un posta

moitas influencias.
Yayo: Non hai etiquetas nen definicións.

Tito: Houbo de todo.
Lu: En liñas xerais sí. Témo-Ia pretensión de incluir no disco unha nota de
agradecemento ós estradenses. O Concelia temos que agradecerlle o apoio
que nos prestou, e que nos gustaría que
fose ampliado a outro tipo de actividades. porque en A Estrada hai xente que
vale moito e que non ten apoio de
ningún tipo.
P: Irnos coa pregunta de rigor nes-

sólido, pero ternos tempo . A xente

Lu: O único que intentamos darlle ás

tes casos. ¿non vos atreveredes a decir

sorpréndese de que sexamos un grupo

nasas composicións á unha mínima cla-

de A Estrada, sempre pensan que so-

ridade que non entorpeza a mensaxe.

que non ligades máis agora?
Lu: Non te creas. aínda que en Apo-

mos de Vigo.
Lu: Cun maxjsingle 'nón se lanza un
grupo, o que pasa é que nós tivemos

Cremas que un acerto noso á saber

lo o día de Reis foi unha auténtica ava-

combinar as melodías cas letras. En

lancha, e sórprendeche un pouco cunha

canto á segunda pregunta. o que atrae

soa canción.

de nós é a imaxe entón ven vernos xen-

Yayo, Tito, Alén, Lu e Valentín: La Señal
Marzo 90
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Dores Chedas

Alejandro (Jano) Sanmartín é un xoven pintor desta vila. Estudou Bellas Artes en Madrid e do seu
paso pala faculdade comenta que· está moi satisfeito do que alí aprendeu gracias a unha oposición
case sistemática ás teorias ~ métodos pedagóxicos dos ensinantes. No seu historial poden-se salientar, ademais do primeiro prémio de debuxo no Certame Galego de AAPP do 88, e ser tamén premiado no Certame de AAPP Isaac Díaz Pardo; duas exposicións individuais que presentou en Santiago,
unha na Baiuca 110 Curruncho ll e a outra na sá de exposicións do Banco Hispano '20, ande baixo'o
título de IIHomenaxe á morte forzada presentou unha colección apoiada en poemas de Vicente Aleixandre que tiña como temática os accidentes e suicídios durante a IImili ll • Tamén participou na I Mostra Unión Fenosa e nas Bienais de AAPP da Deputación de Pontevedra.
ll

,

Jano Sanmartín: IIA comunicación é a base'
primordial do arte
ll

P: Nota-se en falta, no teu "curricu-

parclmento e comunicación cos outros

rizado por dar-lIe máis importáncia á re-

lum", algunha exposición nesta vila. A

rapaces, e esto é a base primária e pri-

lación circunstancial da casa, a famílja,

que se debe?

mordial de toda arte.

'etc. do artista que aos verdadeiros con-

R: Bon, esto non é de todo certo. En

Se un neno sente a necesidade de

dicionantes que levaron a Ken Keirades,

A Estrada participei en duas exposi-

expresar-se, no único en que os adultos

Castelao, Cabada, Valladares.. a seren

cións colectivas, xunto con outros pin-

podemos tomar parte é na motivación.

o que son. Cativa homaxe se lIe fai a

tores

a

Endexamais d~bemos inmiscuir-nos no

García Barros con instituir un impor-

organizada pola Asociación de Fillos e

xeito ou no método de expresión, se non

tantísimo prémio de novela co seu no-

Amigos de A Estrada, mais teño un cer-

queremos que esa experiéncia acabe

me, cando a Biblioteca Municipal sofre

to recelo a expoñer aquí, pois ao

sendo frustrante para o neno, o ataste

tan grande caréncia de libros.

locais.

A

derradeira

foi

coñecer ao artista como viciño, amigo,

da expresión plástica e chegue a sen-

E de agradecer ao Concello a sua

etc., tende-se a interpretar a obra como

inscripción este ano nos circuitos cultu-

un feito anecdótico, resultando así unha

. ter-se incapaz de expresar-se e comu·
nicar-se.

crítica persoal e case morbosa, que

E de salientar tamén que grácias ás

ter representacións teatrais, aRomaría

pouco ten que ver coa intencionalidade
dos cadros.

subvencións que tiña do Concello e da

Internacional, cine ao aire libre, etc., ac-

Deputación era totalmente gratuíto e da-

tividades todas elas lúdicas e estimula-

P: Que foi a experiéncia de "VeraneAtte"?

ba-se-lIe de balde aos nenos todo o ma-

doras dun ambiente cultural, pero que

R: Foi un obradoiro de expresión
plástica orien~ado aos nenos, que levei

terial necesário.
P: E que pensas da política cultural
do noso Concello?

a cabo aquí, na Estrada, nos dous de-

R: Bon, é difícil falar do que non exis-

rradeiros veráns, coas colaboracións do

te, pero moita culpa desto temo-la nós

Concello e da Deputación Provincial.

mesmos, os cidadáns de a pe, pala pa-

O obxetivo fundamental era que os
nenos expresasen, coa pintura e co ba-

receber das institucións as cousas fei-

rro e dun xeito totalmente desinhibido,
as suas vivéncias

ea relación que teñen

co entorno, o que conduce a senter-se
máis partícipes del e a fomentar a autoestima e o desenvolvimento social do
neno.

sividade que mostramos e ao esperar
taso E necesário que no_s acostumemos
a propor e exixir actividades culturais ao
Concello. A miña experiéncia con "Verane-Arte" ten moito que ver co que estou a dicer: persoalmente dubido moito
r4ue á Delegación de Cultura do Concellose lIe ocorrise unha actividade como

P: Cómo se traduce esto na práctica?

que presentei o proxecto contei co
R: Na experiéncia de "Verane-Arte" ,

os nenos ían aH un pouco como a xogar,
a arte era para eles unha forma de esMarzo 90
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esta, ma;s desde o momento mesmo en
apoio do Concello.
Unha política cultural mal enfocada
conduce a un localismo trunfal, caracteCONTRARRETRANCA

rais da Xunta, a fin de que poidese-mos

se botan a perder se non van respaldadas desde o Concello por unha política
cultural de incitación e apoio ás propostas culturais de base.
Pedro Romeo

A inquedanza musical, o gasto por a mesma música e a intención de tocar a música que lIes gasta son os motivos que levaron aos catro membros de Stereo Clan a intentar converterse II nun grupo
de calle ll • O grupo estradense Stereo Clan fará a súa primeira actuación en directo o vindeiro día 24
de marzo nun concerto organizado por a revista CONTRARRETRANCA.
As andanzas individuais dos integrantes de Stereo Clan veñen de moi
atrás, "foron uns catorce ou dezaseis
anos de experiencias diversas n, dende
os anos nos que tocaban en verbenas
até a criación de Suspensión de Pagos
do que formaron parte Chencho e Jano.
Ainda que o coñecemento persoal e
musical entre Jano (guitarra solista),
Juan (batería), Chencho (guitarra rítmica e voz) e Manu (baixo) ven ende fai
moitos anos, a idea de traballar coma
auténtico grupo xurdeu no verán do ano
pasado.
Os pontos a favor para a boa marcha deste cuarteto foron expresados
por Manu en termos de "conxunción e
compenetración entre os catro". Isto é
o que leva a que a composición das letras e da música sexa un traballo a realizar de forma conxunta a partires das
ideas iniciais de Chencho que se encarga da parte armónica e rítmica dos temas. Pero el mesmo recalcou que "é o
grupo o que fai os arreglos de todas as
cancións".

Stereo Clan

Stereo-Clan: O pop timpa
dun IIgrupo de callell
Stereo Clan aparecerá no concerto
cunha maqueta xa as súas costas.
A grabación da maqueta tivo lugar

"os problemas de compartir o equipo

entre o 21 e o 23 do pasado mes de de-

A preparación de cada tema supón

cembro no estudo de grabación E Dis-

na ecualización", con isto tentan con-

o dedicarlle cinco ou seis sesións nas

co de Toedo. Esta grabación supuxo

querir a maior calidade posibel de son.

que pode quedar definido, aínda que Ja-

para o grupo amáis "dunha experiencia

O concerto do día 24 formará parte

no puntualizou que un tema nunca que-

positiva para nós, que nos permitiu co-

dunha serie de actuacións en directo

da fechado senón que está sometido a

rrexir defectos de cada un de nós", o ter

que abranguerá distintas cidades, entre

cambios continuos en busca da mello-

agora, ante a perspectiva do concerto,

elas A Coruña e Santiago.

ra do mesmo".

unha valoración optimista "por as indagacións feitas coa maqueta, que gostou".
/"

.

Os compoñentes de Stereo Clan demoraron o seu primeiro concerto debido tanto a que "a inquedanza por tocar

Por outra banda Chencho considera

A música

Juan, batería de Stereo Clan, calificou a música do grupo de "pop limpo",
. Manu vea como "música san, de bos ra-

favorabel a "existencia de tantos grupos

paces e para rapaces bos". A súa inten-

en A Estrada, porque fixo que o púbri, co sexa menos esixente".

cionalidade musical non é ofrecer "unha

fai obrar con precipitación e é mellar

música comprometida que busque dar

ofrecer un traballo máis elaborado", co-

Tamén con referencia aos grupos

unha mensaxe, senón que queremos

ma á "falta dos medios necesarios, que

estradenses sinalaron que "isto demos-

transmitir experiencias e frustracjóns,

deben ter un nivel mínimo de calidade".

tra que hai unha movida e unha inque-

unha música de expresión persoal".
Esta visión ofrecida por Manu foi co-

O' concerto a celebrarse o vindeiro
24 de marzo "non resposta á idea de fa-

o

motivo desta preferencia é o evitarse
musical, sobar de todo por os cambios

Concerto

o

car por unha lesión do batería. O único

cer unha presentación do grupo, senón
máis ben a cumprir ca compromido

danza musical en A Estrada que ven
dende moi atrás, se nos lembramos dos

rroborada por Chencho, que definiu o

Chiquis, Toxo Verde, a gran cantidade

traballo do grupo coma o desexo de

de orquestas e os novos grupos".

"descobrir os sentimentos propios sen

contraído anteriormente para o concer-

Tocar soios foi xa ~nha das súas

to de presentación de Contrarretra~ca",

condicións cando a preparación do an-

seQundo expricou Chencho.

terior concerto no que non puideran to-
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ánimo de impoñer nada nen de buscar
unha determinada reacción no púbrica",
:Ana Herves
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DEPORTES

Víctor Lomba, un home vencellado ó fútbol estradense dende hai arredor de 20 anos, co seu trabailo e ilusión está a levar ó Deportivo Estradense a unhas altas metas fixadas a corto prazo. Foi o
home que co D. Estradense dou o grande salto e pasou dunha Primeira Rexional a unha Rexional
Preferente e xa agora, sen tempo a saborear esa categoría, podemos atisbar o inminente ascenso á
Terceira División. E non é fantasioso pensar nun ascenso directo a pesares da derrota que sufreu
frente ó Alondras no encontro que se disputou na xornada do domingo 11 de marzo.

Víctor Lomba, o artífice do fulgurante ascenso
do Estradense
R.- Claro, aí está o problema e é aí

dense, ¿xa tiñas un bo coñecimento do

esencial para a sorprendente marcha

ande máis hai que traballar cos chava-

equipo de anteriores etapas como xo-

dun equipo que estreando categoría xa

les. Se ternos por rival a un equipo que

gador, non?

está consolidado no primeiro posta da

está nos postas baixos da clasificación,

R.- SI. eu botei 16 anos xogando. Le-

táboa do Grupo Sur da Rexional Prefe-

os xogadores xa ven que son superiores

vo vinculado ó D. Estradense 20 anos,

rente?¿Non hai medo a ser alcanzados

e non se esforzan do mesmo xeito que

e se estou aqui é porque hai algo espe-

por un inmediato perseguidor como é o

se o encontra é contra uns rivais con

cial. Somos unha serie de amigos que

Alondras?

máis prestixio e no que funciona en boa

estamos levando arriba o tema. Cando

PREGUNTA.- ¿Cal é a estratexia

RESPOSTA.- Si, son preguntas que

medida o desafío. Están desexosos de

eu xoguei aquí ó futbol, falo do 75-76, o

se me están facendo moito; eu teño un-

gañar e non necesitan o mesmo impul-

equipo estaba en Rexional Preferente,

ha forma de pensar moi distinta a de ou-

so que se xogan contra un colista.

pero acompañado dos equipos que hai

tras entrenadores, non podo pensar só

P.- ¿Cambiou o comportamento da

hoxe en Terceira ou en Segunda Divi-

no Alondras, aínda que estea como nós

afición dende este ascenso de cate-

sión-B, e isa categoría equivalía á Pre-'

á cabeza, existe e está aí, pero é un

goría? ¿Pódese tildar de afición entu-

ferente de fai anos, e así, como equipo

equipo normal e corrente. O que hai que

siasta?

codeouse cos que hoxe forman parte de

é no inmediato partido a disputar, que é no que se nos vai a vida, agora é no Valladares no que ternos que
pensar

pensar, do Alondras non me acordo,
nen dos que van a vir despois, vivo o
presente e non miro daquí a quince días,
un mes ou dous; para seguir adiante hai

R.- Respeito a esa cuestión, pódese
decir algo novo; a afición é boa. Aqui en
A Estrada

a aficción é do mellorciño

Terceira División ou Segunda B-1, equipos como o Lalín, Gran Peña, Arousa,
Lugo, Fabril,Turista,etc.

dentro da categoría na que estamos, pe-

P.- Afecta moito unha folga de árbi-

ro ten un problema, é moi fría. E dicir,

tros como a que houbo hai varias sema-

os incondicionais van ó campo, pagan

nas?

o carné de socio, vai a ver os partidos a

R.- Foi unha semana nada máis, e

Verín ou adonde sexa, pero nós non nos

non sei se nos beneficiou ou non, por-

po que vas a ver o domingo próximo,

enteramos de que están no campo. Se

que nós, neste último caso, tíñamos

son dous puntos. iguais que os que nos

esa afición berrara, se se notara no cam-

dous xogadores lesionados (Seoane e

po, quizais se mellorase o resultado

Lamiño), ca folga demos recuperado a

dalgún partido, porque o público fai moi-

un. Pero, en xeral, até finais da Liga non

to, axuda a que os nasos xogadores su-

saberemos se foi perxudicial ou non. O

ban e os contrarios mermen.

ano que ascendemos houbo unha folga

que vivir no presente, e pensar no equi-

xogamos ca Alondras, nen uns nen autos son especiais.
P.- Pero, un rival sempre condiciona
máis se cantas con que é un equipo que
se mantén nos lugares altos da clasificación, ¿non?

P.- Ademáis das tres temporadas

de árbitros en Primeira Rexional, pasa-

que levas como entrenador no Estra-

ron-nos dous encontros para o final da
competición, nese caso beneficiou-nos
porque sabíamos que se gañabamos

MEACEDES-BENZ

TALL

LOUZAO

isos dous partidos ascendíamos, pero
neste caso non se sabe nada con fixeza.
P.- ¿ En canto a socios, hai moitos?
R.- Hai arredor de oitocentos socios
en total. Seiscentos son masculinos, algo máis de cen femininos e oitenta ou
noventa infantís ou xuvenís.
P.- ¿Nunca soñades con padriños
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como ten o Cambados?

R- Iso sabemos que é imposibel. O
Estradense canta só cos cartas dos socios. que serán arredor de tres millóns
de pts. O carné é a 5000 pts. Os problemas xurden cando nunha temporada
como a actual os gastos do equipo van
subir a uns nove millóns, e hai que sacar seis millóns de donde sexa.
P.- ¿ Non tendes ningún tipo de axuda económica do Concello?

R- O Concello caseque non nos
axuda nada. Este ano dounos arredor de
340.000 pts. Pero até este ano só nos
subvencionaba

con

algo

máis

de

100.000 pts.• que chegaba para pagar o
autobús a Verín e pouco máis.

Alineación do Estradense

P.- ¿ Que outros medios tendes para financiarvos ?

R- Temas publicidade, da 'que se
poden sacar unhas 800.000 ou cerca de
1.000.000 de pts: Das taquillas pode-

tinto. unha satisfacción.

P.- ¿ Non consideras como un de-

p.- ¿ Foron moitos os sacrificios pa-

safío, un reto, esa posibel promoción?
¿Non lIe tendes algo de medo?

ra poder estar aí?

mos quitar outro 1.000.000, e amáis,
sempre hai sorteos no campo, dos que
podes sacar 500.000 ou máis. E tamén
recurrimos a outros medios como o festival que organiza a Directiva para o fin
de semana do 18 e 19 deste mes, na
discoteca Nicol's, que pretende ser un-

R- Foi un traballo moi duro. Visto

R- Sí, aquí sí. Non é o mesmo dis-

así, é moi sinxelo, pero foron tres anos

putar unha liga que un partido de ida e

traballando dunha maneira moi intensi-

volta. E algo moi arriscado, pódete go-

va. Cando ninguén entrenaba, nós facia-

lear un partido moi inferior ó teu, é co-

mo-Io. A xente sabe que se algo quere,

mo unha lotería, e a min iso non me

algo lIe costa.

gasta nada. Iso vémo-Io refrexado na

ha especie de baile ou festa para todo

P.- Agora, se todo continua sen cam-

o público e en honor dos xogadores e

beos, ascendedes directos, pero se as

socios por a boa marcha do equipo.

causas se deterioran teredes que xogar

Queren facer algo especial, donde

unha promoción ca R Preferente Norte...

tamén haxa regalos sorpresa. Ista festa
foi acordada por a Directiva.
P.- ¿ Non reciben nada da Deputación?

R- Nada. O ano pasado deron algo,
este ano, non.
P.- ¿ Cres que un modo de incenti-

Copa, ande un Cádiz lIe gaña a un Barcelona. ¿Por qué? Son só dous partidos
e asarte é inesperada. A min non me
gastaría ter que xogar a promoción, pero teremos que face-Io se non logr9mos
manternos.

R- Si, sería ca segundo dese grupo.
P.- ¿Que pode ser ca Ribeira ou con
algún próximo, non?

Manuela Picalla

R- Bueno, sí. Iso é algo ben aproximado. pode ser ca Negreira, ca Atl. Rjbeira ou ca Meirás.

var ós xogadores-'son as primas?

R - Eu penso que os xogadores saen

.

o campo e non se acordan parq nada
dos cartas, se o fan a final de mes creo
que non é algo interesado, as 10.000 ou
15.000 pts só dan para gastos. En Ter-

MODAS-----

ceira División, xa poden vivir do fútbol,
pero aquí é imposibel.
P.- ¿ Non lIe tendes algo de medo a
entrar de repente nunha categoría na
que están equipos como o Compostela.
o Vilalonga...?

GRlERIAS 2-000· A ESTRADA(G~LIZA]

R- Non, eu creo que é algo ben disMarzo 90
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FUTBOL-SA

o

Causo lidera a Liga local que organiza a
Asociación Estradense
A Asociación Estradense de Fútbol-Sá, que leva dende hai seis anos a Asociación Cultural IIA Es-

trada",

é a encargada da organización dos campeonatos de Liga e Copa deste deporte, que se dis-

putan tódolos anos en A Estrada, asi como das 24 Horas de tutbito durante as testas. Esta Asociación,
que non é lucrativa e que está aberta á participación de mulleres, organiza as competicións a nivel
local exclusivamente.
Estase disputando en A Estrada a

taxas cobradas pola utilización do pa-

tódolos xeitos,

Asociación, o máis grave reside "na fal-

para o presidente da

Liga de fútbol-sá que organiza, todolos

villón sobrepasaban o estipulado polas

anos, a Asociación Estradense deste

ordenanzas fiscais do Concello. Para o

ta de cooperación na organización da

deporte coa participación de 18 equipos

presidente da Asociación, Manuel Ren-

xente que xoga nos equipos. Apetéce-

repartidos en dúas divisións senda o

da, esta "non ten conexión co Concello

lIes xogar, pero non son conscientes de

ª

Causo o líder da 1 con 12 pontos, des-

e nen sequera está ben vista palas dis-

que temos que colaborar todos na orga-

pois de xogarse a Sil xornada, seguido

tintas corporacións dende que a Asocia-

nización. Tódo-Ios anos hai unha asam-

do equipo de A Farola con 10, mentras

ción Cultural se fixo cargo dela, incluso

blea na que se elixe a directiva, o que

o equipo de Viaxestrada lidera a 2ª con

acabaron coa subvención que nos esta-

pasa é que nadie quere presentarse".

16 pontos seguido da Asociación Cultu-

ban dando". Segundo Manuel Rendo o

ral con 14, despois da 9ª xornada. Os

tema das arbitraxes "é un gran proble-

partidos teñen lugar no Pavillón de De-

ma, difícil de arranxar, que é reflexo

portes de 9 a 11 os luns, mércores e xo-

tamén do que pasa no fútbol profesio-

ves, e de 8 a 10 os martes.

nal con árbitros profesionais". Engade

Cada equipo participante paga unha

que "un dos temas nos que fai máis in-

inscripción de 5000 pts e fai un depósi-

cidencia a Asociación é o da violencia,

to de outras 5000 para abona-las posi-

que é o que máis duramente se sancio-

bles

na, incluso cun ano de suspensión". De

sancións

do

comité

de

competición. Tamén deben nomear un
delegado

que

actúa

como

repre-

sentante do equipo diante da asamblea
de socios, máximo órgano da Asociación, e diante do comit~ de competición.
Este comité está formado por tres

o Causo, líder na liga de Fútbol-sá

directivos e dous delegados de cada división elexidos na asamblea xeral. Cada equipo nomea, cando menos, un
árbitro, que pode s~r un xogador da
plantilla e actúa na división contraria á
do equipo a que pertence. A incomparecencia, tanto de árbitros como de xogadores,

comporta

sancións

ecOnómicas e deportivas e poden levar
á descalificación, segundo nos informou
Xosé de la Fuente, encargado deste te·
ma dentro da Asociación Cultural..
Na actualidade, a Asociación de
fútbol-sá mantén un contencioso coa Alcaldía dende a última edición das 24 Horas en Xuño pasado por estimar que as
Marzo 90
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BALONCESTO
o Estradense Baloncesto aspira ó título de Campeón de
o pasado día 11

Copa

de marzo disputa-

Debido a sua recente creación, a parti-

la Federación Galega de Baloncesto en

ronse os primeiros encontros de balon-

cipación en competicións deportivas

colaboración coa Concellalía de Cultura

cesto valedeiros para o Campeonato de

redúcese ó Campeonato de Liga Provin-

e Deportes.

Copa Provincial. D~rante dous meses o

cial, ande acadaron o penúltimo posta

Estradense Baloncesto enfrentarase ca-

da clasificación.

En relación ó problema que podería
plantexarse cando estes cadetes sobre-

da fin de semana ós participantes des-

Nembargantes este fracaso foi "ben

pasen a idade da categoría e a Federa-

te torneo na categoría de cadetes

asumido polos xogadores que están

ción deixe de subvenciona-lo equipo -as

masculino. O C.B. Laxe de Marín, que

moi ilusionados cá nasa participación

categorías beneficiarias son infantiles,

parte como favorito, o B.B. Kavila de

no Campeonato de Copa". Juan Caste-

xuveniles e cadetes-, o concellal de De-

Pontevedra, o Epoca de Pontevedra, o

do, un dos entrenadores, manifestou

portes considerou que "sería unha lásti-

Talleres Malasa B.B.C. de Vilagarcía e

ademáis que "o nivel no Campeonato

ma que non poideran seguir pala falta

o Autovisa-Ford A. C. Dorna da lila de

de Liga é bastante elevado, principal-

de medios económicos. Habería que

Arousa son os outros cinco aspirantes a

mente nunha serie de equipos que xa

estudia-lo tema e incluso se podería fa-

esta Copa, que organiza a Federación

levan moitos anos participando. Dende

cer cargo o Concello. Habería que ve-

Arousán de Baloncesto.

logo, esperamos mellara-los resultados

lo".

no Campeonato de Copa".
O encontro que enfrentou na lila de

O equipo, que xurdeu a raíz dunha

Arousa ó Autovisa-Ford A. C. Dorna e o

proposta da Federación Galega de Ba-

Estradense Baloncesto foi o primeiro

. loncesto, está formado na parte técnica

Concurso de Triples

xogado polo equipo estradense dentro

por Javier Sanmartín e Juan Castedo, li-

dO Campeonato de Copa Provincial. O

cenciado do INEF especializado no de-

langa de dez xornadas disputaranse un

porte

total de trinta partidos do que sairá o

baloncesto, respectivamente. Dende a

dense Baloncesto, resultou gañador do

Campeón de Copa na categoría de ca-

sua organizacíón, hai algúns meses, le-

concurso de triples que organizou o

detes masculino. Un craro favorito, o

va entrenando tódolos mércores e ven-

equipo de juniors do Clube Deportivo

Club Baloncesto Laxe de Marín, enfren-

res no Pabellón Municipal.

da

canasta

e

monitor

de

Estradense de Baloncesto en colaboración coa Concellalía de Cultura e Depor-

tarase ós baloncentistas estradenses no

Para Juan Castedo, a sua participa-

Polideportivo Municipal o primeiro do-

ción no proxecto está motivada porque

mingo de abril. Para o Estradense Ba-

"creo que é necesario construir unha

loncesto será o segundo campeonato

base de baloncesto en A Estrada que

no que participen despois do seu debut

parta dende abaixo". E engadiu que

no .Campeonato de Liga Provincial.

Francisco Camba, xogador do Estra-

"tanto Javier Sanmartín coma mín cre-

tes. O máximo anotador, que era o
participante máis xoven, convirteu nove
dos dez tiros intentados.
• O remate do concurso disputouse
un encontro

~ntre

os juniors (17- 19

mas que debe empezarse dende abai-

anos) do Clube Deportivo Estradense e

Herrera, Carlos Carbia, Nacho Varela,

xo, formando xogadores de EXB, para

os cadetes(14-15) do Estradense Ba-

David Mariño, Fern~ndo Valcárcel, Os-

ir ascendendo de categoría".

loncesto que se saldou con cinco pun-

José López, Fernando López, Javier

ear Chao, José Ferro, Francisco Camba, Alejandro Maceira e Javier González
son os doce xogadores que conforman
a plantilla do

~tradense

Baloncesto.

Pala sua banda, o concellal de De-

tos de ventaxa para os juniors.

portes, José Somoza manifestou a sua

T. Reixa

satisfacción polo formación deste equipo de cadetes que é subvencionado po-

J)ostal J)on Juan
8ocIas. bautizos. comunión-. Habitación. con baiío'
Espedalidade en coció.. 'raneesa e espaitol&
A dirección __radecelle
CeiSD Sifón 1
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LECER
DEFINICIONS:

.Crucigrama

Horizontais: 1.Aparello para ara-la terra.
O revés, prenda feminina. 2.Negación.
Símbolo do nitróxeno. O revés sustancia que atrae os metais. 3. O revés, forma arcaica da nota do. Símbolo do
fósforo. Siglas de Euzkadi ta Askatasuna. Símbolo do iodo. 4.0 revés, nome
de consoante. Preposición. Símbolo do
gadolinio. 5.Anfibio similar á ra pero
máis grande e de pel arrugada. Título
nobiliario. 6.Abreviatura de radical, en
química. En física, abreviatura de masa.
Artigo. Preposición. Símbolo do xofre.
7.Símbolo do osíxeno. Demostrativo

<:

neutro de 3ª persoa de singular. Pica.

z

Prorrumpir en gargalladas. O revés, be-

ce

bida medicinal. 9.Mal, ofensa. Amarra-

UJ

da. 10.pón en pé un

ü

<:

~

ce
ce
ce

<:

Problema de xadrez

monumento. O

revés, anfibio pequeno, sen rabo, moi
frecuente nas herbeiras. Consoante.

~

z

o
ü

Verticais:

(1)

1.Con

anterioridade.

"O

Mandato. 2.Coller algo alleo sen o per-

(1)

miso do dono. O revés, televisión itaha-

E
c::

na.

e

.~

3.Prefixo

negativo.

O

revés,

o

inscripción que figura na cruz sobre a

'x
'0

cabeza de Cristo. 4.En física e química,

E

'a.

abreviatura de densidade. Vocal. Orga-

o

c::

nización mundial da Saude. O revés, in-

(J)

oo..

terxección para mandar para-las vacas.

:e

5.0 día anterior a hoxe. Percibe sonso

~<:

comestible da ra. Instrumento para me-

(/)

ter e saca-lo pan do forno. 7.0 revés,

UJ

Conxunción copulativa. 6.Pata traseira e

o..

~

Xogan Brancas e dan mate en CinCO

(/)

c::
'o

'u
~

contracción. Artigo. Ola. 8.0 revés, exclamación de dor, rabia, etc. Contar un-

xogadas

. ha historia. 9.CompañeiH), camarada.

~

En~régao. 10.Afirmación. Querer algo.

(/)

<:

Carlos A. Rega

,1

~

-O -

I (

• '"

Miguel Docampo
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,M. G. Ferro

Exemo. eoneello de
REstrada

•

