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.O Grupo estradense
consolidase no panorama
do Folck galego

Manuel Blanco:
no olvido ·

Olixo é hoxe fonte Je conflido en todo omundo en xeral, e en especial en Galicia vimo.s Je ver en
Guixar ata onde pode chegar oproblema. Pero sen ir máislonxe olixo nos últimos anos estad ser unha
fonte permanente Je conflidos. Na foto ternos o verquiJo Je lixo na Baiuca que levantou aos veciños Jese
barrio hai case un ano, e que outra volta volveron protestar recentemente. Pero en torno ao lixo tamén hai
que contemplar olitixio Jos conteclores Jo rural. Etamén, os problemas coas depuradoras.
· Contrarretranca somete aanalise este temá tan clelicaJo, que xa e11Jpeza acheirar na Estrada.
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Pague en J meses sen recargo • participe n~ sorteo dunha bicicleta de montaña
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,O prob~ema do UxO no noso concello
de aforro. A solución PQla que
. opta a Xunta de . Galicia é a
da incineración. dos residuos,
a pesar de que divers.os
estudos científicos manteñen
que a incineración de residuos
~ unha importante fonte de
. contaminantes á atmósfera,
tales como as dioxinas e
furanos. Algunhas destas sustancias poden incidir na saude
humana de xeito moi negativo: as dioxinas son 70~000
veces máis tóxicas que o cía- .
nuro; son quizais o producto
.;.: · ~ais. ~rigQ'Si)., cie.,:eantó~
ternos inventado.

o Canne Vilos
o problema do·uxo é algo
relativametne novo na nosa
sociedade . . Non hai tanto
tempo era raro o producto que
debia facerse desaparecer d?
·casa ou. que oa casa non
houbera meio de r.:eutilizar. Os
resid~os sólidos eran reutilizados oo agro ou cos animais,
o consumo de moitos pmductos (papel, envases ..:) era
moito máis moderado é podía
recibir . outro destiño con

,;. "'·tacUiqaó.e

~ ~úns..~$ ~ ,:

enchen os vertedoiros actuais
Como vemos na Foto, o Concello da E$da bota o llxo en zonas nÓn debidamente impermeabilizadas
e que ·podemos considerar
.
·
sen o máis mínimo control (Zona Deportiva da Estrada)
'
entre so máis contaminantes
desf~cernos
del por arte de do lixo producido , vai parar
. .·
.,
(plásticos) non existían.
maxia, a non ser que recurraaovertedoiro «controlado» de Adm1rnstrac1on Central).
En realidade a producción
Matalobos, q~e. como a gran
.Que facer para produicir
mos a .meios que poden afeemasiva de lixo é algo que, polo
maioria dos vertedoiros
menos lixo?. En primeiro lutar aiñda máis gravemente á
que ooñecemos, afecta só á
gar consumindo menos e
saude pública. Edebemoster municipais non cumple as
sociedade dé consumo moconstancia, ademais, de que condicións requeridas para
reutiliza~do ó máximo; o
derna e nunca na história os
estamos-ante un problema ser considerado «Vertedorio
aforro e unha medida
pobos seviron ante a pregunacumulativo e que irá en au- . controlado», pois, paraa.sua
ecolóxica.~mocidadánspota de qué facer co lixo. É máis, :
mento.
ubicación non se fuco previademos poner o noso grauciño
é probábel que ·preguntando
Amagnitude do problema
mente un estudo xeolóxico: 0 · de area, ademais, non comalgún
dos
nosos
a
Concello de A Estrada terreo debe ser imperrneáble
prando artigo..s de usar e tirar antepasados.e non demasiapara non contaminar as augas
c:omo v~~ e pratos de plásfen 4 camións de lixo. Coa
do alonxado no tempo, non
·~ seguinte capacidade:
subterraneas. Tampouco hai
tico ou similares, .escollendo
soubera a qué nos referimos
Nissan : 12 M. Cúbicos
un sistema de recollida e deenvases retomabeis e evitancand'o talamos de cousas
Dat
16 º 11
puración das augas que se indo o sobreempaquetamento.
desbotabeis indestructibeis ou
DOgde
16 11
filtran.
De parte das Adminsitrade toneladas de materia que
lveco
14 •
Respecto aos vertedoiros
cións requirese unha norrnapoderia ser reutilizada
Recollendo o lixo todos os
incontrolados, a sua solución
tiva que abrigue ás empresas ·
novamente e que non sabe-Oías, excepto os domingos no
pasa por que o Concello im- a usar, para os envoltorios dos
mos onde meter.
casco urbano, e facendo dous pulse campañas de concien- seusproductos, materiais non
E sin embargo duns anos
tumos de recollidas toctos os
cia-ción da poboación sobre tóxicos e reciclabeis, así como
a esta parte saen cada día de
días excepto o domingo polo
o problema que estes supo- a fa~ cargo dos envases
calquer casa Varios quilos de
rural en horario de mañá e tarñen, pero, sobretodo, porque
d.os sesu productos. Esta norlixo entre os que seguramenéfe, intensificando o traballo
se enfrente de xeito urxente a
mativa xa está en vigor en
te hai productos que podarían
nas parroquias de maior e~tarefa de recollida de lixo de
paises como Alemania. ,
ser reutilizadQ.s-(papel, vidro,
grande tamaño (neveiras,
Respecto ao tratamento
tensión
orgánicos , productos que non
lsto da un ha idea da colchóns, mobles ...) e de esdo lixo a solución mais
p~deremos destruir sen caucantidade de lixo que producombros xerados .nas obnis.
intelixente, ~ pota que e.stán
sar un grave dano ao meio e
cimos os estradenses.
As
solucións
optando diversos paises
00 problema do
productos que resultan de exTamén hai que-ter en conta
lxo
~uropaos (Alemania, lnglatecesos no noso consumo (soque, a pesares de extenderAs solucións estarian en
rra, S~iza, e~c) é a recollida
bre-empaquetamento, envase a recollida de tixo ao rural,
duas frentes:
sel.ectiva .de hxo ~ a sua posses de cousas que poderian
tenor rec1claxe. E unha soluos vertedeiros incontrolados
1.- PrÓducir menos lixo.
ser distribuidas en envases
siguen exiStindo, polo que os
ción que ademai~ de resolver
2 .- Tratalo de xeito máis
,
retornabeis, etc).
convinte.
o problema do llxo recupera
datos reais de lixo recollido
O problema do lixo é xa
por habitante e ano son ainda
Estas duas solucións im- .dest~ materias primas. Estaacuciante eñtre nós: os nosos ·maiores.
·
mos tirando ao lixo toneladas
ver!edorioros medran e, como
Odestino do lxo
plican aos cidadáns e ás
de metais, papel, · vid ro,
logo veremos, ·non hai
•
administracións públicas .mateira orgánica que podían
Actualmente unha parte
solucións que permitan
(Concello~, Xunta de Galicia,
ser reci~lados, coque suporia

o

0

PIZZERIA

· As competneáas do Cancelo
Está claro que as solución
para o problema do lixo superan. as competencias dun
Concello, pero tamén está cla-·
ro que é moito o que unha administración locéil comprometida coa conservación do medio ambiente e coa saude dos
e das cidadáns pode facer. Aí
van algunhas ideas que non
teñen nada de utópico:
1.- Campañas de educación
do
consumidor
encamiñadas a un consumo
racional e ecolóxico.
2.- Campañas informativas sobre as normas para a
separaCión de lixo en orixe.
3,Xestionar,
cos
Concellos da comarca, a creación ou potenciamento de industrias de reciclado.
4.- Emprender, xunto cos
outros Concellos da oomarca,
a recollida selectiva do lixo
para o seu posterior reciclado.
·
Teño q1Je destacar que -a
recollida selectiva de vidro e
papel é xa unha realidade en
moitos Concellos galegas. Na
Estrada a recollida de papel
non existe e a de vidro é meramente testimonial, pois os .
contedores de vidro son insuficientes e taméri o é a información que, sobre o seu uso,
se lle dá aos cidadáns:
Carme V/las
Bióloga e membra de ADEGA (A Estrada)

Veterinaria
Agricultura

Avda. Benito Vigo, 76
Telf. (986) 5712 26

A ESTRADA

.·
AJ,erttt Blanco Carracetlo

R/ Jmo Martínez, 4 - 111. e Fax 51 30 04
36680 o A Estrada
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Os informes descoñecidos no polémico caso do Llxo

Actuaclóns Irresponsables que
chelran e contaminan
o Ramiro Sánchez García

único-informe que se dou a coñecer, .contaminantes que incluen forte
estando asinado polo Inspector
conr,entración orgániCI!, presencia
.
ambiental,
José
María
Quintana
de sustancias tóxicas, principal~
O tratamento dos resíduos sóCalviño.
mente metais pesados e compostos
lidos é un problema que non só
Segundo este info~e, «realizaorgánicos
. tóxicos,
e
afecta ás grandes cidades, senon
do
baixo
unha inspección oi::ular»
microorganismos patóxenos, cautaméµ ás pequenas vilas como A
(!hai
que
ter
narices!),
santes
de
enfermedades
Estrada. É unha situación alarman«comprobouse que na parcela hacontaxiosas». Isto xa parece máis
te a nivel de Galicia e,_ pola contra,
bía unha pequena parte superior
que suficente como para adopta-lás
os mandatarios de turno parécen
rechea
con lixo, parcial e previamedidas correspondentes, pero
non estar sensibilizados con este
mente tratado por incineración e
fíxense o que segue decindo: «Ü
_mal que afecta á humanidade. Isto
tamén parcialmente cuberto con
feito de qu~ foran queimados parocorre a tódolos niveis, e algunhas
·
terra»,
pero o representante do
cialmente, non fai senon agrava-la
localidades non se excluen desta
Concello alegou que o resto do
situación, pois <leste xeito conteñen
plaga, sobre tod() pola falta de
recheo ía a facerse con terra e xabre
ademais organoclorados formados
concienciación dos rexidores.
durante a combustión . . As
O caso da Estrada é un de tan- . e que Joda a superficie sería destinada a zona verde e aparcamento,
DIODIXINAS, un tipo de
tos outros e o problema do lixo dou
como así consta no inforine. Resorganoclorado xerado nestes casos,
moito que talar hai uns meses, polo
pecto do manatial que se atopa na
son os compostos de maior
que non voltarei a relatar todo o
zona,
o dictamen da Consellaría dí:
toxicidade coñecidos».
acontecido. Na actualidade xa non
«Un pouco máis arriba do recheo,
se fala <lesas. actuación.s irresR_onexistía un manatía!, do que a capSeguen neste dictamen unha se-sa bles por parte do grupo de
tacióri, no seu momento, díxose
ri e . de conclusións, das que
goberno, con Ramón Campos á cadestinar para régo da zona verde e
extractarei as máis importantes
beza, pero iso non quere decir que
limpeza dos vehículos».
como a que asegura que «OS dous
o problema esté solucionado nin
Remata decindo este científico
recheos supoñen un foco directo de
arranxado, máis ben ó contrario,
informe
que «considerando o escacontaminación para os habitantes
pois cada día que pasa a situación
so volúmen de lixo utilizado (15 ou
da Estrada». Nos dous casos, os
fáise cada vez máis irreversible. .
20 camións), ademais do feito de
lixiviados que se xeneran son arrasPara limpa-lo vertedoiro muniestar parcialemente tratado por in- . trados polas augas superficiais, de
cipal, os mandatarios municipais
cineración e tendo en conta que o
tal xeito que extenden a contamiteñen a feliz idea de «queimar» tres
resto da mesma será recheada con
nación a unha área moito máis
millós . de pesetas en trasladar
terra e por incineración. e tendo en
ampla.. To caso da Es
camións de lixo ó centro da vila,
conta
qu
o
resto
da
mesma
será
coa finalidade de facer recheos e
Liñares, onde ·poden misturar-se
recheada con terra e xabre, pódese
despois tapalos,. sen nin siquera
coas
considerar
que
a
saída
de
lixiviados
augas _captadas pola traída
cumpri-las nomias legais para o seu
á
parte
baixa,
despois
de
pasar
polo
xeral
da Estrada. No caso da Funtraslado e almacenamento.
dación baixan directamente cara o
filtro natural das terras a emplear,
Foi a oposición veciñal, e non
río de Figueroa.
non producirán incidencias
a conciencia ecolóxica, a que
ambientais
a
ter
en
conta».
obrigou a rectificar en parte esa «feTodo elo indica que estes
choría» ·
anti-ecolóxica,
recheos «coristituen un grave risco
descoñecéndose a ónde voltou o
sanitario para o conxunto da
lixo retirado da Estación de Autopoboación
estradense·e un atentabuses, pero o lixo vertido na zona
Sem embargo hai outros infordo ecolóxico contra o patrimonio
da Fundación, como non houbo
~es, como pode se o de ADEGA,
nat1,lral». Como remate, ADEGA
oposición dos veciños, aínda está
organismo
que
presentou
a
afirma
que nestas actuacións non se
no seu sitio, o que demostra que non
correspondente denuncia xudicial, .observaron as medidas legais
se actúa por sensibiliZación, senon
vixentes, polo que este organismo
que non coincide en nada co da
por presión e medo ós votos.
Xunta
e
que
non
se
tén
en
conta,
a
presentou a correspondente denun~
A parte das manifestacións, falle menos así o demostra o feito de
cia por posible delito contra a saúde
tas de verdade, vertidas no seu mopública.
que o lixo vertido na Fundación
mento polo máximo rexidor munisegue
onde
estaba.
ADEGA
fala
de
ADEGA non foi a único que
cipal, como que o lixo era
«elevadas
cantidades
de
resíduos
presentou
denuncia xudicial,
queimado, iste xustificou sempre a
sólidos
en
estado
de
engadíndose outro organismo,
súa actuación irresponsable e de
semipitrefacción; dada a súa textuneste caso oficial, o SEPRONA,
delito ecolóxico baseandose nun
ra
e
malos
cheiros».
«Deste
tipo
de
Servicio
de Protección da Natureza,
informe emitido pola Delegación
resíduos, continúa o informe,
dependente da Garda Civil.
Provincial da Consellería da Presilixívianse augas residuais altamente
dencia e Administración Pública,

Informe de ADEGA

a

Aspecto do lbco vertido nos terreos

Informe de
SOGACO
Por si fora pouco, aínda hai
outro informe emitido por unha
consultora de servicios (SOGACO)
que fai referencia ó «elevado potencial contaminante que posúen
estes resíduos e que se reflexa na
producción de lixiviados e biogás,
cónstituíndo un grave risco de contaminación do chan e das augas».
Ó non facerse ningún tipo de
impermeabilización do chan, as
sustancias contaminantes 1ríltranse
no terreo, fenómeno favorecido
pola presencia de auga superficial.
Respecto do tratamento parcial por

da Estación de Autobuses

incineración, indica que «non lle
quita potencial contaminante, xa
que no queimado despréndense
cinzas con grande concentración de
rrietais pesados, que en contacto.coa
' auga, fíltranse no chan». A pretensión municipal de cubri-lo lixo con
terra e xabre «non constitue
ningunha garantía contra a conta_minación». Este informe engade un
novo aspecto a esta problemática,
aínda que pode ser máis urbanística, pois dí que «OS resíduos sólidos
teñen unha grande heteroxeneidade
que fan que padezan grandes
asentos ó longo do tempo,
disminuíndo o seu volúmen e
influíndo en ·aspectos xeotécnicos,
existindo a posibilidade de que os

MAIS-DE 600 M2
O·SERVICIO DO AGRO
COMERCIAL AGRICOLA GANDEIRA

Rúa Yrida o 36680 - A Estrada

Barriles, Prensas, Depósitos para viña
Estractore~ para o me¿ sistemas de ri11go
Tel./Fax: (986) 5717 74 o Moví/: 908 88 06 78
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Vertidos na Zona Deportiva (Fundación do mueble), e na Estación de Autobuses.
O llxo espallouse polos entornos do casco urbano estradense.

cementos construídos sobre estes terreos
véxanse afectados por estes movementos e
calquera.estructura construída sobre o mesmo
experimente unha falta de estabilidade».
Como ilustración deste novo·aspecto, sinalar
que o Pazo de Exposicións, construido enriba
dun recheo similar, sen o agravante de ser
resíduos sólidos, xa ten grandes fendas na súa
estructura, aínda que éste sería un problema
urbanístico e non ecolóxico, que é o que está
cuestionando aquí.
Así está a problemática, mentras uns informes indican o alto potencial contaminante destes resíduos, o gobemo municipal faille
caso a un realizado baixo «inspección ocular» e que asegura non producir incidencias
especiais no. medio ambinete. De tódolos
xeitos, si iso é así e o alcalde, Ramón Campos, baséase únicamente nel, por qué retira. ría o lixo vertido na Estación de Autobuses?.
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INVERSIÓN: 3.000.000.000 pts.
FINANCIACIÓN:.XUNTA DE GALICIA TOO%
CONCELLO DE A ESTRADA: APORTACIÓN DE TERREOS {180 M2)
Segundo o proxecto do convenio, as instalacións deportivas da academia serán utilizadas polos
veciños fóra do horario da escala (piscina cuberta, campo d~ futbol, pistas de atletismo) '

Desde o primeiro momento traballando arreo para facer realidade este proxecto

VIDEO RUTA

Gontas, e.e.
Asesoría de empresas
e seguros xera1s• •
Praza tia Farola, n! $ - 2!
111. (986) 51 13 86 - Fax 5130 40
36680 - A Estrada

Avda. Benito Vigo, 14
111.e Fax: 5131 32
A Estrada

Copias de dntas de video en todos os sistemas
Copias de películas en super 8 a video
Venta e aluguer de películas de video
Venta de compact disc
Venta de Tv., Videos, Cámaras, etc••Mitsubishi
Reportaxes en video profesional
Montaxes de películas caseiras (titulacións•••J
Servicio de Fax (recepción e envio}
Servicio de fotocopias
Venta de máquinaria de oficina Canon
(copiadoras, fax, calculadoras, etc.}
Aluguer de cámaras de vídeo
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Está a rematar un período da
vida municipal que se caracterizou
por dúas etapas claramente diferenciadas, tanto no tempo de duración
como nas formas e nas realizacións,
e facer memoria é un exercicio necesario para desenmascara-lo
engano, o trapicheo, a demagoxia, a
mentira, a utilización mercantilista en beneficio propio- da vontade dos
electores.
·
Vén sendo costume o feito de
que en cada proceso electoral a
dereita (AP, PP, AIDAE, etc.) presente ós veciños da Estrada uns compromisos, unhas promesas, uns canoidatos que en días ou meses
olvídanse ou sacrifícanse en beneficio dos intereses persoais duns
poucos. Os votos dos veciños da
Estrada veñen servindo de moeda de
cambio para algúns persoeiros do PP,
utilizados para intercambio de pre. hendas co obxectivo final de <J,Ue o
Sr. Palmou poida manterlle o Sr.
Cuíña o Mumcipio da Estrada como
un subfeudo supeditado ós intereses
de Lalín e do PP.
Se facemos un recorrido
cronolóxico eara ter presente o
engano do PP os veciños da Estrada
desde o ano 1.987, atopámonos:
12 .- Eleccións Municipais do
1.987: A presunta renovación, do
hoxe chamado PP, presenta como
candidato a Juan Durán, que en dous
anos é sacrificado, morto .e sepultado (politicamente); non polos votos
dos veciños, senon pola incorporación de Elvira Femández ó PP, a pesar de que ante os electores se presentaran como ofertas incompatibles
e irreconciliables.
2 2 .- Eleccións Municipais do
1.991: Os veciños en xeral e os votantes de Elvira Femández e o PP en
particular, que votan como candidata
a Elvira Femández, comproban ós
poucos meses como o seu voto e a
súa vontade democrática, despreciada e manipulada, unha vez máis, é
utilizada para pajer manter á Estrada
como feuoo dos Srs. Palmou e Cuíña.
32 .- No ano 1.992 e en base á
utilización mercantilista dos votos
dos veciños, á carencia de escrúpulos e de ética, e da posta en práctica
da «compra-venda», Elvira
Femández vese obrigada a desaparecer da vida Municipal e os votantes, e veciños en xeral, somos testigos da súa substitución polo seu veraugo e máis feroz adversario, Ramón
Campos.
42.-Así en Xuño do 1.992 a decapitación de Elvira Femández e os
seus votos son utilizados para aupar
á Alcaldía ó representante dun grupo de mercedarios ambulantes da
política que con tres Concelleiros,
apoio minoritario dos veciños e un
cursiño. acelerado de democracia,
enche as súas apetencias de
protagonismo e as cobizas dun punado ae socios político-mercantilistas.

Trampas, trepas e tránsfugas
O Sr. Campos, outrora «inocente aprendiz» na malograda empresa
IGROVI, traballador «cortés e .
respectuoso» na Seguridade Social
e hoxe «convencido aemócrata» gracias a un «cursiño acelerado de normas democráticas», que non dubida
en poñer en práctica ó substituír, na
súa primeira acción como alcalde da
Estrada, ós «Alcaldes de barrio»
elixidos polos veciños, por amigos
submisos, nomeados a dedo, ten oemostrado, entre outras cousas, que é
un extraordinario profesional da trepa política. Por ese veña a min o teu

reino que ~empre o guiou en ei:npresas antenores e por ese fmo e
respectuoso sentido da democracia,
«vese obrigado, por amor A
Estrada», a conspirar, enganar e
mentir, para exerce~ de «s~vad9.r do
pobo». Para POder liberar os veciños
oa Estrada áun Gobemo Municipal
progresista, eficaz e sobre todo un
gotiemo que viña sendo de todos e
que non satisfacía ós intereses do PP,
en xeral, e dos Srs. Palmou e Cuíña,
en particular.
Eso si, hai que recoñecerlle dotes de eonspirador, de pícaro nego-

A Estrada hoxe, debido a que o
PP estradense, para arrilnxar problemas de Partido renunciara en favor
do Alcalde de Cerdedo a ter representación, non ten voz nin voto na
Deputación, non ten quen traslade ~
con verdadeiro coñecemento as deficiencias e necesidades de servicios
do noso Municipio, e isto estámolo
pagando todos.
•
· O que o Sr. Alcalde ven de facer
non é serio, nin propio de quen re- presenta a unha Administración, e un '
exabrupto máis ben de quen ten un
concepto mercantilista e patrimonial
da democracia e dos recursos públicos, porque as Adrninistracións públicas toaas, non quitan nin dan nada
ós cid'a:dáns, xestionan, ben ou mal,
o que é de tódolos veciños.
Coincidimos o Grupo Municipal
Socialista Co Sr. Alcaloe en que os
A Estrada quede fora da considerafondos da CAE eran e son uns recursos importantes para atende-las
ción de Comarca de Acción Espe·
A actuación do PP, e moi especial, é única e exclusivamente do
moitas necesidades ae inversión no
Grupo Popular da Deputación Prorural, porque leva tres anos·
cialmente a dalgúns membros do
vincial de""Pontevedra.
marxinaoo polo Gobemo Municipal.
Gobemo do PP, en urbanismo está
O Sr. Campos esta mentindo
Son uns fondos necesarios para o
rodeada de sospeitosos intereses
consdente ou inconscientemente e
rurill. no ano 95 e tamén o eran no
ocultos, xeneran interrogantes,
ano 94 candoo Gobemo Municipal
intenta enganar unha vez máis ós
dúbidas e sospeitas. Porque ....
os destinou,a Feiras Mercados e
veciños, cousa non sorprendente
12 .- ¿Cal pode se-la razón pola
neste señor, pero non por ISO menos
Matadoiro. E curioso que o Sr. Alque o Gobemo Municipal do PP concalde se enterase que o CAE era nelamentable.
ceda (non a todos) licencias de obras,
O Sr. Alcalde non se entera do
cesario para o rural. agora no ano 95
(con especial interese por parte do
que é e como deciden os seus
a- dous meses das Efeccións e non
Sr. Alcalde) en contra aos fuformes
compañeiros do PP na Deputación,
dos técnicos municipais por non
tivera.. esta preocupación e
sensibilidade co CAE do ano 94.
pero1ogo fai de recadeiro propagancumpli-las Normas Urbarusticas, é
Oista da mensaxe que lle contan os .
Estas declaracións do Sr. Camdicir, de forma presuntamente ile, seus amigos de viaxe.
pos pretenden xustificar o abandogal?.
.
Antes de lanzar o exabrupto de
no e a marxinación a que tivo some22.- ¿Que intereses se defenden
tida ó 70% da poboación que vive
que o Goberno Central quita ó
dentro do Gobemo do PP, cando, ó
Concello da Estrada da Comarca de
no rural durante os tres anos do seu
parecer, (Correo Gallego do 22-2Gobemo.
·
Acción Especial, debería o Sr. Cam95) o Sr. Alcalde presiona a uns depos, se non ten outra forma de inforResponsabilizar o Gobemo centerminados promotores para que
marse, ler «La Voz de Galicia» do
tral da nefasta xestión do Gobemo
adxudiquen· contratos a detemiinadía 9 de Marzo na páxina 34, «La
das empresas?.
Municipal do PP é un insulto á
intelixencia dos veciños e tan só se
Diputación excÍuye Terra de Mon32 .- ¿Por que o responsable de
tes y el Deza de la comarca de Acexplica desde unha mentalidade parUrbanismo, o Sr. Uzal, minte ó Pleción especial»,onde poderá sacar
tidista ou de quen sufre de delirios
no da Corporación negando a súa
algunha información que lle sería
de persecución.
.
vinculación, como socio, dunha emmoi útil para non seguir intoxicando
O que ten que facer o Sr. Alcalpresa de redacción e execución de
e confuñdindo ós veciños.
de e recoñecer que nos Presupostos •
proxectos de obras, cando se
A vostede Sr. Cam_eos
Municipais do ano 94, o seu
oemostra documentalmente, a súa
estámoslle pagando tódolos veciños
Gobemo destinou ó rural a miseravinculación con autores de proxectos
da Estrada non para desinformar,
ble inversión de 15 millóns de pesede obras ós que el mesmo lle conceconfundir con mala fe, senón para
tas, e nin sequera de fondos propios,
de a licencia.
senón procedentes dun préstamo
xestionar e administrar con ngor,
· 42 .- ¿Por que desde que Gobema
banc;mo.
eficacia e obxectividade os recursos
o PP, na adxUdicación oe obras ás
E tan manifesto e evidente ocaspúblicos de todos nós.
empresas, non se producen baixas ou
tigo e o abandono do medio rural,
Debería vostede saber que os criestas son ridículas, se co Gobemo
terios que define a Enquisa de
polo actual Gobemo Municipal, que
anterior {91-92) se obtiñan baixas de
Infraestructuras e Equipamento Loos propios dirixentes do PP na
ata o 30% do seu presuposto de parcal (E.I.P.L.) son ·os mesmos que
Estrada así o fixerori público, mostida e gue se rendabilizaba na
trando a súa indignación ante a irriservrron á Deputación para face-la
execucion de máis obra?.¡,_9uen se
distribución dós Municrpios da Prosoria ¡:>artida p~taria destinabeneficia de tanto despillarro do
vincia que formaron parte da Comarda ó rural. Neste senso
diñeiro de todos nós?.
pronunciábase o 13 de Outubro do
ca de Acción· Especial no ano 94 e
5 2 .- ¿Os intereses de quen
A Estrada si formou parte da CAE
1.994 o Alcalde de barrio de Agar,
defende o PP, cando se opón á consDaniel Peroja, actualmente dirixente
no ano 94.
~~ión de vivend~ de J!f~tección
do PP estraoense, quen manifestaba
Correspóndelle a Deputación
oficial de p_romocion publica con
a «La Voz de Galicia>> que «EL rural
face,Ia selección e a ubicación da
custe aseqUible para fariiilias de meesta discriminado», engadindo que
CAE, foi a Deputación polo tanto a
nos recursos e xove~?
debería de haber unha maior aportaque excluíu A Estrada destes fondos
COMARCA DE ACCION ESPECIAL
ción de fondos presupostarios para
de inversións e incluíu a outros nun
· O Grupo Municipal Socialista
o rural.
plan de investimentos para zonas
ante as manifestacións efectuadas
oeprimidas, de baixo nivel de serviNon busque, Sr. Campos, respolo Sr. Campos a diferentes medios
ponsables
fóra, · vostede,
cios, plan;·do. que nunca debeu queoe comunicación, vese na obriga de
dar e_xclU1da A Estrada.
conxuntamente co PP son os únicos
aclararlle ós véciños en xeral, e ó Sr.
,E unha verdadeira falsidade o
responsables do abandono e
Alcalde en particular, o se~te:
marxinación dos veciños do rural. .
que vostede manifesta ós medios de
12 .- Que o Grupo Murucipal SoA súa obrigación e maila nosa,
comunicación sobre a CAE, onde
cialista tén como compromiso exclua de toda a Corporación, e reclamar
responsabiliza ó Gobemo Central de
sivo a defensa dos intereses dos
de tódalas Administracións os recur«fürtamos da CAE», cando esta foi
veciños da Estrada, e isto "leva imsos necesarios para mellorar o nivel
unha decisión do Grupo do PP na
plícito, como vimos demostrando, o
de vida de todolos veciños. A
Deputación, co voto en contra do
apoio a calquera iniciativa ou reclavostede os veciños páganlle para que
Griipo Socialista Provincial. E o Sr.
mación ante a Administración que
sexa eficaz, e xestione os recursos,
Mera, Presidente da Deputación e
proceda, sempre que beneficie ós mnon a base de clientelismo e amiguisdirixente do PP provincial. o que detereses xerais.
mo, senón con obxectividade, cousa
cide que a reducción da superficie
22 .- Consideramos que as caracque non fai.
afecte A Estrada e non a outros
terísticas e niverae servicios que disConcellos con maior nivel de servifrutan os veciños da Estrada,
cios como pode se-la Cañiza ou
xustifican sobradamente que o noso
Ponteareas, por exemplo.

PSG·PSOE

Municipio tiña que seguir formando
parte da Comarca de Acción Especial, polo que rexeita, ó igual que o
fixo o Gruyo Provincial SocialiSta na
De¡:iutacion, a nova distribución da
CAE realizada polo PP na
Deputación
Provincial
de
Pontevedra.
3 2 .- O que si non estamos
dispostos é a s~r cómp~ices de,
enganos, mentiras, farsas ou
cenmonias de confusión do que, ó
parecer, é un gran profesional" o Sr.
Campos, por eso queremos deixar
claro que a responsabilidade de que

Crónica da Lexlslatura pasada
e

ciante mercader para, nunhas
poucas horas, usurpa-los votos que
os veciños confiaran a Elvira
Fernández, coa axuda e a
complicidade de quen, con intereses
alleos á Estrada, os ven utilizando·
como unha finca particular que compra e vende ó mellor postor.
En Maio haberá oportunidade,
os electores teñen a palabra, de
dignifica-la política municipal e de
situar no seu sitio, no baúl aa indecencia, ós trampas, trepas e tránsfugas e ós que os que líe encheron o
pesebre e ós que se serviron dos votos para cambialos por postos· de
traballo e outras prebendas,
enganando, conscientemente, a quen
con boa fe confiara nas súas promesas.
O paso dos socialistas polo
Goberno Municipal, nun ano de
xestión, rompeu co bloqueo urbanistico que viñan exercendo as diferentes familias do PP, desde hai anos,
sobre a Vtla da Estrada e, serviu para
poñer en marcha o desenvolvemento
Urbanístico coa apertura e urbanización de novas rúas, que os diferentes Gobernos do PP sempre
impediron.

O~ tia PP intentou evita-

la apertura de novas rúas
!2.- No remate do 1.991, o
.Goberno Municipal que presidía
Suso Tallón, aproóa o Plan
Plurianual de Investimentos que incluía a apertura e urbanizacion das
rúas Praza da Igrexa á Praza da Feira,
Rúa 51, Prolongación de Justo
Martínez, Rúa Oiñoteira... e o PP
non a¡oia o Plan.
2 .- Meses
Marzo e Abril de
1.992, debate e aprobación dos
Presupostos que incluían a contía ne~
cesana para executa-las obras de
apertura e urbanización das ditas
ruas e outras obras de urbanismo.
O PP vota en contra dos presupostos
para executalas e o actual alCalde e
os seús acompliñantes de viaxe da
desaparecida AIDAE, inicialmente,
tamen se opoñen.
3º.-Tres anos despois o Gobemo
do PP, presentan como espello da súa
xestión a apertura e urbanización
dunhas rúas que non só son producto da acción doutio Gobemo, senón
que hoxe son realidade a pesar da
oposición que desde hai· anos vén
exercendo, en defensa dos intereses
dos de sem_pre, desde o Gobemo Municipal o PP e a dereita estradense.
Vestirse con plumas alleas (e alguén
falara do capon de Morón) para tapalas propias md~nci~ pcile levar a
queoar coma pitos correntos.

de

Urbanismo: sospeitosos

intereses ocultos tia goberno
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..
Como na canción de Reixa, «Xa
están aquí». E agora tamén na Estrada, habería que engadirlle. O PP
galego, non é cousa nova, pretende
manter un control político absoluto, de partido único, sobre a
sociedade galega. Para iso precisa
dunha rede' caciquil como coa que
xa conta, co control dos medios de
comunicaci6n públicos e privados,
o calé un feito ben· evidente, e ade.Qlais prec~sa tamén de montar ímha
rede de xestión financeira privada
(µtilizando cartos públicos, por
suposto) que evada o control público da mesma para premíar á súa
clientela e, que ao mesmo tempo,
axude a crear unha infraestructura
paralela aos distintos poderes públic0s democráticos e sirva de instrumento propagandístico. O invento xa está montado. O nome:
fundacións.
E ·aínda que utilizando a terminoloxía pretendidamente benéfica

que empregan (fundación, padroado; protectorado), ahonda "con facer
unha análise dos textos· que as
desenvolv~n par~ decatármonos
que as estruturas montadas están
totalmente subordinadas aos intereses do PP mediante o control dos
Padroados -neles teñen unha representación maioritária, as súas xun-·
tanzas prográmanse só a critério do ·
seu Presidénte, e tamén das FundaciÓns-mediaiite un Protectorado

lles deu a impresión de q~e a inauguración e clausura da Feira do
Moble, alí con .Campos, Fraga, o
Conselleiro, Palmou (despois de ter
dimiti<lo como secretario, sen ter,
polo tanto, ningunha relación coa
fundación), e demáis pepeiros, n~n
· erá senón unha romaría popular?)
. e, non hai dúbida ningunha, un instrumento clientelista que reparté
ne1>9tisticamente contratacións de
todo tipo, postos de traballo- sen

BLOQUE NACIONAUnA G~GO

Fundaclóns á

A Estrada· N1115
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e~galla ·

O PP da Estrada executa e potencia a estrutura paiale/a do poder político por medio das fundacl6ns
públicas que a Xunta de Gallza está a promover para escapar do necesario co_n trol dos cartos públicos.

formado polas Cons~llerías da
Xunta, do PP, claro está, quen, ademais de manexar estes seus xoguetiños ao seu antollo, dá-lles unha
orientación claramente favorábel ao
empresariado, sén ter en conta os
intereses dQs traballadores, quen

Fundación Cultural
VaLser este o primeiro ensaio netamente estradense do
invento das Fundacións. E, polo visto; seguen as instruccións
ao pé da letrá. En vez de constituíren un organismo plural,
_onde estivesen representadas todas as S"ensibilidades e formas de facer cultura _na Estrada, sen exclusións de nigún
tipo, é dicer, un órgano de participación cidadá na xestión
democrática e que, neste caso, abranguese todos os campos
do labor cultural, non só o da radiodifusión, van os novos
demócratas de camisa vella e chántannos unha fundación
das súas co seu correspondente Pádroado, onde aseguran,
non ía ser menos, o control político do PP, cunha representación testemuñal e ridícula das asociacións de base: entre
todas elas terán que escoller un representante nuÍl padroado
de 7 membros onde 4 catro deles son elixidos polo PP; e por
se fora pouco, se algún falla algún día, para non perderen a
manda poden «conferir a súa representación a calquera dos
restantes membros do órgano de gobemo, en comunicación
escrita dirixida ó presidente». O que nos faltaba!: se non
estou deixo recado.
O res!o, claro; está ben fácil: as convocatórias de
xuntanza do Padroado non se fan cunha periodiddade mar- .
cada senón ao libre dispor do Presidente (nen sequer se
respeita a por~entaxe dun cuarto de representantes que se
precis.a para convocar unha xuntanza extraordinária do Pleno municipal, impoñéndose a maioría absoluta -4 de 7 ), o
xerente da rádio non é elixido por concurs~ público,_como _
propoñemos desde o BNG, senón polo' Padroado, é dicer,
nomeado e cesado cando o PP dispoña, enfuncióri do seu
comportamento.
.
Pese a todo, desde o BNG seguiremos a defender
que a xestión cultural reflecte a pluralidade de visións que ·
· hoxe opera neste campo no noso concello por medio das
diversas asociaéións de base e que isto se materializa coa_
creación dun organismo de participación cidadá onde estean
representadas todas e cada unha delas, e que se asegure que
ninguén teña o control político sobre a cultura nen, por
suposto, sobre os medios de información públicos.

non están representados por medio
das súas organizacións, como é
caso dos empresários, nos Padroados.
Por se isto fora pouco, o PP fai
destas Fundacións un instrumento
propagandístico partidario (¿non

o

que os sindicatos poidan facer algo,
. ao tratarse de organismos semi-privados, que están fóra da Administración Pública, descoñecéndose o
número de traballadores que están
empregadas, as condicións laborais
das que disfrutan, nen o .sistema de

Fundación Comarcal
Todo o proceso pseudo-comarcalizador que
está levando adiante a Xunta de Galicia, e que os
concellos do PP están refrendando sen rechistar,
nace , ao nosó parecer, cun importante déficit democrático. En primeiro lugar porque o Proxecto
de Comarcalización non foi aprobado polo Parla·mento de Galiza, nenexiste un consenso prévio
entre as forzas políticas galegas, nun aspecto tan
importante como o vertebramenmto territorial do
noso país. En segundo, porque nen sequer se puido
debater en cada un dos concellos implicados, e
no caso do da Estrada, nen sequer tramitaron as
propostas alternativas que o BNG'apresentou no
ReX!istro Xeral do Concello. Como ven, a representación popular e democrática dos viciños non
ten nada que dicer. Mellor dito, non lle deixan
dicer nada. Nen sequer o direito á palabra.
Partindo desa base, o que vén xa se pode
supor: os critérios de composición da comarca nen
se discuten (¿por que Cerdedo e non Cuntis, por
.exemplo?), négaselles ás· distintas opcións políticas que representan ós viciños nos diferentes
concellos estar representadas ·na Fundación Comarcal (no caso da Comarca Tabeirós -!erra de
Montes a representación dos ~ncellos será a dos
respectivos alcaldes, ou o que é o mesmo, PP, PP
e máis PP), o organismo que se crea nace baleiro
de contido nen está dotado de un orzamento pro. pio, a elección do xerente é un proceso pouco
transparente, sen que haxa un concurso público e
por riba o .proxecto non contempla nen deseña
unha actuación decidida.cara ao desenvolvémento
eeonómico da comarca (obviando a importancia
da producción agropecuaria e forestal, as industrias de transformación e a potenciación do sector do comércio e non facendo referéncia ó papel
da vila da Estrada como centro comarcal comercial e de servizos).

RIOBO

contratación, que non se rexe por
convocatórias públicas nen democráticas-, e sobresoldos -velaí o
caso de Palmou, quen, pese a estar
realizando actividades económicas
privadas, ademáis de cobrar as ·
correspondentes dietas no Parlamento da --Galiza e no Concello da .
Estrada por asisténcia a relinións,
non se ve privado do seu salário como asesor da Fundación Semána.
Verde de Silleda, porque non é un
organismo público, senón unhaftmdación pública, á que non lle afectan, aínda que deberían, as incompatibilidades. ·
En definitiva, estamos perante
un tecido de rede clientelar en torno .ao poder político do PP, na que
dirixido por uns "técnicos", quen
non son nen elixidos democraticamente nen por concurso público, en
lugar dos representantes políticos
dos cidadáns, como ocorre ·n as
administracións democráticas.

Fundación de exposicións
e _congresos
No c¡¡so desta fundación, encargada da organizacion de,
entre outras, a Feira do Móbel, a experiéncia destes dous
anos que leva funcionando confirma o que desde o Bloque
Nacionalista G¡¡lego decimos sobre estas estruturas paralelas de poder. En primeiro lugar, pon-se de manifesto a falta
de control presupostario : xa rematado o ano 94, os
orzamentos están sen aprobar, mesmo incumplindo a Lei. A
propia Consellaria de Industria fai comoa se non orra," o cal
demostra que o suposto control fiscalizador que se debeta
exercer dende a Xunta (por medio do Protectora<!o) non se
cumpre.-A actuación da Consellaria a este respecto é mesmo
contradictoria : por unha banda convoca o Padroado para
aprobar os orzamentos dó 94, en pleno mes de decembro, e
por outra di que xa non hai nada que facer, que a Xunta xa
non pode aportar nada porque o exercicio económico está
xa pechado. E non é isto a primeira 'vez que ocorre: a Fundaeión, nos seus dous anos de existéncia, remata os
exercicios económicos sen orzamentos, que se supón son a
pedraangular da xestión económica de calquera entidade e
sen o cales calquera actividade de control é inútil.
Polo que respeita ao cadro de persoal, non nos queda máis que repetir o mesmo argumento: clientelismo, amiguismo, enchufismo ¿Cal é senón o baremo utilizado para
contratar, poñamos por caso, á muller po sr. Reboredo,
concelleiro de Cultura, ou ao director da escola ocupado- .
nal, que non está cualificado para o cargo, sen pasar polo
precéptivo concurso público, tal como aprobara o Padroado
pero que a dirección se nega a convocar? ¿Con que critérios
se asigna o gasto que se. lle adica á plantilla, que por outra
parte está sobredimensionada, e os soldos que ao noso ver
non se corresponden co traballo que se realiza? ¿Pero non
eran estes señores os que nos falaban de transparéncia, ·de
medidas anti-corrupción, de rexeneración da vida pública... ?.

Estanco José Carballeda
·'
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Manuel Blanco: un campeón no t>Mdo
peón de Barcelona de
Manuel Blanco Garea, para
montaña.
os máis xóvenes só é un
O 71 foi o meu último ano
coñecido empresario que
- de aficionado; foi grandioso.
rexenta a representación
En efecto nese ano quedunha famosa marca de
coches. ·Pero .é algo máis, é . da terceiro na Volta ó
Ampurdán, terceiro no.
o símbolo do pobo de A ·
· Tour de Rosellón, en Fran-:
Estrada e do que foi unha
cia, gañendo a última etaépoca pasada do ciclismo.
pa, gaña moitas carreiras
Fála.no aquí con riostalxia
·de un día e o máis impordo pasado, descontento
ta nt~: gaña a subida a
polo presf!nte e con pouca
Montjuic para aficionados.
ilusión no futuro do ciclismo
Tras gaña-la pasa ó terreo
no concello.
profesional.
A conversa con Blanco é
En aficionados xa podías
fácil e distendica. Amable,
gañar
unhas 500.000 pese·as palabras agolpanselle
tas
ó
ano,
máis gastos de
para salir. Moreno, non moi
manutención
e hopedaxe.
alto, a súa forte constitución fai intuir unha boa
Para que te dés unha ~dea
un piso daquela costaba
resitencia ó esforzo. A súa
máis ou menós iso; unhas
musculatura delata un
cincocentas mil pesetas.
'pasado adicado ó deporte.
No ·12 ficha como proReside en A Estrada desde
fesional no equipo Werner,
que se retirou do mundo do
no que había corredores
cilismo de élite. Vive coa
como .Tamames, López
súa dona, Marina, e os
Rodríguez, Ventur~ Díaz
-seus dous fillos:Ana, de 17
ou José Grande (hoxe seanos e Marcos, de 1O.
O equipo profesional Werner metido de cheo nunha contrareloxlo por equipos.
Blanco é o primeiro pola derelta.

o 111ño B. Casais
¿Como chegas ó mundo do ciclismo?.

., .

A partir dun taller de motos e bicicletas, a de
Consten/a, alí collín afición a
montar.en bicicleta. Logo os
domingos os rapaces
. competíamos con cadansúa
bicicleta ·de paseo. A min
resultábame moi fácil subí/as costas e deixaba ós
demais moi atrás. Empecei
a entrenar un pouco en serio con algúns máis como
JÚan e Paco de Ansedes e
algúns outros.

¿Cal foi o primeiro paso
que te levou ó mundo da
competición?.
Pois foi a primeira
carreira que corrín, en Santiago. Fun alá, corrín na ca.tegotía xuvenil e fun segun-

Padrón (tío do ciclistta Estaba lanzado, pero... veu
o servicio militar e rompeu
Blanco Villar) foi terceiro.
Os seus con-tíl)uos éxi- esta traxectória.
No Picadero-Dann, no
tos leváronno á selección
que
fichara xa antes de
de Galicia. Con esta selecface-la
mili, corría con RaCóntanos como eran ción vai a Cataluña a partifael
Carrasco,
Pedro To-·
esas primeiras carreiras.
cipar no Campeonato de
rres,
José
Pesarrodona
...e
Daquela corríase por liEspaña de FondQ en
ciclisoutros
importantes
bre. Desprazábase un cos carreteira na modalidade
s9us propios medios por de contrareloxio por equi- tas do pelotón nacional.
toda Galicia: Dábannos para pos. Quedaron en cuarto Neste equipo volve a ser
campeón· de Cataluña en
correr unha camiseta de prolugar.
·
fondo
en carreteira e ·en
paganda co dorsal. As victoA súa estancia en Catamontaña.
Volve a sser o
rias ou os bos postos na cla- luña fai que os equipos cigalardón
máis
importante,
sificación eran as únicas ga- clistas se fixen neste
non
o
único:
Campero
nancias. Polos sesenta un xoven 'corredor: fíchao o
peón
de
.Barcelona
en
priemrio posto podía supoñer Vanguard, primeiro equipo
montaña,
segundo
na
· 1.~00 pésetas.
ó que pertenceu, aínda
Volta
a
Lérida
...
A súa traxectoria a par- _ como aficionado. Nel
Cambia de equipo, é
tir de aquí foi meteórica: proclámase campeón de .
campeón galego de fondo Cataluña.
- agora o Barcelona-Morris,
en carreteirá con 19 anos,
O Campeonato de Cata- no que gana infinidade de
unha carreira na que luña foi o máis sonado, pero carreiras ee vovlve a ser
Liñares de Cuntis foi se- atrás quedaron multitude de Campeón de Cataluña de
gundo e Víctor Blanco de carreiras dun día gañadas. fondo en carreteira e Camdo. A partir de aquí xa non
me deixaban correr cos
xuvenís e iso que ainda tiña
17 anos. Xa tiña que correr
cos aficionados.

leccionador nacional de ciclismo). A primelra proba .
importante foi unha dura
reválida: a Volta ó País
Vasco dese mesmo ano.
Foi moi dura, pero
cumpríun ban. Ata gañei
unha etapa importante.

Certo que si. A etapa
que gañou foi a dunha capital: Vitoria. Pero non só
iso: foi terceiro na montaña e octavó na xeral.
Logo veu a primeira volta
a España que corrín. corrín
dúas, a segunda foi ó ano
seguinte. O lider do equipo
era Tamames. Intentamos
axudalo en todo momento' e
ó final foi terceiro. Poido quedar mellor pero Fuentes fixo
unha escapada memorable
e sacou moito tempo que
non se puido recuperar.

Chega
con
esta
prJmeira Volta a España na
que participa,. a consagración dunha nova figura. O
vencedor foi Fu~ntes, o
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segundo Miguel ·M!! Lasa e o
terceiro Ta.mames. Blanco foi catorce ·na xeral' a tres minutos do
segundo, pero os comntarios da
prensa da época consideran ó
noso paisano o mellor gregario de
España.
!Eran tempos!. Pero /ogo veu
unha desfeita dos equipos. Desaparece o Wertner. Desaoimeime de tal
forma que estiven a punto de retirarme. Non había equipos en España.

Aparece
o
Aguas
de
Monteverde, no que milita como
un dos líderes do equipo. Pero a
situación eéónómica do ciclismo
non é a mesma. Cobra menos que
como aficionado e decide retirarse. Pero antes corre a SÚéJ segunda volta de España que gañou Edy
Merch, segundo foi Ocaña 'e
terceiro Thevenet.
¿E, con todos eses trunfos,
con esa traxectoria, non
estiveches algunha·vez seleccionado?.
. Pois si, o maís importante como
internecional foi
de estar
preseleccionado para as Olimpiadas
de méxico.

o

Como internacional, coa, selección española, corre a Volta á Colombia onde gaña dúas etapas.
pero o que máos o emocionaou e
á . vez o dlsgustou foi esa
preselección para as Olimpiadas.
Estábamos preselecciona-dos e
concenntrados·en Mallorca uns vinte
porredores, dos que elexirían a dez
para irás Olimpiadas. Tña xa un pé
no avión pero... cou~as.

homes importantes do ciclismo:
López Rodríguez, Luis Pedro
Santamarlna, Ventura Oíaz...
Xa retirado, na Estrada,
¿olvidaches de todo o ciclismo?.

dos que empezan. O ciclismo
resúmese en tres palabras: entrenar,
comer e durmir. No verán hai que entrenar ou correr, participar en probas,
hai que estar polo menos catro horas
ó día encima dunha bicicleta, logo comere descansar ben: No inverno hai
que adicarse a unha preparación física xeral: footting, xinasio... Hai que
querer.

Non, fixen un Clube de Ciclismo.
Varios chavales empezaron a despuntar: Vare/a, o filio de Louzao, o de
En efecto o número dez na lista Consten/a e algún outro. Os país dos
era Blanco e a última hora na con- rapaces ó veren que despuntaban Jevocatoria definitiva, por motivos varon ós rapaces para equipos de fóra.
«estranos», foi apartado en benefi- Pero alá xa se sabe o que pasa, non·
Desde aquí podes pedir un
cio dun corredor madrileño. Dunha lle adican tanta atención, tanto desexo. ¿Que che gustaría?.
grande alegría pasou a unha terri- . tempo... , ó final non foi nada.
...... Gustariame que houbera chavable decepción. Pero é que o mundo
No seu falar nótaselle a pena, les para poder ensinarlles todo o que
de élite móvese ás veces por uns a tristura de que os pais non sei.

ffos non só deportivos.
·
Tras retirarse corre como semip rofes ío na I · nun equipo que
comenza: o Teka.

deixaran máis tempo ós rapaces
E sabe, claro que sabe, e moito.
con el. A el gustaríalle ensinar Cando se retirou o Barcelonatodo o que sabe dese mund,o de Morris ofreceulle o cargo de Direcsacrificio que é o ciclismo.
. tor de Equipo. Blanco ·non
Non quixen seguir como profesioO clube veuseabaixo. Aínda está · aceptou, pero propuxo a unha
nal, engueime a irá Volta a Asturias:
montado pero non hai quen axude persoa para ocupar ,ese posto que
; Era cando mellor andaba, pero es- nen colabore. Tampouco hai deporel non quixo: Rafael Carrasco. E
_taba desa.nimado pola falta de equt- tistas de verdade para poder correr.
miren onde está hoxe e ·a quen
pos. O Teka faríase forte ó ano. O ciclismo é moi duro. .
dirixe hoxe Rafael Carrasco.
séguinte, cando fichou a Ocaña. .
¿Hai futuro para o ciclismo en
Despois de agradecerlle o
• Deixouno, aburrido pola falta A Estrada?.
_
tempo que perdeu con nós, an
de equipos, pero non foi o único,
O futuro do ciclismo en A Estrada
sóedade da noite, cando os
con el abandonaron tamén outros véxoo moi negro porta/ta de sacrificio recordos reviven -con forza, e se

agradece a compañí~, deixamos a
Manuel Blanco Garea, un cam·
peón.
Marina, a súa muller cando
eran mozos, seguía a carrelra de
· ·
Manuel:
Cando viña correr por aquí ía
sempre velo; pero a Cataluña non
fun nunca.

Hal quen dí que Blanco deixou
o ciclismo por culpa súa.
·
A xente sempre ten algo que dicir. Efeétivamente decíase que deixara
de correr por culpa miña porque casamos cando se retirou, pero non é
certo. A min gustábame velo correr.
Alegréábanme moito os seus trunfos
e fer os escritos no xorna/ sobre el.

Pero a verdade é que non fixo
nada para que continuará. .
Ben, a decisión foi de el. E o certo
é que a vida que levaba era moi dura, ata tal punto que non me gustaría
que o meu filio fose ciclista.
E nlsto intervén Blanco: Os ra.:
paces que sexan o que queiran. Se
el quixera eu axudaríalle no que
poidera, pero nunca o obrigaría.

Supermercado UNICO
D Carnicería
D Conxelados ·
D Charcu·tería
D

Froitería
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VOCES

Osear
Rancaño

Alcohol...
borracheira,·
decibelios a eito,
· barullo.
Xente louca talando a berros,
movéndose, desfasando. ·
Luces atormentadoras
ocupando o a~ e caldeando
·a atmósfera viciada
deste pequeno antro.
Fume· por doquier
e suor evaporado.
Cheiro de asquerosos alentos.
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.O Concello

¡Que dor de cabeza!
¡Ah! ¡que dor... !
. -¿Será ela a que está alí?
, ....?f"'
¿. p ero como
v
Non é posible
Secadra...
¡Bo... ! ¡que mai~ ten!
Inda teño resaca de onte,
vou tomar outra cervexa.
Deus... ¡Que dor de cabeza!
Esta cervexa non sabe nada.
As dez hai que estar no cuartel.
¿Por qué viría a esta cidade?
Para min que é ela.
¡Canto me doe a cabeza!
Os pensamentos ridículos
escomenzan a traballarme a mente.
Un oco ... o peito valeiro. ·
Un buraco deixado na ialma.
¡Ou ... ! ¡Como me doe a cabeza!
Doeme infintamente.
Valladolid, 30 de maio do 92

Xoán ·xosé Mato
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Som sempre as circunstancias
malditas circunstancias,
non ha loucura,
sim,
un ponto dous pontos
o terceiro do absurdo,
intento conhecer e decobro
que é un mesmo o outro
ou quic;a son eu que non estou,
paciencia paciencia,
um ponto e dous pontos
· tic e tac do relógio
do relógio que fai as hora~
do tempo que existe ·
precisso descansar para recuperar
e entender a loucura ·
do home rígid9 circunspecto
com algum projecto
·feliz inanimado

r

Creo nel, creo en todo o que
nace desde abaixo, na rúa, na
xente que t:iabita. Creo na cultura
municipal e faría obrigatorios
unha biblioteca, un teatro e un
cine. Creo nos pequenos museos
onde se garde a historia de cada
pobo.
Da policía municipal o que
máis me gosta é o de municipal,
e son feliz se coñezo o nome dos
axentes que patrullan polo meu
1>0bo.
Creo nos xardíns; nas rúas
peatonais, moito máis que en todas as promesas de falsa
prosperidade vertidas polos políticos de sempre. Creo que me
resultaría máis facil agradecer a
boa xestión do meu asesor fiscal
que ver de preto a un Deputado
ou a un Ministro e estreitarlle. a
man. Síntoma solidario cos alcal- .
des que saben discutir o futuro
dos seus municipios, os que son
demócratas de toda a vida, e non
cos que impoñen un presente teatral. Estou convencido de que
comparto este sentimento con
moita boa xente, sentimento que
moitas veces se ignora ou non se
valora adecuadamente polo's
nosos "directores de orquestra"
(ou de "banda" como queiran
vostedes}, que se preocupan
máis do alta que é a tarima desde onde pretenden dirixir que do
ben ou mal que chega a sonar a
música que se pretende interpretar.
O n:ieu concello son Eu, a
· miña familia, e os meus veciños,
e a miña farmacia, e o meu·méd¡'~
co. O resto é un partido de futbol
entre o Bar~ e o Real Madrid, ou
ese energúmeno de Yelts.in que
busca paz e unidade a base de
bombardeos.
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or mor do progreso, verbo am
exemplo, aproveita os terreos
pliación viaria, caen,,abatidos
comunais para a correspondente
poi a forza das potentes - plantación. No ano 1900 a Praza Prinescavadoras, os indefensos plátanos
cipal e o adro da igrexa vella reciben
da estrada de Codeseda. Represencon pracer os plantóns que mercou o
taban eles o derradeiro recordo
Concello.
daquel sombrizo paseo que anos
Non obstante, as falcatruadas non
atrás soubo de amores dos avós
se fan esperar. Alá polas calendas do
actuais. Daqueles irmáns que deron
ano 1923 o Centro de Emigrados,
sombra, na hora do xantar, ós
senlleira entidade no desenrolo do
pobo estradense, diante dos estragos
obreiros que saían ó encontro das
mulleres ou tillos, portadores da
e desfeita que uns veciños fixeron nas
cativa mantenza das doce.
árbores, escribe no xornal El EmigraTamén eles foron prota'gonistas
do un artigo do que entresacamos os
daquela fartura de árbores que, coa
seguintes comentarios: «Hechos semejantes demuestran una gran persúa función purificadora, puxeron de
moda, na primeira mitade deste séversidad y son, por tanto más odiosos que el robo o el asesinato» ... »Se
. culo XX, á nosa Vila como lugar idóneo para a loita en contra do bacilo
impone por tanto una cruzada de toda
de Koch, que tantos estragos fixo na
la gente digna para purgar la sociexuventude. As colonias de verán dos
dad estradense» ... »Las personas con
las personas, los salvajes a la selva».
rapaces de Vigo establecidas no Sisto
e a~ numerosas familias «airistas»
Catro anos despois, maio de 1927, •
que veraneaban na nosa Vila responno mesmo xornaL atopamonos coas
den a esa terapéutica de curas de
novas doutro bárbaro atentado conosixeno liberado de balde polas
tra as árbores que medraban no
árbores.
·
camiño da Bayuca e no do Rego.
Malia que o seu pasamento está
E a fobia ás árbores ~emella unha
constante. Cando na Gran_Vía se
baseado en que as súas raíces furan
e desfán ós tubos da rede de
plantaron as árbores houbo un
saneamento e no compromiso da: movemento veciñal que rexeitaba esta
plantación de novos plántós de
medida. Os actuais ocos daquela
árbores de folla perenne e de raíc~s
xeira forestal e o distinto desenrolo
máis xuntas, non por iso deixamos de
dos exemplares repostos son
senti-la súa desaparición. ·
testemuñas. irrefutables da xenreira
Diante dos feitos que se están a
que amosaron algúns individuos.
producir tódalas noites na Vila, deduOs actuais e constantes estragos
que os gamberros están a facer, con
cimos que o futuro desas novas
árbores vai ser ben cativo, dada a
alevosía e nocturnidade, nas árbores
da Praza de Galicia producennos deconducta arboricida que parece
herdanza de tempos pasados, como
sazón e xenreira en contra deses anópodemos ollar a través de trasnadas
nimos mangantes, asesinos da
natureza. A eles dedicamos as frases
pretéritas.
Cando o ·noso Concello de A
de El Emigrado do ano 1923.
Estrada comenzaba a súa andaina
Outro tanto do mesmo para os aupolas follas en branco da historia tores do vergonzante espolio que das
amosa unha esperanzada política focamelias da avenida de Caracas, na
zona ir¡structiva que non educativa,
restal. Con data de 1841, segundo as
actas do arquivo municipal, os nosos
veñen facendo día a día os ·rapaces
que alí seica van a recibir instrucción.
rexidores acordan que cada veciño
plante, cada ano, un número de
Hai anos que neses centros
carballos e castaños.
formaránse equipos de rapaces inteO consello, que non a orde, debeu
resados na defensa da natureza. O
ter boa acollida entre os veciños para
triste aspecto que ofrecen esas carneacada-los desexos daqueles . lias certifican que os tales grupos
desapareceron ou, cando menos,
primixenios ecoloxistas. Axiíia, no
atópanse incapaces de atallar O · _
entorno daquela nacente vila,
agroman as árbores, e soutos e
estendido arboricidio.
carballeiras verdean nas leiras do
E remato recordando a frase: «As
entorno.
persoas coas persoas, os salvaxes á
selva».
Tamén o C<_?ncello, dando

·Contestación a un artigo
de Contrarretranca
O Callobre C.F. ten a ben respostar ao
inxuriante artigo aparecido na páxina de deportes de Contrarretranca tentando aclarar
toda esa restra de mentiras malintencionadas
que só poden ser produto dunha frustación
perrsoal e posibelmente deportiva do autor,
quen pretende botar abaixo un acordo fundamental para un futuro deportivo dos
futbolistas estradenses e ao mesmo tempo
inxuriar a unha entidade, o Callobre C.F., que
desde o seu nacemento se marcou como
obxectivo o traballo a prol do fútbol-base e
cos logros que todo o mundo coñece, inda
que quizais non todos saiban asimiÍar, comenzando polo autor do artigo.
A) Parece vostede esquecer que os equipos do rural son tamén de A Estrada ao citar
soamente ao SP. Estrada e ao C.D. Estradense.
Sentirno-nos orgullosos de sermos un clube
do rural e ao mesmo tempo de A Estrada,
dado que a nosa nobreza dista·moito da de
alguns «señoritos del pueblo» coma vóstede.
B) Canto ás mentalidades «formadora» e
«gañadora», tamén nos sentirnos orgullosos
desa mentalidade que vostede nos asigna
(inda que non compartirnos) porque, polo
momento, está a dar moitos mellores logros
cá outra, e senón repase por exemplo vostede
as alineacións actuais do C.D. Estradense e
poderá observar, se souber ler, que ata cinco
xogadores foron formados nas categorias inferiores do Callobre C.F., sen falarmos de
outros xogadores en outros clubes importantes. Busque vostede os saídos desa
mentalidade formadora. ·
C) Canto aos ataques que vostede dirixe
ao reponsábel do Callobre C.F., afirmamos
que son totalmente infundados (demostre
vostede o contrário e deixe-se de demagóxias)
e froito da sua própria frustración (de
vostede). Cremos que seTia totalmente
innecesário expormos aqui os logros do noso
responsábel dado que están fóra de toda
dúbida e que son fiel reflexo do que ninguén
acadou até o momento en A Estrada.
Con todo, que casualidade o seguinte
dado: Con data de 6 do 9 de 94, uns días antes da aparición do seu "impresionante"
artigo, o C.D. Estradense, de categoría
xuvenil, dirixido por· vostede, enfróntase ao
Cacheiras; o Cacheiras reclama alineación
indebida do C.D. Estradense, e ¡bingo! alineación indebida dun xogador, o que conlevª---._
a perda do partido e multa de 5.000 pts. É de
supor que este xogador xogará toda a primeira
fase da liga nesa condición ilegal, dado que
non se trata, parece ser, dun xogador non
sacionado previamente. Como pode erixirse ·
nun exemplo de legalidade?. Varra a súa casa
e esqueza a dos demais.
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D) Parece mentira que vostede, tan legalista como quere dar a entender que é, poda
dicer que o Callobre C.F. non lle deixou
xogadores ao C.D. Estradense para unha fase
de ascenso; un xogador non pode ser alineado en dous equipos da mesma categoria nimha
inesma tempada. SEN COMENTARIOS.
E) Na tempada 93-94, o resultado non foi
de empate, senón que gañou o Callobre C.F.B, é dicer, o segundo equipo de xuvenis (con
cinco ou seis xogadores cadetes) e non con
nengun xogador do equipo «A», como se
demostrou por parte da Federación ao Hes
denegar a sua reclamación por alineación indebida; polo tanto hai que gañar no campo.
Pero con todo, inda que gañase o C.D.
Estradense tampouco serian campións, senón
informe-se vostede antes de falar.
F) Tamén lle queremos lembrar que isto
do acordo xa é anterior, xa que na asemblea
do C.D. Estra4ense de comezos da tempada
92-93 xa o Presidente do Callobre C.F., en
nome de toda a Directiva, ofertou
publicamente a colaboración, sen resultado
positivo daquela.
G) Co acordo, o Callobre C.F. só busca
unha saída aos seus xogadores, de categoria
inferior, en A Estrada, no Clube representativo do Concello e. ao que todos deberiamos
e apoiar, e sen pedirmos nada ·a cámbio,
nen económicó ·nen material, só acordo deportivo. Lea vostede o acordo, porque parece que llo contaron mal e que o entendeu
moito peor, o cal tampouco é de estrañar
nunha cabeza tan clarividente coma a sua. H) Tamén eremos que nun futuro moi
curto os afeccionados ao fútbol de A Estrada
lle pedirán contas a vostede (inda que non
sabemos se neste caso será toda a culpa sua,
senón tamén de que axuda isto) por boicotear o apoio deportivo ao Callobre C.F. e tratar de impedir que nun futuro o C.D.
Estradense poda contar cun clube filial
xuvenil en Liga Nacional, feito que era
factfüel nesta tempada. O Callobre C.F. puxo
todo da sua parte, pero faltou-lle o necesário.
I) Tamén o Callobre C.F. lle pide que nun
futuro deixe a sua covardia a un lado e asine
o que escrebe e non deixe que os estradenses
estean a m atinar en quen poda ser o
responsábel dun escrito tan «brillante».
L) Finalmente dicer-lle que o Callobre
C.F. pensa manter este acordo a pesar de todo
e de v:ostede (e .de cantos pensen coma
vostede, que eremos que son moi poucos polo
ben do fútbol en A Estrada) dado que eremos
que é o único cam_iño deportivo no Concello
de A Estrada.

mirar

a

A Directiva do Callobre C.F.

fideza, s.l.
co
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Coordinadora Comarcal do Sindicato Labrego Galego

PuraSeoane
Hai dous meses que te
incorporacltes como coordinadora comarcal ~n A Estrada, ¿cómo
valoras a tua chegada?
Dende fai algúns anos estiven
ttaballando na sede nacional do SLG
en Santiago, colaborando nas comarcas de Fisterra, Bergantiños, Arzua,
Melide... Nestas zonas a producción
está bastante. centrada na leite e na
carne, ao igual que en A Estrada, así
é que cando cheguei a aquí xa
coñecia estes sectores e sabia tarnén
que nesta wna son estes os productos fundamentais. Neste senso o
cámbio non foi moi brusco.

¿Como ves a situación do sector en A Estrada?

No concello de A E~trada moitas economuis familiares se fundamentan directamente na producción de le_ite. A miudo con volumes que
supoñen o único ingreso da f amila, putras veces como pequenas
explotacións convertidas en apoio económico insustituible, o certo é
que a situación do sector afecta, non so aos productores senon toda a
economia da zona.
Dende o ano 1987 en que o Sindicato Labrego Galego abreu o seu
primeiro local en A Estrada, esta entidade tivo que facer frente a
vários conflictos que se produciron no sector: caída dos prezos,
impagos no leite, aplicación das cotas ou un dos temas hoxe máis
candentes, o cobro da supertaxa.
Hai pouco tempo o problema levou novamente aos labregos e labregas
a manifestar-se en Santiago, entre eles moitos veciños e veciñas nosos.
Para aclarar a sfiuación o Sindicato Labrego Galego é sen dúbida un
dos me/lores interlocutores, aproveitamos a ocasión para coñecer á
persoa que recentemente se convertiu na coordinadora comarcal deste
sindicato na nosa zona, Pura Seoane.

Nestes momentos corremos o
risco de que nos apliquen as cotas
do leite, é dicer, de que nos cobren a
supertaxa, a multa por exceder-nos
da cota asignada polo SEMPA si o
sector no seu conxunto non é capac
de responder coa rapidez suficiente.
Nesta situación vemos as econ0rnias
dos agricultores e agri~ultoras da
comarca perigando, xa que isto
supondría un gasto a maiores e un
desenvolso de cart0 s que levaría á
ruina a moitos deles. Agora mesmo
ternos unha incertidume total co que
yai pasar na campaña 94-95 con respecto á supertaxa. Atopamos-nos
con que as nosas administracións
non están- levando a cabo altemati-.

vas que nos solucionen este problema.

¿Cal foi a resposta do sector
productor de leite a esta situación?.
Os productores e productoras de
leite na comarca non recortaron a sua
produción, todo o contrario, segun
datos de empresas estanse pasando
por encima da cota en cuantías superiores a campaña pasada, con esta
actitude é practicamente imposible
que nos aplique as cotas
- cobrandonos a supertaxa a tantas
explotacións afectadas.

O pasado dia 2 de abril o SLG
convocou unha manifestación en
contra da supertaxa, ¿qué imp0rtancia tivo?
Ante a pasividade que antes
mencionaba tanto das nosas
adrninistracións como dos restantes
sindicatos,cando había unha ameaza
forte por parte das empresas de non
pagar o mes de marzo, o SLG viu a
clara necesidade de movilizamos
para facer acadar compromisos que
non existían, e facer que se decataran
unha vez mais do dano .que o sistema de cotas esta desenvolvendo en
Galiza

¿Como se aplica por lei a
supertaxa?

propocionarse un interlocutor para
o cobro da supertaxa, as empresas.
estas, por lei, teñen que reter as mensualidades no momento en que un
productor ou productora se pasa da
cota asignada e incluso poden reter
no momento en que vexan posibilidades de que esto xurda. É así como
a Administración intenta"evadir o seu
traballo de recadador, xa que son
sabedores de que cobrarnos a
supertaxa a cada un dos productores
que nos pasamos seria imposible. As
empresas están en contra desta medida.
·

¿Calé a actitude das empresas?
As empresas non quei:-en facerlle
frente a algo que por lei non lles
copite, e pola tanto tratan de utilizar
diferentes metodos para asegurarse
de que a supertaxa recae sobre os/as
productores/as como por exemplo
pasando un documento a firmar en
donde os/as agricultores/as se comprometen a pagar a supertaxa cando
exista; Tratan de pagar en moitos
casos o leite ilegalmente ou facturar
menos Kilos dos vendidos, son todas elas tecnicas que nos perxudican
os productores. Dende o Sindicato
Labrego Galego queremos facer un
. chamamento os/as productores/as
para que sigan producindo e non caigan en todas aquelas artimañas que
poidan amañar as empresas.
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Unha dimisión
_inesperada e
inexplicable
D

A.C.

Aló polo mes de Decembro, en vísperas
dun partido de rivalidade, frente ó Lalín, o
entrenador por aquel entonces do
C.D.Estradense, Pepe Chedas, _presentaba a
súa dimisión un venres pola noite: anúncialle
á plantilla a ·súa decisión á hora do
adestramento e comunícallo logo á Xunta
Directiva.
A dimisión de Chedas foi inesperada, o
equipo practicaba un fútbol aceptable e a súa
posición na táboa de clasificación na 31 División Nacional era cómoda.
As causas da dimisión nunca foron clar~cnte explicadas. Preguntados os membros
da diiectiva do Clube, sempre respostaron
que o ~écnico non Hes <lera ningunha explicación. Inquerido Chedas, as súas respostas
foron sempre evasivas: «Non o dixen antes e
-non o penso publicar polo de agora».
Pero os motivos desta dimisión
supóñense e atísbanse por certos ci>menta-.
rios de xogadores e de persoas máis ou me- _
nos cercanos ó Clube e ó propio Chedas. Tódoios indicios levan a silpoñer: a) Unha
serie de problemas do ex-entrenador con
certos xogadores; b) Unha certa falta de apoio
por parte da directiva; c) Posiblemente
ocorreran as <lúas cousas:

O reto do Balonmán
o Sima/
_ Rematada a primeira volta do Balonmán Estradense na súa competición, o primeiro
que se observa é a falta de competitividade e a mediocridade dos equipos participantes. Ante esto, convén reflexionar sobre unha categoría na que o Balonmán Estradense
levaba moitos anos sen participar. Esta é unha categoría na que os xogadores non
participan no xogo éon moita motivación. Os xogadores do equipo da nosa vila son
- veteranos, sen máis aspiracións; os xuvenís que entrenan co equipo, non entrenan
tampouco motivados porque non poden xogar nesa categoría por non ter equipos
inferiores federados. E desafortunadamente, tamén se perdeu a calidade que en tempos
atesoraba este deporte.
¿Será a culpa de que esa continuidade dos xogadores xuvenís non se perpetúe no
club?. Poida que si. Poida que nos queixemos de que os xogadores que saen de xuvenís
non teñen o nivel ou experiencia suficiente para xogar na categoría actual ou en
Primeira Territorial, pero é que non nos damos conta de que non os dotamos dunha
continuidade que perfeccione o seu nível, por non ter equipos inferiores en A Estrada.
E_ntendo que ternos.que buscar remedÍos a esta situación. Unha boa solución sería
. recupera-las Escolas Deportivas, que no seu .momento' axudaron a crear o Concello
(co Concellal de Deportes) ou persoas como Femando Silva, o que nos permitiría que
o Club Estradense lograra unha máis grande competitividade nos próximos anos, que
ó final redundaría en beneficio do Clube e do propio Balonmán.
Por suposto creo que hai xogadores xóvenes en A Estrada que merecen a nosa
dedicación, do contrario non continuaríamos compartindo con eles o afán de axudalos,
pero considero que non lle dedicamos o suficiente interés nin a atención que se merecen por parte d~ todos nós. Que ninguén diga que non podemos crea-los nosos propios xogadóres; e volvo a reiterar que coá nosa axuda poden sair. Como exemplos hai
clubes coma o Lalín_ou o Bueu que fixeron unha canteira fabulosa e hoxe en día teñen
equipos en categorías nacionais.
Posiblemente máis que un comentario fixen unha crítica contra nós mesmos, que
xogamos no Estradense, pero paréceme que se todos puxéramos un pouco máis de
empeño e interés nesta categoría xuvenil, o Balonmán Estradense volvería ós seus
-anos de espleñdor e daría froitos apetecibles. -

Escota de
Fútbol do
Sportlng
Estrada
o M. Regueiro
Dende o derradeiro mes de
Noveml5ro estase a levar a cabo o .111'
Curso de Iniciación e Perfeccionamento
ó fútbol que como cada ano imparten os
membros da Escala de Fútbol do Sporting
Estrada.
Máis de sesenta nenas en idades
comprendidas entre os 5 e 11 anos toman parte nesta edición na que impartei.J
a lección maxistral de co-m enzo o
adestrador da S.D.Compostela, Fernando Santos, que estivo acompañado polos xogadores profesionais do mesmo
club Pichi Lucas, Bellido e Gayo.
O organigrama da escala está
composto por un coordinador deportivo,
persoa titulada polo Colexio Galega de
Adestradores, un médico especialista en
temas deportivos e seis monitores auxiliares, que traballan ó longo de tódolos
fins de semana para conquerir ún máxi-

20 Aniversario do -C.D.Estradense de ve_teranos
o C.G.
•

Nesta tempada cúmprense 20 anos de permanencia do Campionato de Veteranos da Zona Norte. Moitos homes tiveron que pasar polo equipo ata chegar a
este 1995 que agora comenza, -homes que deixaron unha filosofía de tace-las
cousas que permanece ata'hoxe. Moitos deses homes xogan aínda agora noutro
equipo de veteranos: o Acibro'.
O equipo, neste intre está formado por un grupo de amigos unidos, aparte de
por outras cousas, por unha data e un deporte: SABADO-FUTBOL.
Existe unha moi boa relación de amistada entre os seus compoñentes, amistade
qué se manifesta tanto dentro como fóra do campo. Dentro do campo á hora de
xogar, impórtalles máis sentirse satjpféitos co xogo realizado que co resultado,
ainda que éste non o deixan de lado e para iso todos poñen o seu maior interese
en gañar. Fóra do campo, nas merendas e bromas que se levan a cabo ó remate
dos encontros, sexa cal sexa o resultado .
. Hoxe en día este equipo está composto por:
LUIS-FANDIÑO-CUMBRAO-VARELA-SANTI CHAO-XARO
SECHO-MIAJAS-SANTl-JAVIER-TOÑO CASAIS-BONl-URBANO-BEDE
TOÑO CHAO-CAMPOS-JUAN CHAO-NASO-VICTOR LOMBA-REBOREDO
(lesionado).
Per9 como-sentir xeral de tódolos seus membros é preciso destacar tres nomes
sobre os que xJra o Clube Estradense Veteranos:
Alfonso Varela, Santi Chao e Luis- Cumbrao; sen eles, quizás este equipo non
sería o mesmo sen a súa ilusión, o seu compañerismo e o seu especial xeito de
acolle-los novo~ xogadores fai que todos teñan que dicirlles: GRACIÑAS E A SEGUIR ATA QUE AS FORZAS AGUANTEN.
Por certo, non nos esquecenios duns afecionados que viaxan sempre co equipo: CARLOS, ALEX, DIEGO e ALBERTO, que abo seguro collerán retrincos do bo
xogo que poden contemplar tódolos sábados.

A foto corresponde ó día
da inaguración do primeiro
- ano e nela figuran os
xogadores do Deportivo da
Coruña Luis López-Rekarte e
- Mujica, acompañados polo
Concelleiro de Cultura, o
Coordinador deportivo .da
escola e o médico do clube.

mo número de xogadores con miras a
unha proxección posterior.
Polo que respecta ós obxectivos pretendidos polos. rexedores figuran
aaemais do sinalado anteriormente como
buscar unha proxección posterior acorde coa valía dos nenos, unha plena integ rac1on
no
deporte
e
no
desenvolvemento social.
A metodoloxía que están a empregar
está sendo activa, participativa e dirixida e intensiva pero dándose sempre un
ambiente de diversión e traballo.
O longo do curso está proxectado le,
var a cabo unha serie de actividades complementarias como excursións, reunións
técnicas e de confraternización e actividades de tipo social.
Resaltar que nun principio os nenas
non teñen que aportar ningunha
cantidade xa que polo momento a Delegación de Deportes do Concello colabora cunha aportación económica que
serve, para sufragar parte dos gastos da
éscola.
Este proxecto pioneiro na nasa zona
de influencia, xa totalmente consolidado
e coñecido pola Secretaría Xeral para o
Deporte, agarda dar os seus froitos dentro de catro ou cinco anos.
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Revive a ·A sociación Cultural
A Asociación Cultural «A
Estrada» volve a poñerse en marcha despois dunha paréntese provocada por causas externas (crise
xeral do asociacionismo e do
activismo cultural víctima do
consumismo) e por causa~ internas
(falla de relevo para as persoas que
despois de dez anos na directiva
foron por distintas razóns persoais
abandonando esta actividade).
A revista Contrarretranca, que
actualmente se edita no seo da Asociación Cultural. Quere lembrar a
importancia que esta entidade tivo;
recuperou o Entroido, e o Magosto
na Estrada. E tamén quen
dinamizou o deporte base a traves
dos campionatos d~ Futbol Sala,
Baloncesto, Chave, Xadrez...
A Asociación Cultural foi quen
de traer a nosa vila as actuacións
musicais máis intere&antes do momento con grupos como
Milladoiro, Fuxan os Ventos,
Manol~ Peña, Sursum Corda,
Masa Coral Estradense, Domingo Fontán, Clunia Jazz...
Sen pretender facer unha rela-

e que eremos volverá a ter na vida
cultural estradense.
Téñase en conta que foi aAsociación quen trouxo o Teatro á
Estrada da man de grupos como
Artello (tres veces), /taca,
Ancoradouro, Tinglado, Os
Monicreques, Troula, Farándula,
Antroido, etc.. Esta entidade
"' permitiu ser_vir de canle das súas
expresións artísticas e coñec'ér a
·arte que estaba a facerse.neste país
con exposicións artísticas de
Maside, Chaves, Porta, Chicharro,
Vázquez, Laxeiro, Betti, Jano
Sanmartin, Cerviño, ..., e de foto.grafía Xaime Rodríguez e Castaño. Outras mostras · as que
puidemos asistir foron ás de Cerámica; artesanía Estradense, Arquitectura Popular. ..
A Culturaaudio-visuafchegou
a nós a través do Cine-Club que
proxectaba ciclos de Cine (cómico,
galego, élásico...), e posteriormente no Video, sen esquecer
audiovisuais proxectados como
foron: As -nucleares, Historia de
Galicia, Amado Carbal/o, Rosalía
de Castro, Losada Diéguez...
Nos salóns da A. C. tiveron lugar conferencias de grande talla a
cargo de Ramón L. Suevos,
Carvalho Calero, Xavier Alcalá,

Ramón Vareta, xosé Lois Fontela,
Carlos Vareta, Paparolo, Manuel
María, Xesús Alonso Montero, Pilar García Negro, Teresa Navaza ...
e debates sobre temas de
actualidade como foron A
reconversión, o Estatuto de Autonomía, Conflicto Lingüístico, O
Salvador, Servicio Militar, Palestina, O Galega no ensino, a Ov.N,
o Aborto, o Divorcio... e temas
locais como O Lobo, O Derribo da
Praza de .Abastos, Os Encoros do
Ulla, A Feira da Estrada.
A Asociación Cultural foi quen

¡Faite socio!
Cubre, recorta e envía este cupón a Asociación Cultural "A Estrada", Praza da Farola, 1, 12 36680 - A Estrada
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Na cldade.da néboa

. ción de actos, que sería imposible
facelo ei;i tan curto espacio xa que
algún ano realizábanse case corenta
actos, queremos resignar que a Aso-

Con este curriculum a Asociación Cultural presentase de novo
<liante dos estradenses con sabia
nova para continuar o traballo des-

1'
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Establecemento hostelelro estradense nos anos 20

D

_ver publicacións (Matacán, Bacilo
de Cocos, e actualmente
Contrarretranca),, e Simposiums e
Sl!Il:).anas de Conferenciás
(Simposium . sobre Literatura
Estradense, Semana BoÜza Brei)
que nos ·permitiu aos estradenses
coñecer a nosa historia, e aos
persoeiros máis relevantes das
nosas letras como foron Marcial e
Avelina Valladares, García Barros,
Losada Diégiiez, Cabada Vázquez,
·
Bouza Brei.

iniCiaba o seu cademo de debuxos ·
Nós:

·"Non lle poñatles
chatas ·á obra
mentres non se
remata. Oque
pense que vai mal
que traba/le ne/a;
hai sitio para
totlosn.

X..Porto Matalobos

é, tamén, para xente principal,
estaban abertos o bar de Ovidio
Por aquel tempo, -na .e o de Mosquera. O café «Re«Cidade da Néboa», non
gional», de Albino Vilas, viña
había cafeterías, como hai
quedando na esquina da rúa de
Porto Verdura coa de Don Xusto
hoxe, nin discote·cas, nin
«pubs», rapazas con
Martínez, nise edificio que,
minifaldra, nin tendas ccpret aínda hoxe, sigue tendo «seae»
a portes». Tampouco había de pintura, en fiestras evalcóns.
«Coiffeur pour dames», nin, ·
O bar de Piñeiro, era o da
tan siquera, Médicos da
«Puerta del Sol», que ·
Seguridade
Social,
xubilosamente subsiste espe- .
fotócopiadoras nin reparticialistas en «cocktails» e comdores de butano.
binados,confórmulascÓnservaPero había xastres e das
e
transmitidas
zoqueiros, zapateiros de xeneracionalmente.
portal, arrieiros, leiteiras,
Tabernas había máis, aínda
coraa•~~~~•••;;...>"-~ .se~ polos dedos,
como a de Mato, donde se
leña a domicilio, serradores,
chocolateiros e tratantes de alugaban carruaxes; ou a do
Señor Andrés Xestoso e a do
parcos,
afiadores
e
Tasqueiro,
a de Urbano, e a de
paragüeiros, xentes que anLaureano,
a
de Picáns, e a de
daban
ao
xornal,
«todoterreos», que tanto se Juán Puente; a de Xavai, «la
Flor», a do «Acabainas», ou a
poñían a tender unhas
da
Viuda; a de Platas ou a·
· cachopas de carballo, como
tabemiña
da Señora Carmela de
arrendaban unha veiga de
«Port Arthur» donde ofrecían
patacas, arranxaban un
cortes para os cabalas e herva
tellado, limpaban un
seca
de abando para o deseancamino, aqueloutraban
unha muralla, podaban vi- . .so dos repoleiros de Santa Luñas, iban por algún carreta cía, ou dos alfareiros ~e Buño.
As mulleres non fumaban,
ó monte, transportaban bul·
coa
excepción que non fixo retos .
en
carretilla,
gla de Consuelo "ª Noia», a
agadañaban sivadeiros .ou
tocaban a frauta nunha .. quen lle gastaba solprendernos
con modernidades. Tampouco
ruada.
.Que eran tempos dife- conducían coches, aínda que se
rentes xa o sabemos. Pero, · lociran «filigraneando», montadas en bicicreta.
tamén, aqueles que vivan,
Os rapa.ces, pala súa parte,
dentro de 50 anos, haberán
de notar, as nov~s desigual- . podían ir a escala de Don
Baldomero e cantaban o cc!Saldades. E, xa o verán, como
ve,
bandera, dfi! mi patria, Salhan ter máis de catro causas
que contar, con risadas a ve...!», tan pronto entraban pala
mañán.
cachón, aburríndose con
A mocidade, iba aos bailes
ista nasa «modernidade»
do
entroido,
no almacén do Sal ·
dos «cubatas» _e do
de Cándido Tafalla, ben prepaocguiston»,
con
rada con serpentinas e ramaxe
esquecemento das copas
de
mimosas; .ou ó do Tabeirón,
de augardente e a satisfacde ·Carbonciño, que eran de
ción dun «mataquintos».
Con todo iso, o de ago- vitrola, cando Baltasar de
Moreira non estaba «de quieto»
ra é o de agora, e compre
co
acordeón.
seguir lembrando aquelo
Tampouco non trasnoitaba a
que conservamos, sen facer
xente,
nin facía festeiros fins de
absurdas valoracións nin
semana,
polo que -había que
comparanzas que poidan
deitarse coas galiñas, para poconducimos a ningures.
der erguerse frescos co primeiro
Así, na Principal praza,

canto do g~lo.
Palas mañáns dos domingos, as devotas iban á
Misa de cedo, tratando de
non meter os tacóns por
entre os ferros das
gradicelas da entrada, na
eirexa vella, mentres tanto
Don Pastor se revestía e a
besta branca apastaba na
hervan'lolruralnodilimitado
adro.
Mentres QS demais dormían, xa· o Miguelo de
Mollarrabo fixera varios
carretas de casqueiros,
dendes da serra de Dono
Piso, para que a viciñanza
poidera ir tendo leña, na
hora de cantar ó pote.
Por aquel tempo, na
«Cidade da Néboa», non
había discotecas...
Tampouco había piscinas. E, axente, ibaarefrescarse ás Canizas e a Os
Fouleiros. A lavar a roupa a
Leicures e a .afumar os
chourizos a os Chapurras,
dar un paseo deica o Caño
Sifón, ou a buscar silencios
no Rodeiro.
Era un modo de vivir.
Outra xente e diferentes
tempos.- Mentres tanto, no
«Salón Novedades», para
calquera domingo, anunciaban unha película de
Tarzán. Sonora, «Hablada
en Español», e podemos ir
pensando én reservarnos
un sitio.
Na do cclizón», tamén
pode haber baile, ealquera
día de feira.
·Agora, os rapaces andan co seu «908», «personal phone», para poder comunicarse coas mozas, sin
interferencias.
Dentro de pouco, xa
haberáhelicópteros
aparcados nas tierveiras,
igual que tempo atrás había
carros de vacas, tractores
ou «SeiscéntOl?» a pares, en
cada e ira, debaixo de
carballos e cerdeiras.
Pero non digades nada, .
xa que os tempos superan,
incruso, aos pensamentos.
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Folck Galego con acento estradense

Pé de Bol
de Boi formouse a comenzos
o ano 93, composto inicial
mente por André Porto (frautas,
wisels, percusión), Luis Durán (guitarra) e X.M.F.Gañete (acordeón). Moi
interE~sados na música celta, báltica e
grega, fixeron varios concertos, sobre
todo na zona de Vigo dado que naquel
momento estaban coordinados cun
grupo de baile daquel entorno. A sua
actuación máis relevante foi posiblemente aquela na que compartiron cartel coa Fred Morrison Band.
No outono do mesmo ano 1923
con motivo dun programa na TVG
adicadó a A Estrada-e no que se entrevistaba ao constructor de requintas
estradense Carlos Rodríguez,
xuntaronse ao grupo Miguel Brey (gaita), Paco (gaita) e o filló do artesán,
Carlos (requinta), nunha formación de
duas gaitas, acordeón, pínfano, guitarra e requinta. En só tres dias de
traaballo intensivo prepararon un tema
tradicional do Val do Ulla, o «Vals do
Ulla», que se conta entre os seus te:.
mas máis aplaudidos.
Debido ao relativo éxito da actuación Carlos e Miguel Brey únen-se definitivamente ao grupo e despois de
actuar de novo en Vigo co antigo repertorio deciden encamiñar o grupo ó
folclore esquecido da zona. Despois
de moitos avatares Luis Durán e André
Porto ven-se obrigados a abandoar a
formación por motivos persoais. A
dous meses dunha actuacuón xa pactada o grupo estaba na práctica
esnaquizado. É neste momento cando
X.L.Bandido (guitarras), procedente da
De esquerda a direita e de arriba abaixo: Carlos (pínfano, requinta, frautas, tenores e pércusións), Gañete (acordeón e percusións),
banda de rythm and Blues «Cold
·
_
Miguel (pínfanos, requintas, tenores, percusións) Mario (Percusións)
Ground» eMario (percusións) se unen
Junkera, ou na Iª Noite Folk de Loimil
Nestes momentos Pé de Boi pr~- e polo normal custan menos».
a el consolidando a formación que en
para a presentación dos seus novos
Qué efectos vos gustaria causar?.
(festival que pretende converterse en
neste febreiro.:fai un ano.
· rampa de lanzamento de grupos temas e o 11 de marzo en san
«Que a xente se identificara con
O debut cos novos membros é na
Mamede qe Rivadulla onde comparti- algún dos nosos temas cando nos
novéis), onde cómpartiron cartel con
Festa. do Viño do Ulla no pasado ano · Munteroi, Calimbornio e os grupos rán esceario cos bos músicos de · escoitara».
con sete pezas de composición
folclóricos A Folla revirada e CalimbornioeomilloriñodeGaliza,os
Hoxepodemosxaescoitar15teademáis do Vals de Sarandón. Este
Tequexetéldere. ·
Dhais.
mas da sua colleita: «A barqueira das
foi, segundo manifestacións do grupo,
Preguntamoslle ós seus membro~,
Estralas», "Rocaforte», «Au revoir» ,
En maio do mesmo 1994 fixeron
un dos seus mellares días, que se
unha incursión na 2 de TVE e grava- qué reivindicades coa vosa música?
«Castro dos Ventos», «Terra Fría» ,
continuaou con outras actuacións: no
ron unha maqueta nos estudos da ra«Todo, ou nada, simplemente que «Nubes Roxas», «Comboi ó Solpor»,
amparo de Berres, no Esmorga Folk
dio Galega, feitos estes ós que o grua xente se conciencie de que hai
Cuco que Ven», «Viaxeiro de
94 de Bandeira, onde actuaron a carón
po resta importancia por carecer da outras músicas alternativas ás orques- Pousada», •iA Marcelina», «O Baile de
de Leilia, Ophiusa e o mesmo Kepa
tas verbeneiras e que fan máis efecto Jurunha», "Lúa de Abril», "Ramal
emoción da música en directo.
Púrupura» e «A Miña Muiñeira».
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