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ESTRADENSE

A importancia da ubicación da Academia Galega de Seguridade no'
Concello de A Estrada.ocupa o tema principal das páxinas deste nqvo nú~e
ro de CONTRARRETRANCA. A expropiación de terreas, todo o seu proce_so, non foi do agrado de todos; ~entamas pois ilumina-lo Salón de Plenos do
Axuntamento para ver coa maior claridade posible onde estaba cada quen.
A Academia Galega de Seguridade seguirá a ser tema deste xornal por
canto se teñen postas nela mpitas esperanzas, mesmo hai quen con.fía que
ela será a que resolva os problemas de desempre·go e declive económico do
Concello. Hase de ver.

A Estrada
Calvo Sotelo, 44
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Etapa - N~ 18

A conferencia de Pekín
- desde A Estrada

As páxinas centrais do periódico recollen a opinión contrastada de mulleres estradenses. A
recente clausura da Conferencia de Pekín e ainda
sen neces_
i dade de_exclusividade algunha que
xustifique a súa presenza, reclamámo-la súa participación.

A Estrada· Nº18
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A Academia-Galega de Segurldade

·un asunto polémico
O Concello da Estrada, no pleno ex- .
traordinar1o celebrado o pa~ado 14 de
xullo, dóu luz verde a dous puntos da
orde do día, que suscitaron a polémica.
Cos vótos a favor do PP e do PSdeGPSOE, aprobouse o convenio entre a
Consellería de Xustiza, Interior e
Relacións ·Laborais e o Concello da .
Estrada, para a instalación da Academía
Galega de Seguridade.
Sen embargo, foi a apróbación do
punto seguinte, cos votos en contra do
BNG, o que centra a polémica e abre
diferencias entre o Concello e os afectados: a aprobación do proxecto de expropiación dos terrees necesarios para a
instalación da Academía Galega de
Seguridade (AGS).
Se ben ningún grupo político se
mostrou disconforme en que á AGS se
instale na Estrada, si houbo discrepancias, .e mesmo posturas ben diferentes
polo que respecta ao procedemento para
a delimitación, función e dotación dos
terreós que o Concello ha ceder para a
ubicación da AGS.
As discrepancias entre os grupos políticos municipais, apareceron á hora da
aprobáción do convenio entre a
Consellería de Xustiza, lnt.erior e
Relacións Laborais e o Concello da
Estrada. O dictame da Comisión de Organización propoñía ó Pleno como aclaración ó Convenio, que a cesión ·á que
se retire o expoñendo primeiro de
instalacións deportivas do Concello, é
unha cesión de uso nas condicións que
xurdan do desenvolvemento da cláusula sétima e que as instalacións
dotacionais á que se retire dita cláusula
son as deportivas sitas nas inmediacións
dos terrees da Academmia e que de ser
posible suprimirase da cesión os terrees
• wmarcados na zona D.
Así pois, o Pleno do Concello
aprobou o Convenio tal e como a Xunta
o redactara. Os detalles e ma,tizacións
definitivas que se engadiron (o uso, e
non a cesión das instalacións deportivas municipais, a non césión de tOdalas ·
instalación$ municipais, senón só
aquelas deportivas cercanas da AGS
para o seu uso, a exclusión dunha parcela anexa á Carballeira Municipal dos.
planos do proxecto -a zona D-), foron
exactamente as que o concelleiro do

Besteiros - Riobó
A Estrado

PSdeG-PSOE, M.Sanmartín, propuxera
tanto na Comisión ·como no Pleno.
O voto en eontra do BNG era, para o
concelleíro Gonzalo Constenla, un
rexeitamento á aprobación dun Convenio pouc:O claro, difuso, que non recolle
prazos de execución, que non garante a
asunción de compromisos cando quedan supeditados ás disponibilidades
orzamentarias futuras. Propón que se
elabore un documento de inmediato, eliminando os puntos máis vagos e que
clarifique, e así .
axilice, a com ~_
prensión do Convenio.
O PP tiña
como prioridade
inmediata pasaia páxina, xa que
a súa finalidade é
construí-la Academia: Se para
iso, por encima, conta co apoio importante da maioría da oposición, as cousas
semellan máis doadas. As modificacións
introducidas no Coñvenio son as
modificacións que o PSdeG-PSOE
propuxo; as mesmas que o PP, por
aquilo do xogo político, rexeitaba na Comisión de Org'anización nun principio; na
devandita Comisión, o representante do
Partido Popular, Bemárdez, logo da intervención do concelleiro do BNG,
indicaba que lle parecían ben-as
propostas dos grupos políticos pero que
neste momento se pretende facer todo
o posible para que a Academia Galega
se constrúa na Estrada o máis
rapidamente posible, polo que non se
modificarán as cláusulas do Convenio e
que o desenvolvemento das cláusulas
.tarase no seu momento. Claro, logo da
intervención de Sanmaitín, a proposta
da Comisión recolle as aclaracións que
o PSdeG-PSOE introduce, e que o Pleno aprobará. Bemárdez cedeu o que tíña
que ceder..
Foi o seguinte punto, con todo, o
máis impo~nte e que, coa súa aprobación, abre diferencias sustanciais e
duradeiras entre o Concello e os veciños
afectados. Importante, porque a aprobación do Proxecto de Expropiación dos
terrees necesarios para a instalación da

RIOBO
PISCIFACTORÍA

AGS dota ao proxecto dun espacio .físico imprescindible, pero, ao mesmo
tempo, implica un proceso de
expropiacións, obliga a ter en conta uns
interlocutores, a dialogar e negociar cos
veciños· implicados.

da AGS, pois entende que coa exposición pública e as notificacións
individuais, os veciños terán as suficien-.
tes ·garantías; que se-ben o ben público
é prioritario, a valoración dos terreos
debe ser xusta, que de momento non se
TERREOS SEN PREZO
- teñen máis que as que figuran no
Vai cáseque un ano desde que o gruproxecto e que unha vez se reciban .as
po de goberno estii:nara os prezos a paalegacións dos veciños manifestaranse ..
O concelleiro socialista, Sanmartín, pregar polos terreos, sen talar cos afectados, en contra do que se dixo, entre as _ gunta se se tiveron. contactos cos
300 e as 400 pesetas por metro cuadraveciños afectados, xa que algúns manido. Entendendo,
testaron que se enteraron pola prensa.
. postériormente,
Campos afirma que se reuneu con case
que
algunhas
tódolos veciños, salvo tres ou catro que
valoracións feítas
non se coñecían; polo que respecta á
non eran correcvaloración; estarase ó que os .técnicos
tas, encargóuselle dispoñan.
ao Colexio de.
O representante do BNG, Gonzalo
Enxeñeiros Técni- . Consten la, entende que debe.
cose Peritos Agrímodificarse a taxación, xa que no
colas un. estudio
pro.xecto do técnico _valoráronse os
terreos como se estivesen en zona rural
ao respecto, resultado do cal modifícanse as cantidades
e, se ben é certo qué non están cataloacordadas entre o Concello e os propiegados como solo urbano, están mesmd
tarios, reducíndose os prezos q1,1e debeá beira da vila e a cuota asignada é a
rían oscilar entre as 190 Ptas/m2 e as
que se está pagando na zona do rural,
máis afastada do casco urbano. Afirma
350 Ptas.
Unha vez o dictame chega ao Pleno,
que o BNG móstrase en contra de votar
o PSdeG-PSOE expresa o seu acordo
favorablemente este acordo ·se non se
modifican os prezos.
en inicia-los trámites qe expropiación dos
· terreos necesarios para a construcción
Con 18 votos a favor e dous en con-
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apróbase o Proxecto de Expropiación dos terreos necesarios para a instalación da AGS.
u•••~-; •••uooho•::::.::.::.::.:=•••••••n•" ''' '''''
Pese a esta aprobación, o
-"'":""'
.....-··--goberno municipal vese na
_·-~~~
obriga de ceder diante dos afee"
..~ S':T'=--=-·_;,:.-:-_
tados, abrindo un prazo de
tempo para.as reclarnacións, e
.....-. ·:..-::_-:-:,:::-:- . que, polo de agora, os prezos
oscilen entre as 350 e as 450 ·
Ptas/m2,
cantidades
sustancialmente superiore_
s !ÍS
que b goberno consideraba.
xustas. Os novos prezos
aplicaranse tamén. a aqueles
terreos nos que os propietarios
+
aceptaran a taxación inicial. Así,
se se estimaba o gasto da compra dos terreos en 40 millóns de
pesetas, agora os 180.000 metros cuadrados poden costarne·
ós veciÍ'íos da Estrada cerca dos
80 millóns de pesetas. En fin,
gobernar;ites previsores e
aforradeiros para un Concello
con cartos abondo.
_ Sen embargo, houbo propie+
--+
tarios cos que non se chegou a
acordo..
O voto a favor do P~OE, é
~-certo que o condicionou a que
se chegara a acordos cos afectados por parte do Concello. Se
prezos de valoración.s moi
Ptas o metro cuadrado, e
lembrándolles que estáse a neeses acordos non chegaran se- . baixos, claramente.lesivos para mesmo había valoracións de
gociar sobre terreos rústicos,
os intereses dos propietarios.
peritos que chegaban ás 1o.ooo
ría un problema para o PP; se
Mesmo consideran un . «roubo
Ptas. Fontes municipais contemplados como tales no
- chegan a medias é medio prolegal» osprezosqueoConcello , sinalaban que algúns dos catastro e polos que se-pagan
blema do PP; e se por fin
e'stablecera, porque cantidades
plantexamentos dos propietacontribucións de zona rural.
houbera un acordo total entre
semellantes fíxanse én parrorios que reclamaban outras canCampos, finalmente, só lle peConcello e propietarios, sería un
éxito para o PP e para o PSOE.
q u ias alonxadas da vilaéi.i..
' .._1ti~.da~d~esi.J~~·~~~~~-d~í~a~á~!J!~!!~~~~~;-••~!~!l!~fi::"~------::pagarase a 3. O pesetas o nos entendibles, pero estimaron
evar por enganos, que nofl lles
Os homes de Suso Tallón nunmetro cuadrado, en Toedo, para
disparatadas
algunhas
podían beneficiar en nada (!).
ca sairían perxudkados
alegacións presentadas, con
Nos casos que non haxa
politicamente, · aínda que o edificio comarcal. Nun escriasesoramento dun profesional,
acordo, decidirá o Tribunal de
aproba-la expropiación cos seus to, o BNG, pide ao gobemo local que (eflexione e modifique
nas que se fai alusión a cantiXustiprezos.
votos, ·acreditando na xestión
o acordo, sendo moi beneficiodades superiores ás 2.000 e
que o PP podía facer, na súa
3.000 pesetas.
sa a compra dos terreos, non
capacidade de diálogo, en bese debe perxudicar a este coÁ falta duo acordo total cos
neficio dos cidadáns, é cousa do
lectivo de veciñbs. ·
propietarios, hai pouco tempo
PSOE. Pero non é exactamenO GOBERNO REFLEXIONA
o alcalde Ramón campos, facía
te igua:I que un veciño teña que
MODIFICANDO. OS PREZOS
un ofrecemento público aos ·.
negociar os seus terreos porque
Aberto o prazo para presenpropietarios dos terreos cos
así .o decidiron 18 persoás de
tar reclamacións, medio cento
que non se chegou a acordo
20, ca que ese veciño poida nealgún, para negocia-la vende propietarios (dun total de 80)
gociar eses terreos porque 9
presentaron nas dependencias
da das parcelas. Indicaba
persoas·de 20 opinaron que hamunicipais algún tipo de obsero alcalde que decidiran
bfa out~a posibilida_de.
vación ou.alegacións. Asesora- fixar nóvos
·
Para o grupo nacionalista,
dos .Por peritos, propoñían. p r e z o s
que votou en contra da exproprezós entr.e as 400 e as 800 p a r a
piación, era lamentable que se
Ptas m2, algúns consideraban
axiliza-lo ·
iríieiara o expediente de expropiación consignándose uns • que Hes deberían pagar 3.000, proceso,

.:· -
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·Nace unha asociación veciñal
Nun marco paisaxístico fermóso,co
castro,a igrexa e o souto no fondo,ergueron
os emigrados na Habana unhí!_ fennosa casa
- que,como a placa conmemorativa da súa fachada explica,servía de casa-escola' para os
paisanos da parroquía de Olives.O periódico estradense «El Emigrado» dá conta dos
preparativos levados para dar cabo,a principios dos anos 30,a tan meritotia
construcción.Logo de ser escola e casa do
mestre durante moitos anos,onde se
escenificaban obras de teatro,ensaiábanse
bailes e música,é de padece-40 abandono que
propiciara a posta en marcha dos grupos es. colares na década dos 70,foi reconstruída,e
hoxe é o local social da recén creada Asociación de Veciños «O Castro» de Oliv¿s.
Falamos coa .súa presidenta,Marisé
·García,veciña da parroquía,sobre as súas
inquedanzas:

mites que sexan neces?Jios por medio da asociación.
E para un dos proxectos que ternos agora
· nas mans,o de erradicar tódolos vertedeiros
incontrolados da parroquia,respáldanos
D.Xesús López Rodríguez,quen desde hai
moitos anos síntese comprometido co
tema,facendo algunhas propostas ao Concello
e que non foron tidas en conta;creo que porque a xente aínda ve o problema como'algo
puramente anti-estético,erro que poderiamos
pagar éaro algún día.Ternos· a solidaridade e
axud.a de outras persoas que elixen o
anonimato,pero i'le gran utilidade no que se
retire a informamos e xestionar asuntos importantes.

· Que vos moveu á hora de face-la asociación?

En principio non atopamos ningún
inconveniente,quizás algún excepticismo por
parte dalgún que outro veciño en canto ao
funcionamento das Asociacións,pero en ningún momento se mostrou oposición-pola súa
parte;é máis,todos nos concederon un voto
de confianza,ou cando menos o beneficio da
dúbida,incluídos
aqueles
ma1s
excepticos.Esperamos non defraudálos.

Semella que os inconvenientes para
desenvolve-lo seu traballo non deben ser
'llloitos cos folgos con c_1ue os encaran?

Esta asociación nace nn ano 92 con carácter de urxencia para poder accedermos a
unha subvención por conta dunha traída de
augas,que ' realizaron un grupo de
veciños;unha vez acadado este fin,a asociación permanece ancorada durante certo
teiµpo,ata o mes de xuño do presente ano,no
que algúns veciños apoiados pola anterior di, rectiva tomámo-la decisión de poñe-la
nov·amente eri funcionamento.Dos seus principios estatutarios desprendíai;e que estaba
moi ben constituída,e que tiña unha co~rtu
ra de actividades moi amplia e acorde cos
nosos fins.
·

'

~

Cales son os sus obxectivos xerais?

Coñ que axudas contastes? ·
Neste momento,as axudas son moi
poucas;economicamente só temo-las
aportacións das cuotas dos socios posto que

Co.ncello ·da

Estrada

iniciámo-la nosa andaina fai un par de
meses,e non se conceden subvencións ata os
primeiros meses do ano;a partir do próximo
mes estudiaremos tódalas posibilidades de
axudas que poidamos recibir.
Sen embargo contamos con algunhas
colaboracións de tipo persoal,que aínda que
·son poucas,pensamos de moita valía.O apoio
incondicionil de David Otero,co que
desexamos unha relación estable en canto a
todo tipo de actividades encamiñadas a fomenta-la lectura,estimula-la creéltividade dos
máis novos,e achegar máis as relacións entre as xeneracións por medio de actividades
conxuntas.Témo-la colaboración do departamento de Servizos Sociais do concello da
Estrada,por medio de Manuela CorraJ,que
ofrece e mantennos informados co obxectivo
dé facilitarlle á parroquia a xestió'n dos trá-

Todos .aqueles que poídan contribuir a
mellora-la calidade de vida e o nivel cultural
da parroquia.Agora mesmo,temos algunhas
peticións básicas expostas ao Concello,outras
xa solucionadas,que esperamos se resolvan en
breve,tanto por ser fundamentais como por non
supoñer,ao noso entender,un gasto elevado.O
acondicionamento dun tramo de estrada que
vai dos ugares de Fraíz ao Fieitoso,que se
atopa. nun estado lamentable,sería,como
mostra,unha das reclamacións máis
costosas.eremos realizable de inmediato o
arreglo do camiño que atravesa o lugar -de
Fraíz;a dotación de contenedores de lixo nos
lugares de Pazos e VIladafonso;sinalización de
paso de gando en distintos puntos;espellos
convexos,indicadores dos lugares ...Solicitámola mediación do Concello da Estrada para que
se dirixa ao de Silleda
para soluciona-la reparación dun pequeno
. tramo da estrada que enlaza parroquía de
Olives coa nacional 640 á altura da Rocha,~a
que o tramo final da mesma pertence ao
concello de Silleda.Este tramo quedou nun
estado malísimo como consecuencia dunhas
obras de extracción de terra non fertil que se
realizaron nunha canteira próxima,propiedade
dunha empresa de Silleda,pero como esta
estrada é moi utilizada polos veciños de
Olives,temo-la obriga de facer nosa tamén a
petición.

a

cAolc- "la

GEMA
-

Apoiando a
cultura de base

- Polo recriodo branco e rubio
- Galiña poñedora
- Pavos, ocas; patos, guineas,
faisóns, perdices, · codornices...

Piensos Sogana
Petit zoo cans e gatos

Material Avicola
Árbores Frutais
Abetos de nadal
Sementes
-Herbicidas
Insecticidas
Funxicidas, etc. .
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Hal escritos q~e teñen tanta garantía
como os coches ·de segul)da man

A Estrada, anos 20

o· X-osé Porto Matalobos

por un pouco, dos partes de guerra e da
Por aqueles tempos, tanto na verdadeira realidade. E había gaña de
«Cidade da Néboa», como por fodo o. baile, coa precaución de non gastar o
país, vivíase moi apertadamente, conque hon había: as alpargatas de esparsecuencia malfadada dunha posguerra to ou aquelas artesáns sandalias de tide fame, na que todo era aproveitado~ o
ras, xa que de zapatos pgucos podían
pan, o vestido, as rodas dos coches, e talar, para estragalos na area gorda da
ate a alegría.
estrada, allea a todo asfaltado, con conDe tal maneira, poñerse a talar das
tinuados ·baches e morrillo solto, nada
festas de San Roque, era unha
doado p~ra acompasar o ritmo de cad~
verdadeira sorpresa e novidade, cando
parella, aínda que os houbera
todo viña ·sen do negrura e inseguras ,aproveitados que, á conta de tal circunstancia, achegábanse un tanto á
perspectivas, senxuventude traballadora
nas casas, nin demasiadas e;peranzas.
compañeira, qué nuncá aceptaba públiAs í, entre os vlciños Manolo de
c~s apreturas, nin que lle pasaran obraOliveira e Pepiño Mato, decidíronse a
zo por debaixo da «rebeca», que aquelo
presidir unha comisión, para poder lexa era pecado grave.
var adiante tal festexo, na propia_rúa do
Coa «iluminación a la veneciana», a
rúa modificaba o seu aspecto, e uns
Patrón, ~nde os corpos se despiden,
cordóns de «banderitas» que iban densabendo que contaban coa axu.da de
tada a xente do barrio.
de do comenzo, atravesadas, de balcón
Ademais, viña moi ben aquel
a balcón, deica alá abaixo, á do
xubiloso paréntese, debido a que os da Rosquilleiro, pasando pola de Ruza, a
Barceloneta non fixeran, en tal ano, o
de Gil, a de Otero, a de Andrade ou a
San Antonio, e, aínda, os de Fernando
galería dos de Durán, xa que, tampouco,
comisión desexaba estarricar as
Conde non «inventaran» aqüel San Jacinto multitudinario, con misiñas na
pernas demasiado, por falta de «matecapela das Colonias e autobuses
riál».
. gratuítos, as orguestras «Poceiro» e a
Sobre do enlousado de pedra dopa«Florida», de Diosiño, a parte dos
seo, onde non estorbaban demasiado,
instalábanse uns postos provisionais,
gaiteiros de Soane, que, carta vez, terminaron detrás da casa de Herminio,
para poder vender paquetiños de galledurmindo nun caixón dos porcos. tas de «La Peninsular», Tui, ou pastillas
A mocidade desexaba poder manide' «Café y leche», Viuda de Solano,
testarse co~ reloucos, para esquecerse,
Logroño,-con outras chilindradas, que se

a

CONTAS. C,B.
Asesoría de empresas e
seguros xerQ_is
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Aire dos castaños
O

Xoán Senmal

Éntende~e como tal aquel que, por

causas da ciencia metereolóxica que non
•veñen a cgnto, tén como efecto a caida
ofrecían en cestiñas, sobre de caixóns
das castañas. Fenómeno climátfco benede madeira, á luz de calquera candil, tan
factor ao facilita-lo traballo dos paisanos, traballo espiñento por certo.
pronto pechaba a noite.·
Queremos baixo este título deixar
A festa era de gaiteiro, de u!1 gaiteiro .
caer tamén, a quen queira aproveitalos,
soio, con acompañamento de bombo e
breves e espiñentos froitos que os ventos
tamboril, xa que a contratación de Chubenefactores desprenden das máis altas
cho de Troáns eran palabras maiores.
pólas.
-Parece ser que o «aire das castañas»
Poida que a señora Mah.u ela de
é
propio
do mes de setembro; pouco mºáis
Sande oferta~a algunha froita, e Amalia
tén, tamén o San Martiño era propio do
a Montañesa, unlia cesta de melindres
día 13.
·
e copiñas de anisete.
-Desde o aHo do magnífico Excmo:
Pero aquel San Roque festexado, non
Concello precipítanse polas rúas e lugativo continuación, tanto por mor do pro. res comentarios que, como a froita, son
·codiciados polo seu bo sabor, serodios e
greso, como por falta de funcionistas que
sen interese outros, focos e mentireiros
se el).Cargaran da programación, nun mes
cativos pero picantes, 'fermosos per~
de setembro con máis potencialidade en
espiñentos, descómunais en cantidade e
Ouzande ou Guimarei, de singular atraccalidade. Logo de remata-la Feira do
tivo, tanto pola ida, polo estar e, como
Moble, disque, - o Presid.e nte e
benquerido Sr. Vieítez tén os días connon, pola volta Ó lusco fusco, cando os
tados ao frente da Fundacion de
millos aínda agroman.
Exposicións e Congresos da Estrada. A
- «Y no has leído eso de que"'ª calle
Corporación Municipal solicitou unha
dél Crucero, tuvo su origen en el p'aso de
reunión extraordinaria -e urxente do
arrieros y peregrinos hacia Vea.. ?», que
Padroado da Fundación, pois-as contas
non lle cadran; non é estraño: desde. a
se escribe en el diario», díxolle o señor
. súa constitución en 1992 a Fundación
Maxencio á súa señora Agripina.
funciona sen presupostos, sen aproba-la
- «Algo vin, nun anaco de papel, co
liquidación do 94, nin os presupostos do
que me envolveron a botella do gas na
94 e do 95 .... sen aprobar nada.
de Esmorís, pero non lle dei importancia
-Os terreos para construi-lo edificio
comarcal tamén teñen a súa leria. AlgfuÍs
á cousa>>.
veciños foron. alentados para que
- "Ya veo que no sientes demasiada
ofertaran
os seus terreos ao Concello
atracción por la cultura... ,,.
log o disuadidos p~ra rematare~
- «Como dicía «hacia Vea» e eu son
queimados.
tle a1í, e non hai nada que se lle perda ós
-As diferencias entre o ·noso Alcalde e o Concelleiro do BNG Manuel
arrieiros nin ós pelengrínS, por iso... ».
Rendo son insalvables. Só así se expli- «Por Vea pasaban; a onde se dirica o compadreo.
-gían era a· Compostela. Hay que sobre-Os do Pérez Viondi agradeceron á
entender. También se dice «Crucero». A
Consellería a súa atención ao
ver si te haces .fina, que eso de «cruceiro», .
concederlles o que era seu e que dicía
solamente lo dice «la v~z del pueblo».
, que non había.
-Debido a circunstancias lamenta- «Bueno, bueno ... A min non me
bles o coronel castrense D. Ricardo
veñas con andrómenas, que xa sabes que
Celso Rodríguez Rodríguez delataba a
non está o alcacén para gaitas».
D. Raul Liste, ·cura de Moreira, como
- «Pero en el papel lo explica... »
home «próximo» ao PP (aproximada• «Déixateme de macanadas, que
mente).
-No seu momento falaremos moito
esas cousas, para min, sonche como os
e
ben
dos éxitos do EMD A Estrada no .
coches de segunda man. Si, home, .de
b~sket e do ENREDO no fútbol-sala.
segunda man ... que nUnca contan con
-Igualmente, algún xomal de difucertificado de garantía».
sión galega, con páxinas dedicadas á
• «E, ·agora, ti que es tan mañoso, a
Estrada, recolleu con amplitude a reaparición de CONTRARRETRANCA.
ver se me arranxas os meus zapatiños
Moitas
gracias. _
.
novos, qué quería ir á novena de San
-Xa que a emisora municipal le os ·
Roque, e xa debe estar Don Nicolás
periódicos, lerá isto.

subindo o púlpito.
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IV Conferencia MuDdlal sobre ·a Muller en. Pekín
Ó fío da celebración da IV Conferencia
Mundial da ONU sobre a Muller, que se
organizou na capital chinesa; ocórreseme
facer unha serie de reflexións sobre a situación da mulier na sociedade de hoxe, e, mais
· en concreto, a situación na nos·a comarca.
Quera manifestar, como cuestión previa,
a perplexidade que a moitos nos produciu a
elección de Cliina, precisamente porque se
algo distingue a ese país, é a vulneración dos
dereitos humanos máis fundamentais, polo
tanto os das mulleres.
Cenfeso que aínda que non comparto o
optimismo que vimos nas Delegacións e, particular¡nente en mulleres participantes en dita
Conferencia (polo simple feitó de que se celebrara, as condicións de vida das mulleres
non van mellorar de hoxe .para mañá), si espero de tódolos xeitos que sexa un pasiño
máis no longo camiño que ternos que
percorrer ata conqueri-la igualdade. Que no
Documento final da Conferencia se proclame a igualdade do home e da muller, algo
tan obvio, danos idea de c~ é, a día de hoxe,
a situación da muller no mundo.
A creación dunha Plataforma de Acción
cunha serie de obxectivos a cumprir en cinco anos e o compromiso dos países participantes dunha maior presencia para os programas de igualdade,_semella o máis positivo nun Documento final augado pola
intransixencia de países confesionais
islámicos e católicos estrañamente aliados
en temas· como o control da saúde
reproductiva e na despenalización do aborto. Sorprende a postura final do Vaticano,
ultimamente reclamando de maneira reiterada o respecto ós dereitos das mulleres, e
que, despois de manter unha posición conciliadora ó fiñal descolgouse coa .condena de
calquera método anti-conceptivo; non menos
sorprendente é a postura dalgúns países
islámioos engadindo ó anteriormente exposto
a oposición ó dereito das mulleres a
herdanza; alegando que con esta medida
libérase.ás mulleres de cargas farniliares. (?)
Agás nestes tres puritos:
1)Saúde sexual
2)Despenalización do aborto
3)Igualdade.na herdanza
o consenso foi xeneralizado o que fixo
que segundo declaracións de participantes
«Se salve o esencial, consagrando a igualdade
entre homes e mulleres».
Entre os puntos do Documento califica.dos como esenciais destacaría:
· -Dereito a controlar tódolos aspectos da
súa saúde.
-ErradiCación do analfabetismo.
-A educación amósase como a mellor vía
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para planificación
familiar: a maior
· capacitación.
teria de educación e
to do pais, con particularidades que se deride ser unha zona eminentemente rural e
nivel de educación das mulleres, menos
-Falta de aútonomía financeira da muller,
debido á discriminación en materia de
fillos.
con pouco tecid0 industrial. Precisamente no
emprego e salario.
rural atopámonos con que a muller e unha
-Eliminación de toda forma de violencia
-Encasillamento das mulleres. en roles
forza productiva importante; ela é a qüe fai o
exercida sobre nenas e mulleres.
«femininos».
traballo nas pequenas explotacións agríco-Promoción da Índependencia económica e liberade de pensamento, conciencia e
¿Como loitar contra deses obstáculos que - las e gandeiras, traballo moi duro porque en
relixión.
ª8 veces adoitan formas moi sutís?
moitos casos carece de maquinaria suficienA resistencia histórica e socíal, por
-Denuncia da explótación laboral que
te para que sexa roáis levadeiro; a pesares
moitas· razóns, a que as mulleres participen
de todo ela non controla na maibría das vesofre a muller xa que ocupa os postos peor
das decisións ou da vida económica, está aí.
remunerados e menos valorados.
ces os beneficios, porque as explotacións
Coido que deberiamos ir cara un pacto so-Participación igualitaria de homes e
teñen outros titulares.
cial que co:itemple as chamadas «cargas famulleres no desenvolvemento social e ecoA ocupación na economía somerxida, sen
miliares» (persoalnlente prefiro chamarlles
nómieo:
Seguridade Social, sen horarios e cunha
-Igualdade de oportúnidades en tódolos
responsabilidades familiares) como algo •a
despro.tección total .en canto a dereitos
ámbitos.
compartir, que se rompa o modelo de convilaborais; está moi xeneralizada en sectores
Estes e outros tan básicos como os que
vencia que había ata agora: mulleres-ámbito
como o t~xtil e o emprego doméstico.
citámos, hai países dos cham~dos non
privadó, homes"ámbito público. Comparti-lo
Hai reservas á hora de' contrata-las
desenvolvid,os que aínda non teñen marco
mulleres polo estereotipo que profetiza unha
coidado dos fillos, das persoas desvalidas,
·
as tarefas domésticas,
menor dedicación ó traballo debido á
xurídiéo que os recolla.
será o primeiro paso
O compromiso .contraímatemidade, coidado de persoas desvalido na IV Conferencia
para que as mulleres
das..., cando hai estudios que demostran que
deberá ser seguido
poidan sacudirse de
o absentismo laboral é maior nos homes.
pola Plataforma de
enriba esa dobre
É frecuente tamén atapar categorías «reAcción pára que no
xomada que ten que
servadas» ás mulleres, polo que nunha
prazo de cinco anos
soportar se quere ter
mesma empresa podemos ver como, mentres
os homes van subindo pastos dentro da prounha profesión, e para
que se deron, sexa
unha realidade o marconquerir
esa
fesión, elas xubílaranse na mesma categoría
co legal e os recursos
coa que entraron, sempre b_aixa (sector do
igualdade real que pemoble). _
dimos. Esta decisión
para desenvolvelos. A
Solidariedade dos
A Estrada pode ser un claro exemplo de
de compartir que padesenvolvidos tense
rece ser indivídual
como a muller se atópa cun «teito de crisque manifestar sendo a
debe ser propiciada
tal», só fai falta pararse a ver cal é a repremáquina que tire do
palas institucións:
sentación feminina en postos directivos a
tren ·
do
escala, Concellos, Esni_veis empresariais, administrativos e
desenyolvemento.
institucionais:
tado ... , mediante a
-Nas empresas a representación das
Mentres'tanto, nos
educación
non
· sexista, con medidas
mulleres en pastos directivos é practicamente
países desenvolvidos
(área na que se atopa
de discriminación ponula; ning'!nha empresa de máis de 6
siti~a e con medidas
traballadores, agás unha, ten como titular
o noso), si existe ese
Carme Vleites
marco xurídico, si,
de apoio que faciliten
unha muller..Exemplo: en ningunha entidade
5 1 DE COMUNICACION E IMAXE DE
a
bancaria, r certo, bastante abundantes, apaexiste a igualdade forFETE-UGT.
rece unha directora.
corresponsabilidade,
mal, pero ¿que pasa
-En_profesións tan «feminizadas» como ·
. de xeito que o que aínda hoxe se ve como
coa real?
extraordinario sexa mañá o normal e a muller
pode se-la Sañidade, no único Centro de
Persoalmente coido que o esforzo que se
Saúde que existe, ten director; no Ensino
poida estar libre e igualitariamente en tódolos
fixo nesta ocasión xustificarías en parte se
cunha abrumadora maioría de mulleres, dos
foros de decisión.
serve como punto de reflexión para botar
Desde un punto de vista siñdical desta9 Centros de Ensino existentes só un-está
unlia ollada e ve-lo lonxe que aínda estamos
dirixido por unha muller. En outros sectores
caría que eses obstáculos que ten a muller
de conquerila. ¿Cales .son éses obstáculos tan
da Administración encontramos só unha
pirra a igualdade plena fan que no c_ampo lapoderosos que fan que cáseque no século XXI
muller como Directora (INEM).
boral, a pesar dos avances, presente aspec•persista a desigualdade?. Analizando a situa-O máximo reflexo de todo isto vémolo
tos tan negativos como:
ción, remarcaría algúns deles:
-A taxa de poboación activa das mulleres ·na Corporación Municipal: dos 21 represen-Cultura, tradición e relixión.
tantes presentes no Concello só hai unha
e dun 34% sobre o total'.
-Ineficacia na aplicación da lexislación
·-O paro cebase particularmente
nelas.
mullei.
¿É que os partidos políticos non convixente.
/
-Emprego en precario, a tempo parcial,
fían en nós?.
-Escasos sistemas de ·apoio-garderías.
Situación non moi diferente como dicía
con menor cualificación, é para as mulleres.
-Pou~a representación das mulleres en
, ~A igual categoría laboral, o-salario
ó principio doutros puntos do noso pais.
postos directivos de
gobernos,
Para superar esta problemática faríalle
feminino é un 30% máis baixo que o dos
institucións, industriais.
un chamamento. as mulleres da Estrada para
h¿mes, porque a eles recoñéceselle concep-Desigualdade de oportunidades en matos como dedicación exclusiva, prestacióris. que reflexionemos que por encima de
ideoloxías, clases sociais, cii{erencias
famili~s, pluses, etc.
culturais, está o feito diferencial de ser
-Acoso sexual.
MULLER o que ·nos debería levar a estableContrmTdrzmcza non se iden-»Teito de Cristal», barreira invisible que
cer
un PACTO DE SOLIDARIEDADE entre
fai
que
a
muller,
a
pesar
de
que
non
se
lle
tifica · necesariamente coas
todas nós para que as que cheguen máis arrinegue a súa preparación, vontade de traballo
opinións vertidas polos seus
e mesmo capacidade de liderazgo, non . ba axuden as debaixo a ocupa-lo posta que
colaboradores. Abrimos tamén
lle corresponde dentro desta suciedade.
chegue ó longo da súa vida laboral ós postos
as .nosas páxinas a todos
de decisión (lembremos que no total dos
Dise de nós que somos a metade do ceo,
pastos directivos só un 10% está ocupado por
aqueles · cidadáns,
ou
isto non o sei, o que si sei é que spmos a
mulleres).
asociacións que queira expremetade da terra e, polo tanto correspóndenoSITUACIÓN LABORAL DA MULLER
sarse. Para o cal lles pregamos
la metade do poder. Dito doutra maneira:
NA ESTRADA
nós remitan Célrtas adecuadas
seguiremos pedindo e reclamando ,a
A muller na comarca da Estrada sofre os
igualdade política, éconómica e social.
pola extensión para figurar
mesmos ou parecidos problemas que no resnestas páxinas. ·
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As mulleres galegas na A 1nuller rural no
interior
CODferencla de Pekín
transnacionais e do Banco Mundial, ' esta
O 31 de Xullo de 1995; a iniciativa do
política de sub!lletimento sorne a estes paíBNG, o Parlamento Galego aproba por
ses no subdesenvolvemento e dificulta graunanimidade unha proposta que posteriorvemente a realización de proxectos de
mente se levou á 41 CQnferencia Mundial
igualdade entre Q home e a muller.
de Mulleres de Pekín e que se concreta nos
- Viu-se a urxente necesidade de que
seguintes pontos:
as mulleres se impliquen na política actil. Eliminar das lexislacións calquer
va, aproveitando o 'seu potencial intelecdiscriminación que prexudique ou impida
tual, a sua habilidade para govemar, a sua
o acceso das mulleres a calquer posto laboral, profis.ional, político ou outros.
· criatividade, os seus valores e plasmando
2. Eliminar por lei todas aquelas prácas suas realidades, necesidades e
aspiracións nesa política.
ticas violentas dirixidas contra as mulleres,
- Evidenciou-se que só se conseguirá
mesmo
que
teñen
o
amparo
a democrá'cia plena cando a maior parte
consuetudinário ou histórico.
dos. obxectivos políticos e lexislacións
3. Traducir en medidas políticas prácnacfonais se Qeddan conxuntamelÍte enticas todas aqudas disposicións igualitarias
. que figuran en diferentes textos legáis, . tre homes e mulleres, con visión igualitária .
cara os intereses específicos e actitudes de
sexan nacionais, estatais ou supraestatais.
cada metade da povoación.
4. Impedir, por lei, a contin!IBción de
- Prioridade absoluta a todas asaccións
discriminacións laborais, tanto no que
dirixidas a eliatinxe
á
minar todas as
categoria
do
formas
de
posto de traballo
violéncia contra
como á sua
as mulleres e
perigosidade e á
nenas ainda que
sua retribución.
pertenzan
a
5. Impulsar
tradicións ou a
campañas espehábitos sociais.
cíficas
de
Non
pedagoxia social
empregar o terdirixidas a conmo minoria por
cienciar
á
· povoación dos
negativo e rest r i c ·t i v o-,
direitos humanos
empregando en
e do direito á
troques direito á
diferenza, que
diferenza. «Hu- .
Hes corresponden ás mulleres
--tcomo tais.
o e iverso,
6. Promover,
plural, variado».
Xoséfina Perelras
- Intervenno
mesmo
Ex-concellelrada Muller na Estrada
ción moi dura da
sentido,campañas
representante da
publicitárias que
Liga
de
vinculen os fillos
Mulleres
Católie roáis as cargas
cas, en contra da
domésticas e familiares aos varóns, en xusto exercício da . postura do Vaticano querendo reforzar o
patriarcado (a muller na casa coidando os
sua corresponsabilidade no mundo do prifillos, no privado; e o home fóra, no munvado, indispensábel na existéncia do sodo exterior, no público) tachou esta políti~
cial e do público.
Estes pontos coinciden coas propostas
ca ·de obscurantista, permisiva cos militae debates plantexados na Conferéncia de
res e represora dos direitos das mulleres.
Pekín no que as parlamentárias galegas
Asinalar
o
feminismo
aproveitaron para dar a coñecer Galiza e a
ideoloxicamente moi definido e claramente
situación da muller no noso país, ben como
politizado das participantes.
tomar contacto .con representantes de
A Conferéncia da Muijer é un paso
roáis nun proceso a longo prazo na re.alimulleres de todo o planeta para intercambiar pontos de vista, información e
zación dun profundo equilíbrio . na
sociedade. Debemos asegurar-nos de que
experiéncias. De aí que a participación poos recursos necesários están dispom'beis
lítica directa das deputadas xustifique sopara levar a cabo todas as médidas que
bradamente o ga8to realizado.
acordamos, este é 0 parágrafo final da deFarei, a conf;inuación un resumo moi
claración .parlamentária de Pekín.
gráfico dalguns aspectos que fÓron de gran. Dicer, CQmo remate, que as deputadas
de interese na Conferéncia de Pekín, ben
nacionalistas consideran moi i>ositiva a
pola sua gravidade élu por'seren reiteradaexperiéncia desta 41 Confer~ncia da Muller
mente denunciados. Esta información está
elaborada a partir dunha charla sobre as ·e fan .tamén unha análise negativa do
impresións e experiéncias das deputadas
trataffiento informativo que se lle deu por
nacionalistas Olaia Fernández e Pilar
parte dos meios de comunicación, maniGarcía Negro, participantes as duas no Foro
pulando o que ali aconteceu, falando de
de Pekín.
problemas de organización que· ali non
existiron e calándo as mensaxes
- Houbo numerosas intervencións nas
que o discurso feminista se construía cunh~
antiimperialistas e fortemente radicais e
reivindicativas das participantes no Foro.
perspectiva
de
claro
contido
antiirnperialista, pacifista e de reclamación
Agora pensan levar ao Parlamento para
de direitos fundamentais para todas as
a sua aprobación unha moción para
nacións. Foron na sua grande maioria realizadas polas representantes de países do
converter en Leí, a proposta aprobada o
31 de xullo e están en total desacordo con
Terceiro Mundo (América Latina, África,
CaraiDa8, Asia) fixeron críticas moi duras · calquer medida que siga confinando á
mulier no privado como a anunciada pola
á política mundializádora da eoonomia suPresidenta do SEGAPIHOM de dar-lle un
peditada ás directrices que manan do Fonjo Monetário Internacional, das
salário ás amas de casa.

Desde séculos, a muller rural realiza os
traballos domésticos e participa nas .tarefas
do campo. Os contratos de aforamento, que
dende os primeiros anos do século XII regulan en Galicia as relacións entre señores e
campesiños, danlles ás mulleres unha ÍII!portancia que parece comparabie á dos homes
na dirección das explotacións cedidas. A
muller ten unha maior participación nas
pequenas explotacións .dedicadas ó
autoconsumo, que se ben na maioría dos casos levan o peso da explotación, antes pola
emigración e agora para posibilitar que o résto da familia poida dedicarse a outras activi. dades; a titularidade da niesma pertence 6
home. A presencia das mulleres é maior nas
pequenas explotacións sen posibi_I!dades de
modernización. O home é titular da explotación e a muller é a que leva adiante a empresa familiar, se ben nunca terá a consideración de empresaria, senón que o seu traballo
considérase como continuación das tarefas
domésticas.
A muller rural é unha traballadora a
· xomada completa, xomada que desenvolve
dentro e fora da casa. A muller'ten unha sobrecarga de traballo, se ben isto' non se·traduce nunha maior participación do home no
traballo doméstico.
A explotación agraria est~ ligada á familia biolóxiea; trátase dunha familia «extensa», na que na maioría dos casos.conviven tres xeneracións: pais, fillos e avós. A
muller rural non só se ocupa do traballo da
casa e do campo, senón que tamén·ten que
......,,..·....-· .dos.fillOs e dos anciáns, pais ou sogros.
No ámbito fámiliar, dado qu~ a muller
participa como o home no proceso productivo e traballa tanto ou roáis ca· el, a muller

•

digno e adecuadamente remunerado son mínimas, entre outras razóns porque a
actividade agrícola está en declive, os centros de traballQ 'están alonxados das zÓnas
rurais e os medios de transporte son escasos
e caros, sen esquecer que nas aldeas non i;xisten garderías.
As mulleres non só carecen de tempo de
ocio, senón que tamén éarecen de tempo para
a súa formación, e para a participación na
vida política e social. É escaso o número de
mulleres que forman parte dunha asociación,
ou que están afiliadas a un partido político,
ou que participan na toma de decisións nas
estructurás de poder. A ausencia das mulleres
nas estructuras. de poder e de toma de
decisións, está na orixe da súa posición de
desigualdade.
Sería desexable unha situación na que a
muller rural tivese aceeso á información e
formación necesaria que lle permitise
mellora-la súa situación social e aproveitar
ó máximo as· súas iniciativas e posibilidades. Pero isto non será posible se paralelamente non se produce un cambio de actitude
na sociedade que a rodea e fundamentalmente
na súa familia, e sobre todo se non se
consegue unha igualdade real co home.
As mulleres insistimos na falta de colaboración dos homes nas tarefas da casa, pero
somos conscientes de que parte da culpa é
das propias mulleres, que á hora de educar
ós fillos fan distinción de roles en.tre nenos e
nenas. O obxectivo primordial das mulleres
rurais é buscar unha actividade que lle permita ter independencia económica e
asistencial, e recoñecemento social. Só a través da formación se logrará que calquera
actividade que desempeñe a muller deixe de
partieipa de forma fundamental en tódalas ·ser unha «axuda familiar» e se converta nunha
auténtica fonte de ingresos para a familia.
decisións. Pero cara o exterior a contribuInsistimos polo tanto na formación, e na inción da muller á economía familiar non se
formación como punto de partida para acadaconsidera importante, é unha «axuda». O seu
fa participación da muller na vida política,
traballo non está valorado como o dos homes,
~ndo estes os que ocupan'. os roles públicós. social e cultural. O nivel de información vai
relacionado coa participación e ooa fotmaSe ben a muller domina á esfera interna
da familia, o home controla as relacións exción, e así a muller rural podeiá acadar uns
temas. Na maioría dos casos a muller ten
coñecementos que lle permitan competir co
unha total dependencia do home no plano
home. A participación tamén facilita os inasistencial. Debido ó elevado das cotizacións,
tercambios de información e ·experiencias /
0 hot~J.e é 0 que está afiliado á Seguridade
entre diferentes realidades das. mulleres, taSocial, e moitas mulleres retrasan voluntales como a problemática da Galicía do mar e
riamente a súa afiliación ata Ó momento no
á do interior, para canalizar mellor as demandas e 'urxeñtes solucións. Só así evitaremos
. que necesitan comenzar a cotizar a fin de ter
acceso a unha pensión.
·
que as novas xeneracións abandonen as aldeas e os l~gares, e prodúzase a despoboación '
A crise económica e o aumento do
do medio rural. Trátase, en definitiva, de que
desemprego tamén afecta ás posibilidades
a muller rural avance, de orienta-la súa
das mulleres rurais. O nivel de desemprego
capacidade de traballo e resistencia_, cara
é roáis elevado nas zonas rurais que na$ uroutras actividades encadradas nos circuitos
banas, e dentro das rurais é maior o das
productivos.
mulleres .que· o dos homes. Os espacios
laborais que ocuparan as mulleres debido ó
· Melloril-le nivel e cali4ade de mulleres
aúmento do desemprego, pasan a ser ocuparurais consumidoras e culturais pretenden
dos polos homes. Consecuencia desta situalograr estes obxectivos, e entre os seus fins
ción é a progresiva emigración das mulleres
atópanse o de asegurar desde o punto de visnovas das zonas rurais e urbanas; así como 0
ta mciral e económico a defensa dos intereincremento dos casos de mulleres que . ses da familia rural; procurar, por tódolos
medios posibles a necesaria formación prodesenvolven traballos cpmo ~da» á economía doméstica, pouco remunerados e que
fesional da familia rural; proporcionar ás faencádranse dentro da ecoqomía somerxida,
milias rurais formación profesional e cultuque eompaxínan co traballo da casa e cos laral específica, así como fomenta-la súa promoción e esparcemento para contribuír á súa
bores agríC?las de autoconsumo.
total realización persoal.
Atopámonos así, con mulleres que non
dispoñen de tempo libre, e tampouco reciben Unha adecuada compensación ec0nómi:Noai Araúxo é Presidenta da Asociación
ca nin reeoñecemento social, p0r todo o
de
.
Consumidores
e Amas de Casa de A
· traballo que .desempeñan. As posiDilidades
Estrada.
de atopar un traballo-fora~ casa que sexa
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100 anos de xornallsmo -estradense
o Xoón Carlos Garrido

·"'

Agora que andamos outra volta a trancas
e ba"ancas con este proxecto de prensa local, • ·
bo é recordar que non só é posible que A
Estrada conte cun xomal propio, senón que xa
ternos experiencias de abondo sobre periodismo estradense.
Ternos que dicir que non Só na Estrada,
senón tamén na emigración os estradenses levaron a cabo edición de xomais e revistas de
_grande relevancia. Waldo Álvarez Insua, director do xomal El Eco de Galicia de Cuba, é
_o caso máis destacable. Pero tarnén é de notar
_a Sánchez Brea, e o seu-ldeal Gallego de Cuba.
Na Arxentina a publicación Unión Estradense
e El Estradense das nosas sociedades de emigrantes neses país, alcanzaron grande nivel.
Quero reeordar agora un fermoso exemplar de
M. García Barros director de E/ Estradense, Pedro.Varela, director de Eco de La Estrada, Brea Abades, director de Estrada Republicana,
Unión Éstradense , dedicad.o -á muller
e Otero Abelleira, director de E/ Emigrado
estradense, especialmente a Virxinia
emerxentés xa tiñan en mentes poñet en mara experiencia máis seria e constante de todas
director, imprime o xomal La Palanca ao que
Pereiras, ·DO que atopei un clarificador texto
cha o seu órgano de expresión; e asÍ'foi, unha
as existentes (20 anos de existencia). Pero El
Sánchez Brea lle replica eón La Tranca, en
do seu home, Castelao, e a súa relación co noso
vez fundada a Federación de Socied~des Agra- _ Emigrado tamén se posicionou (apÜio a Viondi
ton satírico, pero con moito éxito de ventas.
concello. Outras publicacións máis esporádiriasno ano 1913. O nome:EcodeLaEstrada,
fronte a Riestra nas eleccións do 20 e 23) así
Toda esta explosión de liberdade é afogada
cas saíron· alén mar da man dos nosos
e o director: Pedro Varela. Destacan nesta etaque os que non comparten a súa liña ou teñen
en sangue no ano 36. Só El Emigrado consiconveciños, como La Libertad, pero a súa prepa as colaboracións de Claudio Baloira de
outras inquedanzas crean publicacións p,ara-- gue saír afa o ano 40, logo ... o deserto.
sencia en xomais e fevistas consolidadas como
Berres, e J. Martínez, Ramiro Ulloa, e o prolelas; entre as que destaca La Estrada de Brea
Quizais o deserto é moito dicir, por que a
é o caso de Galicia de Cuba, non nos pode
pio García Barros. Pero o esgazamento _do
Abades.
través da Sociedade de Caza e Pesca «RÍO
pasar desapercibido, xa que nas-súas páxinas
agrarismo estradense unha vez que toma o
Pero será a chegada da República a que
Ulla» se publicaba un boletín que tocaba diatopamos moitas plumas locais (Sánchez Brea,
poder no ano 16 e a apertura dunha nova fronte
faga estourar a necesidade de expresarse que
versos temas locais, outras entidades,
Pio Losada, Loureiro, Xosé de QuintaS, etc...).
coas Irmandades da Fa/a creadas no 18, pr~
teñen todos os dinámicos grupos sociais e po- - Comisións de Festas, colexios,- etc.. editaban
Na Estrada propiamente dita, destacan a
pician a reaparidón de El Estradense e a volta
líticos que existían por aquel entón no noso
folletos pero de xeito conxuntural.
primeiro de século El Estradense e Voz del
á carga de García Barros.
concello: Os Galeguistas fundan La Estrada ·
Pueblo, pertencentes as dúas faccións do ParTodos eses xomais rematan extinguíndose
baixo a batuta de C. Pardo Ciorraga e F. Alonso
CONTRARRETRANCA, co antecedente de
tido Liberal, ou o que é o mesmo, do RiestriSmo
cando se extinguía a causa da súa aparición.
Rey. Os Radical-Socialistas, con Sánchez Brea MA'I'ACAN, non consigue restablecer o nivel
local, e nas que despunta por primeira vez MaNo ano 20 os emigrados de Cuba, co apoio
á cabeza, fundan La Vanguardia, volve a da tradición xomalística estradense. É un reto
nuel García Barr_os, quen acaba facéndose cardos de Arxentina encargan a Otel'Cl Abelleira
reeditarse El Estradense, e Brea Abades dirixe
moi difícil como se ve. Pero desde aquí
go da dirección e administración de El
a edición dun periódico local, confiando nel a
simultane~ente dous periódicos, La Estrada
rendemos a nosa modesta homenaxe a todos
Estrádense.
orientación.progresista e galeguista que tería. Republicana no noso concello e La República · eles, e confiemos eñ poder seguir adiante ata
Pero avatares da política dan ao traste con
en Silleda. a dereita, con Xabier Luces Gil de
situarnos a al~ra do noso pasado.
amb(ls as dúas publicacións, e os agraristas . Este periódico chama'riase El Emigrado e foi
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