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As mobilizacións convocadas
polo Sindicato 'Labrego Gale'go
paralizan A Estrada
Despois da ruptura das negociacións " firmou estes acordos, o sindicato Laque empresarios e sindicatos viñan brego galego (Comisións Labregas),
mantendo até o pasado vinteseis de Marzo organizou unha serie de movilizacións
para tratar de establecer o precio do que culminaron na tractorada que o
leite para a próxima campaña, e coa pasadodíavinteseisparalizoutotalmenfirma do acordo asinado o tres de Abril te A Estrada e 'colapsou practicamente
por parte dos sindicatos Unións Agra- toda Galicia.
rias, Xóvenes AgricultoreS, e USAC, AGACA e FENIL. O único Sindicato que non
Páxina 14

A Biblioteca
Municipal
en situación
caotica
Dende que os temporais de Oecembro inundaron o local donde se atl,paba
a Biblioteca MU'nicipal, esta non voltou a
abrir as sua portas.

o

Estradense,
ascens.O?
. Páxina 21
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Man.uel Rendo
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Para conservar o costume que Insepa..
rablemente se nos apegou dende o pnmeiro numero desta revista, saimos por
terceira vez a trancas e barrancas, salvando como mal podemos os ostáculos que
se nos impoñen ante o avance.
En primeiro lugar, CONTRARRETRANCA quere disculpar-se pola tardanza deste terceiro número, que deberia ter
saído hai un mes, para poder oterecer a
información, senón puntual, si polo menos
cunha certa periodicidade.
Os que facemos esta revista, confiamos en que todos os leitores poidades
comprender o retraso, sabendo a situación na que CONTRARRETRANCA está
obrigada a ver a luz. Situación nada agradabel e moi dificil de soster.
O precari(j) nivel económico, xunguído,
evidentemente, á falla dunha infra-estructura mínima, foron as razóns esenciais que
influíron na tardanza deste número dous.
Todo esto ven suxeito, e engadese ao
desinterese e á constatada apatía que o

Edita
Asociación Xuvenil A TRANCA
Apartado de Correos 118
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Concello mostra ante unha prensa que só
pretende informar aos cidadáns do que
acorre na sua Vila. E a modo de tapadeira pretende "quedar ben vis.to" , concedendo-nos unha axuda economica -nunca
moral polo que se ve-, que non alcanza o
20% do que custa sacar á luz un só núme(O desta revista.
Aa fin e ao cabo, o que se nos concede é unha bonita suma que non nos poderia sacar de ningún apuro.
Que fixo CONTRARRETRANCA, que
naceu de sañas e ilusións, e sen perdelas,
mantense só de traballo, para que se desdeñe desta maneira?
Deixamos libre esta pregunta para que
cada quen lIe de a resposta que considere máis adecuada. Para que cada un pense se é xusto que un concello coma o de
A Estrada, que presume polo seu apoio á
cultura, ás iniciativas e ás inquedanzas
que a sua vila manífeste, considere coe-

rente "mazar" a aqueles que desinteresadamente tentan facer algo, abrigando-os
a traballar horas e máis horas, ou ben a
non conquerir nada, condenados ao sitenzo que impón a impotencia.
Pero incluso, e a pesares desta antipatia á que estamos condenados, non sen
esforzo, conquerimos sacar adiante o terceiro número da -comprensiblementeúneca revista deste concello, Cheo de
erras, que incluso despois de catro meses
non conquerimos arranxar, pero pouco a
pouco, tentando manter-nos firmes, trabaliaremos tamén para correxirnos dentro da
medida do posib~I, e ofrecer-vos a mellar
calidade que poidamos.
Aproveitando, queremos tamén agradecer a todos aqueles que depositaron a
sua confianza en nos, que mes a mes nos
ofrecen os seus artigos, fotografias, deseñas, e todo tipO dé axuda, adicandolle
un especial agradecemento de novo á
Asoci9ción Cultural A Estrada, que sufridamente, segue prestando-nos toda a sua
1nfraestructura.

Para calquéra información, suxerencia, carta ou se che
interesa traballar con nos,
CONTRARRETRANCA
segunda travesía da rua 18, No.2 - 3 Esquerda
Apdo.

c~rreos

118-A Estrada

Fotografía
Uxía Castelao
Tereixa Constenla
Félix Rubial
Marcelo Vidal
Deseño portada
Miguel Docampo
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Editorial

¿ESCRIBES?
¿DEBUXAS?
¿Gustanche os DEPORTES, a FOTOGRAFIA?

Composición e
maquetación
CONTRARRETRANCA

Se tes algunha afición·e ganas de traballar
CONTRARRETRANCA ofreceche as suas páxinas para

Administración·
Luisa Souto

que as enct-las de ideas. Estamos abertas

Imprime

a tódalas calaboracións Que nos envíes.

. n (fiStrban PERLIO (FENE)
D.L.
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Xa q sabe.s, as 'nasas páxinas son tamén as tuas.
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A Estrada, Concello de Europa?

o home de hoxe ten que saber situar-se. Se na história da humanidade o
ser humano creia que habia unha causa para cada lugar e un lugar para cada
causa (polo menos até Descartes, Maquiavelo e Copérnico, ou mais exactamente ate o Renacimento). crendo
saber cal era o seu pasto no universo...
hoxe é mais dificil ubicar-se. Non falo
da condicion Post-moder.na que
anúncia Lyotard, senon simplemente da
dialéctica entre ser e estar que os franceses resolven baixo o mesmo verbo,
"I'etre". Por que para saber o que se é,
fai falla saber ande se está. E se non se
sabe quen se é, malo sabermos a ande
irnos.
E permitíde-me que cuestione a capacidade de muitos de localizar-se no
mapa. No mapa non só xeográfica, senon socio- económico, e sócio-cultural.
Quizais sexa preciso realizar a Odisea
que desde Rosalia, Curros, Losada, Boveda, Castelao, até o rexurdir contemporaneo do nacionalismo, co Grupo
Brais Pinto; protagonizaron todos os UIises do Pensamento mais lúcido sobre
a nasa realidade, a realidade desta ITACA ultraxada polos forasteiros ávidos de
poder, e lucro; que cortexan en cada
xusta electoral a esta Penélope cansada, que é o noso pavo; tecendo e destecendo un futuro incerto. Quizais sexa
certo o que Castelao concluia no seu
diário do periplo europeo de 1.921: "É
pre~iso estar ao menos un ano por Europa para voltar para Galiza e non sair
dela, coa seguridade de que non hai nada novo que aprender fora do naso
pais." Esta drástica conclusión pode
asustar-nos, e parecer-nos en exceso
chauvinista senon a contestualizáamos
na sensación presente na Xeneración
Nós de que é1 terra Prometida, non está
alén do horizonte, senon no naso entorno; o protagonista de "Arredor de Sí" de
Otero Pedraio, atopaba na Galiza, ao fin,
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todo aquelo que a sua evasión exótica
e modernista lIe cegara, como aquel
Inglés que despois de percorrer o mundo en busca de lugares maravillosos
arribou a unhas praias fermosas, dun
país cheo de encantos, que resultou ser
a Grande Bretaña. Como dixo Saint Exuperi, hai xente que aprécia nunha flor, o
que outros nin tan siquera perciben nun
xardí cheo delas, o que Risco traduciria ao caso das pátrias dicendo que non
hai paises pequenos, hai espiritas pequenos que necesitan patrias grandes
para sentir-se importantes. Por eso,
creo que non sobra unha chamada de
atención aos que a identidade Euroapea
(algo paradóxico por definicíon, e como
recoñece a psicoloxia social, imposibel
de que exista.) impide-tle poñer os pes
na terra, na NOSA TERRA e até que

ponto A Es~ada é un concello Europeo.
Así pois que dicer do papanatismo
europeistaL Hoxe~ cando menos, non
me resulta, senon, anacrónico. Estar ilusionados coa CEE cando os seus mais
vellos membros xa estiveron desencantados, e agora viven no desencanto do
desencanto. Crer naquelo no que eles
deixaron de crer fai tempo. Cometer os
seus mesmos errores, cando eles non
teñen maneira de voltar a trás. Pensar
que Europa é a CEE, e deixar sen status continental a Austria, Suiza, os paises escandinavos, e os paises do
Este,nos que exist~ un movimento de
reconstrucion da chamada "Casa
Comun Europea" que en occidente
están a desaproveitar, baixo a prepotencia de considerar a unidade en términos

í
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de anexión, e valora-los só en canto a
mercado que se abre. Porque para. os
mercaderes da CEE para o que lIes
preocupa Europa, e só na sua ~imen
sión de mercado, todo o demais é unha
cortina de fume para ocultar ésto. En
Baden Baden, o balneário de aguas termais ten as paredes de cristal, p~ra que
os visitantes admiren o benestar e
ledícia dos bañistas; como as prostitutas de Hamsterdam se mostran nos es
caparates otrecendo e prometendo tOdé
clase de placeres aos viandantes. Nc
Centre "George Pompidou" proxectan·
un audio-visual sobre EUROPA, nalgunhas diapositivas aparecen rias Galegas
ou a Praza do Obradoiro, e non sinto eso
que din que se sinte cando un e~tá lonxe da Terra e a un lIe recordan o seu
país, porque o meus país non son as rias
baixas e a praza do Obradoiro. Como
Fráncia tampouco é a Torre Eiffel. No
Centre "George Pompidou" non cobran
entrada, e te~en calefacción, polo que

o

resulta ser o foco de atracción de centos de "colgados que contradín bastante a imaxe que proxectan no
audio-visual dunha torre Eiffel na que a
entrada d~ 50 francos (1.000 pts.) é o
suficiente selectiva como para que os
seus visitantes non mostren un aspecto
pouco envidiabel. Quizais sexa preciso
descender ao metro de Pans para
coñecer o que realmente é EUROPA, ou
mellar, ir ao Mercado das Pulgas, no
11

Pop-Art
Semella que o esquecemento e abandono é a pauta habitual de administracións ou organismos responsábeis para
ca médio rural.
Tanto no volume de cidadáns como pala importáncia na xeneración de recursos da povoación rural, esta non recibe
un trato equitativo e xusto como sería
de esperar dunhas institucións xurdidas
nun sistema democrático, que ten a sua
razón de ser fundamental na igualdade·
de todos os cidadáns do disfrute de
bans públicos.
As posibilidades económicas, culturais,
ecolóxicas..., non s6 están a ser esquencidas, senón destruidas e adulteradas,
convertendose, lamentablemente, en
feito normal, non nos extrañemos.
Un vilego estradense non agacha o seu
desp~écio cara todo o relacionado coa

C~NTRARRETRANCA

que se acinan ,como o seLi próprio nome indica, millares de pequenos Comerciantes tentando colocar o seu
producto, queizais se trate - como di
Umberto Eco - que estamos vivindo na
era da realidade como. simulacro.

I

tres que aqui ser Nacionalista é ser atrasado.

Cando dicia que a identidade Europea era imposibel, non me referia a que
non tivesemos causas en' comun.
Tamén o ternos cos demais' pavos do
mundo, con alguns incluso mais causas
en común que cos da CEE. Por que a
identidade, ou "I'etre", no sentido
Francés que enriba sinalaba, ou mais
concretamente Sartriano - do seu libro
"L'étre et la nean" (O Ser e a nada) non se construe a partires do que vemos nun audio-visual sobre EUROPA,
senon en dialéctica ca entorno. Non se
pode falar de identidade nas formas, senon a hai nos contidos. E en maltas casos, nen se garda as formas:
Efectivamente en Fráncia, como en Galiza rinden homenaxe aos seus martas
mais célebres, en afirmación e reforzo
da sua identidade nacional (Francesa
non Europea), pero a Tumba de Napoleón é un mausoleo maxestuoso, e Sto.
Domingo de Bonaval é unha corte ande
van mexar os cans, e picar-se os Yonkies. Os Franceses talan de Europeismo sen deixar de glorificar aos "morts
pour la France" (véxa-se Arco de Trunfa, monumentos ao Soldado Descoñecido, e centos de placas aos que deron a
vida por "la patrie" , e a "la nation") men-

aldea, quizá ignorando a dependéncia e
a razón de ser.

Xoan-Ca~08

Ganido

Vicepresidente da A. Cultural
.-A Estrada-

Alarmantemente sinxelo, trátase de metelas nun saco, atalo e abandonalo
anónimamente nunha cuneta ou regueiro, converténdose en testemuñas monumentais
da
nosa
epoca,
posiblemente ún estilo de POP-ART.
Uns artistas... E pedir o que se pide, é
o xusto.

Padecermos tantos agrávios, xa ancestrais, só pode tacernos erguer a todos
os aldeáns, voces esixindo xustiza, respeito e verdadeiro exercicio democrático dos nasos governantes.
A diferéncia dos viciños da vila, nas aldeas carecemos de rede telefónica, de
suministro de electricidade suficiente,
de sumidoiros e fosas septicas, de
servício de recollida do lixo, dun sistema educativo non alienante, de médios
para a práctica de deportes, bibliotecas,
conservación e coñecementodo naso
património cultural (música, arquitectura, literatura, etc.).
Por exemplo, un aspecto para avaliar o
nivel dun país é o estado do seu própio
médio. Non ternos máis que dar un paseo polos camiños do naso concello para observar o sistema de reciclaxe dos
residuos.

Asi pois hoxe para ser un papanatas
Europeísta é requisito indispensabel ignorar completamente o que é Europa, e
despois, amasar-se impermeabel ao
entorno. No naso caso A Estrada, e Galiza. A partir desta premisa definir A Estrada como Concello Europeo non é
dicer nada. Pala plataforma continental
que nos une, e non polos intereses contrapostos coa CEE, é polo que cabe
pensar nun futuro da Casa Común Europea, no que podemos ser Europeos,
sen deixar de ser Galegos. Se o universal se desenvolve no particular, como
nos di Hegel, para chegar a unha identidade universal, non xa Europea, senón
Planetaria, hai que descobrir-se aSI
mesmo no oráculo de Deltas de cada
recanto do naso medio mais cercano,
coñecer a nasa realrdade é fundamental para coñecer-nos a nós mesmos, e
en último caso - como dicia o vello
Sócrates - deso é do qu~ se trata, de
coñecer-nos a nós mesmos. Se así tora
a xente non diria, A Estrada, Concellp
de Europa.

Claro que
"Aa costume de pedir está o vício de
non dar".

Xoan Senmal

I
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A desaparición de FEGASA ¿incapacidade ou
premeditación?

A verdade é que o estudio debe ser
moi profundo, porque aínda non veu a luz.
a non ser que aquela carta que agachaba
na manga cando estaba na oposición fose a parada de sementales.
Namentras se fai o estudio sobre Fegasa, as cidades colindantes á nosa vila,
están a promove-Ias suas Feiras, como
ocurre con Lalín e Santiago e namentras
a nosa xemea de Ordes segue con vida e
con futuro, o que demostraba que a Fegasa estradense podería estar nesa liña de
.-adoptar medidas oprtunas a tempo.
.0 diagnóstico da morte de Fegasa é·
claro, aínda que as súas causas n~die as
determinou.

persoais, coñecidas de todos. Sexa cal ~e
xa a causa da morte de Fegasa, o culpable aínda anda solto.
Esquecíame de facer un comentario
da fotografía, pero coido que vale mais unha imaxe, aínda que sexa a dun aficionado. que moitas palabras. De todas
'maneiras o letreiro segue ahí e as datas
de celebración están tapadas
A Feira de Gando Saneado, que se celebra na Estrada trimestralmente, morreu
cando entrou Elvira Fernández como alcaidesa, aínda que xa desde o seu nacemento tivera moitos achaques.

~este intre véñenme á cachola duas'
que moi ben poderían fundirse nunha soa.
e que'non me atrevo a poñer por escrito.
Por unha banda podería falarse da Incapacidade real e posta de manifesto en máis
dunha ocasión do equipo de goberno en. cabezado por unha inxestora.

Non se pode facer unha análise, aínda
que sexa superfiCial, sin ter en conta o investido nas instalacións e o potencial gandeiro da zona, pero como é coñecido por
todos pasamos a outras consideracións,
como que naceu hai casi cinco anos xuntamente ca de Ordes, sendo, por aquel entonces, as ún~cas dúas teiras de gandp
saneado.

.:' .Por outra a probable apatia premeditada· p.~a non fomenta-la nosa Falra e así
poidese desenrolarse noutra comarca
pretto da nos~ en troques de cu~stións

Celebráronse seis edicións baixo a
xestión do ex-~oncellal- delegado de mercados, López Pampín, cando era Alcalde
Reimóndez Portela, ambolos dous moi cri-

6

ticados sempre nos plenos pola portavoz
do CIDE, Elvira Fernández, aínda que nunca presentara alternativas para un mellor
funcionamento de FEGASA. Posiblemente agachavas para cando ela fora Alcaidesa.
Cando por fin chegou á Alcaldía cabia
a esperanza de que os seus coñecementos como funcionaria de Extensión Agraria e as suas críticas a López Pampin,
deran un xiro á mecánica de Fegasa.
Esta esperanza, trocada agora noutro
sentimento, basábase tamén no propio
programa electoral, que textualmente
decía: "potenciación de tódalas feiras cun
tratamento especial da Feira de Gando
Saneado".
A primeira medida de urxencia que
adoptou para a devandita potenciaCión foi
permitir ós gandeiros a utilización das instalacións, aínda que non sería a dinámica
a seguir no futuro, como afirmaba hai tres
anos, Lembro tamén que decía quehabia
que tacer un estudio en profundidade para darlle as Instalacións o enfoque mais
oportuno e rentable.
Ramiro S. Gr
.Mestre de E.x.B. no CoIexio do Foxo

CONCELLO
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Aprobado o plan de obras e
servizos da Estrada
A aprobación do Plan de Obras e Servizas deste ano foi o máis destacado das
dúas sesións plenarias celebradas pala
Corporación estradense o pasado me~
de Marzo, baixo a presidencia de Xosé
Otero Rajoy por ausencia da alcaldesa
Elvira Fernández. Tanto a sesión ordinaria do día oito como a extraordinaria
do día catorce foron curtas sen que faltase a polémica entre a oposición e o
grupo de goberno.

pastando o Alcalde, Xosé B. Otero, que
se ían toma-las medidas oportunas para evitar no posible o deterioro dos libros e culpando á "falla de previsión de
tódolos concellais de Cultura anteriores" da situación da Biblioteca. O concellal independente Jase Fernandez
-Novoa puntualizou que o problema
teríase arranxado hai dous anos, cando
atopara varios locais para traslada-la Biblioteca, se houbese vontade no Conce-

110.
SESION EXTRAORDINARIA
No Pleno do día oito o debate centrouse na aprobación das bases para cubrir
unha praza de administrativo no Conce110. Neste ponto tanto o PSOE coma o
BNG insistiron na necesidade de facer
un catálogo de pastos de traballo no
Concello antes de aproba-Ias bases para saber con certeza se é necesario ou
non ampliar ou modifica-la plantilla; o
portavoz do PSOE, Xesús Tallón afirmou ó respecto que a formación do
catálogo era "un compromiso contraído
pala Alcaldesa tempo atrás sen que fixese nada". As bases aprobáronse cos
votos en contra do PSOE e as abstencións do BNG e do CDS. Tamén se
acordou por unanimidade pedir unha
subvención ó INEM para amplia-la Casa de Oficios.
Fóra da arde do día discutiuse unha moción de urxencia presentada polo portavoz do BNG, Manuel Renda na que se
pedía o nomeamento dun novo representante do Concello no Consello Escolar do Instituto de Bacharelato pala falla
de asistencia as xuntas do representante actual, Juan Durán; asimesmo
oedía que se atenderan diversas demandas do Centro como a reparación
do alumeado púbrico da rúa de acceso
ó mesmo. Juan Durán expuxo como
motivo da ausencia incompatibilidades
horarias, xa que á hora en que o Conse110 se reune él non pode asistir, expricou tamen que pedira que se
cambeasen de hora, negándose o Consello sen aducir nengunha razón para
elo. A moción pasouse á Comisión de
Cultura para o seu estudo.
No apartado de rogos e preguntas,
Xesús Tallón amosou a súa preocupación polo estado da Biblioteca Municipal, inundada dende os temporais de
mediados de Decembro pasado, res-

Na sesión extaordinaria celebrada o día
catorce debatiuse o Plan de Obras e
Servizos para este ano, ca que se mostraron en desacordo tódolos grupos da
oposición con excepción do COS, presentando o BNG unha proposta alternativa que foi rexeitada na súa totalidade.
A proposta do grupo de goberno incluía
a remodelación do Campo da Feira, remodelación dos xardíns municipais, a
urbanización da rúa do matadoiro a da
rúa 29 e o afirmado e mellaras de camiños no rural. Tanto Xesús Tallón polo PSOE como Manuel Renda polo BNG
rexeitaron a proposta por entender que
había obras máis prioritarias especialmente a apertura de novas vías como a
prolongación da rúa Castelao ou a paralela á rúa de San Paio, incidindo o concellal nacionalista na pequena
aportación dos presupostos do concella
en contraste ca aumento dos impostas.
O COS mostrouse dacordo con tódalas
propostas expostas, mentras o independente Fernández-Novoa calificou de
"pobre" o plan do goberno expricando
que as obras deben prepararse dun ano
para o seguinte. Pala súa banda, o concellal do grupo de goberno Manuel Arca afirmou que non se esperaba que os
ingresos aumentasen significativamente con respecto ós do ano anterior polo
que non tiña sentido a afirmación de
Renda, mentras o alcalde suplente afirmou que non habla posibilidades
económicas de amplia-lo Plan. A proposta do governo foi aprobada cos votos en contra do PSOE e do BNG.

Fernández
Leiceaga,
novo xuiz de
A Estrada
O pasado día cinco de Marzo tomou posesión do Xulgado de 1 Instancia o xuiz
Fernando Fernández Leiceaga que ven
sustituir a até agora titular Amelia Maure Cortizo. Para Fernández Leiceaga este é o seu primeiro destiño como xuiz
despois de remata-los estudos de Dereito na Universidade de Santiago hai
dous anos.

ª
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O xulgado do que se fai cargo abarca
os concellos de A Estrada, Cerdedo e
Forcarei. O novo xuiz declarou que o
xulgado comporta "unha gran cantidade de traballo, xa que coa supresión do
Xulgado de Distrito, ahora ternos que
ocuparnos do seu traballo coa metade
de persoal, esto fai que o traballo me
teña ocupado todo o día".
"Os casos máis frecuentes son litixios
por veigas e asuntos económicos en xeral, no plano civil; e no plano penal asuntos de incapacitacron de persoas e
pelexas, tamén os problemas que ocasiona o alcoholismo na comarca son cada vez máis graves", afirma Fernández
leiceaga.
CONTRARRETRANCA

Dores Chedas
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Manuel Rendo: IIlrnos loitar para que o BNG
esté na alcaldia
J

ll

Manuel Anxo Rendo Lema, portavoz do grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego no Concello estradense
e membro da súa Dirección Nacional, fai ó langa dasta entrevista, unha valoración do traballo realizado polo seu
grupo nos tres anos de corporación, criticando o labor do grupo de goberno, que califica de "ineficaz". Afirma
tamén o concellal nacionalista que a actividade do Concallo está "totalmente paralizada" debido uás continuas
ausencias" da Alcaldesa Elvira Fernández.
de governo e, en particular, a de Elvira
Fernández ó frente do Concello?
A: Houbo tres etapas no grupo de goberno, a primeira na que governaba o grupo de Elvira, naquel momento o PNG, en
minoría, ainda que apoiada tácitamente,
por outros grupos como o PP ou o PSOE;
a segunda etapa foi a do célebre pacto co
PSOE ande xa estaban en maioría; e a terceira, onde tamén goberna en maioría
despois da súa integración no PP. Nas tres
atópase un denominador común, a ineficacia na 'xestión municipal; non hai máis
que analiza-los presupostos para darse
conta disto, ou o Plan de Obras. Esta ineficacia vense dando a pesares de que polo grupo de governo pasaron varios
grupos políticos, e o resultado sempre foi
o mesmo.
P: ¿Que opinión che merece a actual
etapa de governo popular?

PREGUNTA: ¿Cal é o balance destes
tres anos de presencia do BNG no Concelia?
RESPOSTA: O noso traballo dentro do
Concello basouse na denuncia das Irregularidades que atopamos, e, ó mesmo tempo, tratamos de facer propostas que
fixeran avanza-lo concello, buscando unha mellara tanto social como económica.
De toda a actividade que temas feito,
destacaría a nosa oposición á suba da
contribución, e a presentación de moclóns
sobre temas que considerábamos importantes como a integración do rural no go-
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verno municipai, pedindo elecclons ás
.xuntas parroquiais, como forma de rematar co caciquismo na Estrada, para que
tódolos temas que xurdiran no rural puideran entrar no Concello en igualdade de
condicions; tamén destacaría dúas mo·
cions sobre a loita contra os incendios. a
raiz da última, presentamos unha denuncia no xulgado contra a Alcaldesa por presunta prevaricación, delito ecolóxico e
incendios forestais, que está neste momento no Supremo, ó sair elexida senadora.
P: ¿Como valora-la xestión do grupo.

R: Esta última etapa caracterízase por
dúas particularidades. A xente con máis
coñecimentos que tiña o grupo de governo, concretamente Carlos Mella, deixou o
cargo, el como estaba no Parlamento conqueriu moitas subvencións para A Estrada. Agora, a xente que está ó frente do
grupo de governo non ten nengunha capacidade de xestión, e ademáis ó sair elexida Elvira senadora, a súa ausencia case
permanente, sen de.legar nunha persoa
con capacidade real, fai que o Concello
esté totalmente paraHzado. Por outra banda, a xente do PP que entrou no governo
non aportou nada novo. Así, vemos que
ainda estando o seu grupo en maioría no
Parlamento non son capaces de conque.rir subvencións; ese capítulo pasou de 334
millóns o ano pasado a 92 millóns este ano
o que implica que o seu peso político dentro do partido non demostra ser moi grande.
P: A entrada de Elvira Fernández no
PP, coa ruptura do pacto co PSOE, ¿sorprendeuche?

R: Esa é unha historia bastante longa;
a inclusión de Elvira nas listas do PNG era
antinatural; ela nunca foi nacionalista nen
progresista, o que sucedeu é que se deron unhas condicións determinadas para
iso, a imposibilidade de encabeza-la lista
do PP e a necesidade de arrimarse a unha persoa de peso como Mella; teoricamente, naquel momento deberíamos ter
afinidades ideolóxicas con ela, o que nunca se deu porque estivemos enfrentados
incluso pola normalización lingüística do
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que mostra ~Iaramente a súa

postura. Cando Mella rachou co PNG, xa
non tiña obxeto que seguira militando no
nacionalismo. Empezaron entón as xestións co PP, que non fructificaron debido á
oposición que había á súa entrada por parte da propia xente do partido na Estrada,
por iso estivo un tempo como independente, buscando desesperadamente
un partido para menora-Ia súa posición;
quedáballe o PSOE, e os socialistas viron
a posibilidade de facer unha fichaxe, de!
ahí que o PP reconsiderase a súa postura; entón, ela estaba nunha posición de
forza e,esixeu o posto de senadora.
Dende o BNG consideramos que cambeou dun partido a outro sempre que lIe
pareceu necesario en función dos seus in·tereses persoais, por iso non nos sorprendel'
P: ¿Que posibilidades lIe ves Ó BNG
nas próximas municipais?
R: Dende as eleccións municipais estamos subindo en tódalas confrontacións.
Este aumento do número de votos implica que o naso traballo na Estrada está senda aceptado e isto abre unhas
perspectivas importantes' cara as próxi'más municipais e, aínda que é moi cedo
para aventurar un resultado, nós irnos loitar para gañalas e para que o BNG esté
na alcaldía, para cambia-la Estrada dende
o propio governo.
P: ¿Cres que Elvira Fernández acadará
a maioria absoluta?
R: Estamos seguros de que non vai
acada-Ia maioria absoluta. porque a sua
xestión está, senda mal contestada na Estrada, e se nas eleccións autonómicas, co
arrastre de Manuel fraga. o seu número
de votos non lIe daba a maloría, ela soa
non vai poder repeti-Ia Alcaldia. Ademais
ca seu novo posta de senadora non está
conquerinda nada para a cancello e incluso ten a Alcaldia mais desatendida que antes.

P: As relacións que mantedes cos restantes grupos da oposición, ¿son boas?
R: Como sempre estibemos na oposición tratamos de manter boas relácións cos
demais grupos, incluso para apoiarnos nas
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iniciativas que consideramos correctas, ainda unha denuncia no xulgado por esas actituque; como houbo distintos partidos que es- des, por coacciona-lo voto até o último
tiberon no goberno e logo na oposición, as momento. De tódolos xeitos, isto da unha
nosas relacións foron váriando en función idea de que, se co traballo feito polo PP a
da posición que os grupos tinan en cada' nivel rural nas autonómicas non conquerimomento na corporación. De todolos xei- ron a maioria, nunhas eleccións municipais
~os cremos que todos somos necesarios sempre irá para abaixo, ese é o teito do PP
para conquerir o mellor para A Estrada, e na Estrada.
se o grupo de govemo non o fai ben, que
P: No pleno extraordinário de Marzo,
non o fai, os grupos da oposición ternos que
apoiarnos para tratar de sacar arriba algun- no que se aprobou o Plan de Obras deste ano, rexeitastes a proposta aprobada
ha alternativa.
.
polo grupo de gobernó ¿ a que foi debiP: nas·' eleccións autonomicas do ano do?
pasado, con cinco deputados, o BNG obtiR: Estamos en contra do POS deste
vo os me 110 res resultados da sua historia. ano porque consideramos que hai que adi¿Cres que alcanzou o seu teito eleitoiral? carlle unha partida presupostaria maior
Este ano asígnanse catro millóns dos fondos do concello ó Plan, 16 menos que o
ano pasado, a pesares de que subiron .os
impostós. Nós pensamos que se poden facer a~ obras que eles propuñan, pero son
J1ecesarias moi.tas máis, e cremos que non
escolleron as máis prioritarias.
Nós reclamamos máis diñeiro para a
inversión e menos en gastos corrientes,
porque neste momento en que A .Estrada
está nunha situación de estancamento
ramos que siga asf, tanto nas próximas Mu- económico a actuación do concello debe
nicipais, como en calquer outra elección, e servir para xenerar máis riqueza e benespoida acadar a presencia no parlamento tar social para os viciños.
español, e mesmo en Estrasburgo.
P: ¿A que cres que se debe a actual
crise
do Concello?
P: ¿A maioria absoluta de Manuel Fra-

R: Os relutados das autonomicas foron
moi positivos, consecuencia do traballo organizativo do BNG, do labor parlamentario
de X.M. Beiras, e da participación en tódalas loitas que mantén o pobo galego, como
a reconversión, ou neste momento o problema do leite. Isto implica que o pobc'
galego, ainda que lentamente, está aceitando ó BNG como a organización politica
que pode sacar este pafs adiante, e espe-

ga?
R: Valoroa negativamente. Consideramos que a única posobilidade que tina o
pobo galego, pasaba por que nengún partido acadase a maioria absoluta, e fosen os
partidos nacionalistas a "chave" do .parlamento. O PP conquireu maioria absoluta
pola presencia de Manuel Fraga, que tiña
máis arrastre do que a xente pensaba, e á
presión caciquil que se exerceu no rural,
obrigando prácticamente á xente a votar.
Influiu tamén o descalabro do CDS e de Coalición Galega, forzas que lIe podfan restar
votos ó PP.
P: Esta análise, aplica-la tamén no caso
de A Estrada?
R: Claro, as redes caciqufs tamén fu ncionan na Estrada. Nos ternos presentada

R: Parte primeiro dunha crise global da
que estamos safndo, pero non a nivel da
Estrada, con pouCas industrias importantes,e unha economfa basadá no pequeno empresario e comerciante, que se ve incapaz
ás veces de aborda-lo problema. Entón, é
necesario que as institucións, autonomina
e municipal, se encarguen de impulsa-la
vila, xa que o sector que estaba nestes
momento dinamizando a vida economica
da Vila, o sector agrario, estao fundindo a
CEE cas medidas para a reducción da producción leiteira, e isto pode levar a outro
parón. Por iso é unha loita na que debemos
participar todos, dende grupos politicos a
cidadáns, pola repercusión que pode ter na
economfa do pobo.

JfJl.
MÉDICO ESTOMATÓLOGO
CONSULTA DE LUNS A VENRES
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Felix Ruibal

A biblioteca municipal en situación caótica
pala escasez de persoal e 'a falla de local
case catro meses leva fechada a Biblioteca Municipal de A Estrada debido ao deterioro do local no que se atopaba
até agora, deterioro agr"avado polos últimos temporais de Decembro que asulagaron a Biblioteca provocando
graves desperfectos nos libros aínde sen evaluar.

o local no que se atopaba a Biblioteca
Municipal-que foi xa Instituto de Bacharelato nos anos trinta, Colexio a
princípios dos sesenta, Concello entre
1968 e 1970 'e Instituto de Formación
Profesional na decada dos setentavíñase reparando todos os anos dos estragos que as choivas e os anos
ocasionaban correndo os arranxos a
eonta do propietario do edificio, xa que
este é particular e o Concello tíñao en
aluguer, segundo información facilitada
a esta revista polo secretario do Gonce110, José Antonio Armesto; extremo desmentido por membros da familia
propietaria do edificio, que afirmaron a
esta revista que "as reparacións corrian
a cargo do Concello, esto viña especifi-'
cado nunha cláusula do contrato".
Aínda que todos coincidían en que era
necesario o traslado da biblioteca a un
lugar máis idóneo, íase mantendo unha
situaciót1 que os temporais de Decembro do ano pasado fixeron insostible, CQ
asulagamento do local e o conseguinte
deterioro dos libros, agravado polos tres
meses que transcorriron até o seu tras~ provisional, a mediados de Marzo,
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a unha sá habilitada no Concello mentras se tenta conquerir un local definitivo na futura Casa da Cultura.
A situación da Biblioteca empezou a
coñecerse por unha pregunta que o portavoz do PSOE, Xesús Tallón, dirixeu,
no Pleno ordinário celebrado o oito de
Marzo, ao Tenente de Alcalde e ConcelIal de Cultura, Xosé Bernardo Otero, interesandose polo estado do local,
pechado por estar de baixa por mater-I
nidade a titular da Biblioteca, Mercedes
Garrido, comprometéndose o grupo de
governo a porlle remédio ó problema
contratando unha sustituta que se encargase do traslado dos libros e da restauración dos exemplares que puideran
ser salvados. A bibliotecaria suplente,
MI Jesús Fernández Bascuas leva'trabailando dende o 13 de Marzo no traslado e avaliacion das perdas e
destrozos que ocasionaron os tres meses entre a humidade, sen ter datos
aínda segundo nos informou. Mentras,
arrecian as acusacións contra o grupo
de governo por ter permitido que se:
chegase a tal situación.

Así, Xesús Tallón, portavoz socialista do
Concello calificou, en declaracións a este médio, a situación de "deplorable";
afirmou tamén Tallón que a responsabilidade "é única e exclusivamente do
grupo de governo, que defende a un
sector da ~boación que non necesita
este servizo, de ahí o seu desinterés".
Fixo incidencia tamen no tema dos
préstamo~ de libros, xa que "hai préstamos feitos desde Decembro e nin eso
se solucionou, "como sería o lóxico".
Amosou a súa sorpresa porque non se
trasladara a Biblioteca a un local da Caíxa de Aforros de Vigo que se xestionou
hai máis de dous anos xa que "as condicións de cesión do local por parte da
Caixa eran extremadamente ventaxosas
para o Cancello. O único que esixían era
que o local non estivese pechado, .Que!
se utilizase."
O concellal independente Jose
Fernández-Novoa, encargado de buscar un novo local ha; dous anos cando
formaba parte do grupo de governo
amosouse preocupado pola situación e
declarou a CONTRARRETRANCA que
eslivera"buscando Iocais e incluso foi o
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guridade". Ante o tema da contratación
de máis personal, declarou que "é bastante cínico que partidos que pediron a
baixa da contribución anden ahora pedindo máis servicios" e afirmou que "eu
xa fixera unha proposta de contratar a
outra persona pero rechazouse por falta de presuposto n •
O local previsto coma nova sede da Biblioteca, na primeira planta do antigo
edifício do Instituto de Bacharelato, estase arranxando con urxéncia para conquerir a reapertura o antes posible,
aínda que parece ser que isto non sucederá até o proximo curso escolar en
setembro.
Para Mercedes Garrido, titular da biblioteca, o antigo local está totalmente inservibel "ca teito caindo e con gran
cantidade de goteiras por todas partes";
outro problema é, para ela, a escasez
de personal e a necesidade de "contratar unha auxiliar que podería suplirme
nas baixas, evitando asi ter que pechar
a biblioteca, e que faría posible a confección do catálogo que está sen rematar porque eu non podo facelo todo, e a
catalogación require unha persoa adicada exclusivéfoente a eso".
Por outra banda, os mesmos membros
da familia propietária do antigo edificio
amasaron o seu mal~star co Concello
polo estado no que o local foi devolto
con gran cantidade de periódicos, revistas e libros, alguns en bo estado, que
hai ciscados polo chan, e que ternos
que limpar nós".
I1

aparellador a estudialos pero todo quedou en nada pala deixadez dos que governan ". A propósito do novo local no
edificio do antigo instituto, FernándezNovoa comentou que "xa ti~a que estar
rematado o ano pasado, pero eu aínda
o vexo moi verde"
Pola sua banda Xosé Bernardo Otero,
co"ncellal de cultura cre que a actual situación é debida "á falla de previsión de

tódolos concellais de cultura anteriores"
sinalando que " 0 teito estaba en malas.
condicións, pero pensábase que aguantara até que, estivese rematado o novo
local, como non foi así trasladamos os
libros a un sitio provisional para clasifi'calas e recuperar os que se poida"; este mesmo concellal estimou
inicialmente "unha perda duns cen libros, aínda que non o sabemos con se-
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Jose Sanmartin, o último talabarteiro, a
piques de xubilar- se

rribado polo seu propietario, o Concello,·
pero o talabarteiro opina que "para os
anos que me poden quedar antes do retiro, ha haber por ahí un localiño calque-

rano
Leva dende os 18 anQs no mesmo oficio -agora ten 64-. Foron 46 anos que
traen moitos recordos, dende a primeira vez que empezou a darlle forma ás
peles, traballando doce meses como
aprendiz sen cobrar nada. Era daquela
cando a artesanía, e dentro dela a talabarteiría estaba en auxe, auxe que ca
tempo se foi perdendo.
Cando José Sanmartín escomenzou no
oficio, había na vila tres talleres artesáns
adicados ao mesmo negocio. Hoxe,
según opina, non terían cabida, "sería
imposibel vender os artículos, pois, os
tempos cambearon. Cando eu empecei
eran os cabalos os medios de transporte e medio de traballo para o paisano,
pero agora, cos moticultores, e toda a
maquinaria, os animais soio se tañen
por luxo". Oesta maneira', tanto para as
cabezadas como demais correaxes que
se lIe poñen aos animais -os artículos
máis importantes do talabarteiro- non
hai demanda, así "o artesano termina
por desaparecer" e os rapaces non queren aprender o oficio, pois gañan máis
"solamente facendo masa".
José Sanmartín non coñece ningún tipo
de asociación de talabartes que defenda o oficio, cre que se existen, son os
talabarteiros máis grandes os que teñen
os contactos con elas.

José Sanmartín é o último talabarteiro
de A Estrada. "Eu sei que cando me xubile non vai quedar ninguén no meu sitio". Coñecedor da decadencia na que

vive inmerso o seu oficio, moldea e recorta as peles no local propiedade do
Concello, que está situado nun recanto
da fe,ira. Memais, o locallogo será de-

O talabarteiro de A Estrada, merca as
peles para os artículos en fábricas de
curtidos, pero tamén compra animais
aos cazadores para sacarlle a pel,
poñela a secar, e mandala a laboratorios qUlmicos especializados que as
elaboran e convirten posteriormente en
cazadoras ou abrigos.
CONTRARRETR.ANCA
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A feira do· martes de mulas" visitada por
varios miles de persoas
II

A grande cantldade de público que visitou a feira', foi a nota máis sobresaínte do "martes de mulas" celebrado o,
17 de Abril. Os varios miles de persoas repartíronse entre o Concurso' cabalar e o recinto contiguo, onde os
.tratantes negociaban os prezos dos equi.nos. Heste 111 Certame Cabalar d~sfilaron ante o numeroso púbrico, trinta
dos 34 exemplares inscritos.
Secundino González como presidente,
o capitán Paulina de Paz como secretario, e os vocais, Javier Janeiro, membro
de AGACA, Manuel Somoza, concellal
de A Estrada e José Aris.

A fermosura exibida por alguns dos sementais que presentou o Oitabo
Depósito do exército puxeron a nota dominante neste certame entre a pesares
da dificultade para maniobrar dos percherons dos militares entre tantas
eguas. os demais cabalos, pois o público gozou especialmente coa sua formosura. Aos percherons, tamen do
exército, non se lIes deixou mostrar a
sua beleza por culpa da pouca maniobrabilidade que se taria con eles entre
tantas egoas como había no recinto.
Os premios que se otorgaron os mellares cabalas de cada raza contaron cun
presuposto de 80.000 pesetas. O xurado estivo formado polo tenente coronel

"Sibila", a egoa de Jesus Pena, de A'
Estrada, foi a mellar clasificada na cate-'
goria de pura raza española, por ser a
única que presentaba carta xenealóxica.
Na raza percherón, foi "Torda", de Manuel Rodríguez, de Vea, a que recebeu
o primeiro prémio, mentres que a categoría de mellor cabalo anglo-árabe, recaeu en "Torda" do estradense Manuel
Garcia, "Princ~".
"Fúria", que pertence a Juan Touceda,
de Valga, foi considerada o mellar
exemplar de raza "do pals". Outros
dous prémios para os mellares potros
do pais concederonse, para o menor
dun ano, pertencente a José Garcia,
2.000 pts., e outras 2.000 ao maior dun
ano, de José Esmoris. Para os primeiros clasificados nas razas anteriores, o
premio ascendeu a 10.000 pts. e o segundo variou entre 5.000 e 7.000 na raza percherón. Ademais houbo outros
prémios en metalico, e tamén diversos
trofeus.

algún que outro articulo que os comercios ambulantes ofrecian con insistencia.
Este tradicional "martes de mulas", rematou cunha verbena a cárrego das orquestras "Ceniza" e "Mundo Xoven", á
que asistiron casi medio milleiro de persoas
A organización quedou satisfeita, tanto
pala deportividade dos participantes no
concurso como polo entusiasmo que os
visitantes manifestaron nel, nun dia que
se temia chovera, pois a noite anterior
fora pasada por auga, e incluso pola
mñá cedo, habia ameazas de continuar,
pero pouco a pouco, odia foise estabelecendo, para rematar seco, e inclu'so
soleado, o cal animou á vecindade de A
Estrada e arredores a acercarse a estya
localidade, incluso senda dia laborable,
polo que moitos traballadores, e algúns
estudantes de E.X.B., tiberon que faltar
do seu lugar habitual de traballo, para
poder disfrutar das fermosas estampas
que os cabalos ofrecian polo antigo recinto fairal.

Carlos Pereiras

Os visitantes poideron comer polbo,
.rosca, ou mercar ademais de cabalas,

Nova ola de atracos en A Estrada
A ola de atracos que· sofre A Estrada,
segue manifestándose no mes de Abril
con dous roubos máis. Acontecido o primeiro deles na madrugada do sábado
31 de Marzo, ao domingo un de Abril,
no almacén da xoieria "Ansedes" , propiedade de Manuel Ansedes, e o segundo, ao bar-restaurante "Buena Vista",
na madrugada do venr~s 6 de Abril.
No primeiro deles, os asaltantes, que tiveron que romper unha reixa situada encima da porta para poderen entrar,
levátonse algunhas bandexas e trofeos
de alpaca, valorados segundo unha primeira estimación da P.M. ao redor das
50.000 pts. e en SO.OOO noutra valoración posterior.
A identidade dos asaltantes non puido

ser descobarta, pois as pistas que deixaron redúcense á reixa que a mañá do
domingo apareceu rota, e á falla dos
oxetos.

zas e avisoulle ao propietario do local,
que con viver no primeiro piso do
edifício non escoitara nengun ruído estraño.

No roubo ao bar "Buena Vista", o sistema utilizado foi máis sofisticado, pois os
asaltantes, despois de intentar abriren a
porta rompendo a pachadura e sacandalle os tornillos, tiberon que forzala cun
coche, ca cal conqueriron dobrala, poder sacar o cristal, e a continuación rou.bar a máquina traga-perras, que foi o
úneco oxeto botado en falla, e que apareceu dias despois en Liñares, toda rota, e coa recaudación levada.

Segundo a acta da P.M. a máquina traga-perras valorase en 300.000 pts. e en
'20.000 os danos ocasionados na porta
do local, pero o propietario do bar ere
que o arranxo lIe vai sair máis caro.

O roubo tivo lugar antes das cinco da
,mañá, pois foi a esta hora cando un viciño que pasaba por ali veu os destro-

Xa é a terceira vez que este bar sofre
roubos, ainda que das outras veces só
se botaron en falla algunhas botellas e
tabaco.

Carlos Pereiras
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As tractoradas do S.L.G. paralizan A Estrada
Despois da ruptura das negociacións ,que sindicatos e empresarios viñan mantengo até o pasado vinteseis de
Marzo para tratar de establece-lo precio do leite para a próxima campaña, e coa firma do acordo asinado o tres
de Abril por parte dos sindicatos Unións Agrarias, Xóvenes Agricultores, e USAC, AGACA e FENIL, o único s.indicato
que non firmou estes acordos, o Sindicato Labrego Galego (Comisións Labregas), iniciou unha serie de
movilizacións que culminaron na tractorada que o pasado día vinteseis paralizou totalmente A Estrada e colapsou
prácticamente toda Galicia.
.
facilitadas polo sindicato convocante.
As negociacións reanudáronse o seis
de Abril coa firma dun acordo asinado por
Unións Agrarias, Xóvenes Agricultores,
Unión de Sindicatos Agrarios Galego~
(USAG), Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (AGACA) e a Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL)1
sendo o SLG o único sindicato presente
que rexeitou o acordo. Neste acordo
contémplase un precIo base para o leite.
de trintaesete ptas/litro refixerado para un
leite que teña o 3'3% de materia grasa e
8'2 % de ~S.M. até o tnntaeun de Agosto deste ano, suxeito ós precios que a CEE
fixe para a vindeira campaña, ademáis do
compromiso dos asinantes de recoller todo o leite producido en Galicia, a posta en
tuncionamento do Laboratorio Interprofesional do Leite e a promoclon de medidas
para mellora-la calidade. entre outras causas.
Mariano Lema expricou a postura do
Sindicato Labrego Galego de non firma-lo
acordo debido a que este era "papel mallado, o precio de trintaesete pesetas non
é tal senón que realmente vaise vender a
trintaedúas e, ademáls, non é un precio
estable xa que depende do precio. que tixe a CEE, c~)mo se contempla no ponto
segundo do acordo; por outra parte hai
propostas de boas intencións como a de
recoller todo o leite producido, ou a posta
en marcha do laboratono, sen garantizalo
realmente". Sinalou tamén Lema que existen erros "técnicos" graves no acordo
"cando se retiren ó extracto e á materia
proteica, ó tixaren as calidades do. leite
cando está sen fixa-Io precio base". Para
o secretario de organización do SLG o
acordo "non é máis que unha declaración
-de boas intencións, non vinculante xurídicamente, e pretende deSVirtúa-las lexítimas propostas do SLG" Calificou tamén
de "traición e rendición os Intereses das
'empresas" a firma dos outros sindicatos.

fuco
A ruptura das negoclacions que se
mantiñan para fixa-Io precio do leite -entre outras reivindicacións que plantexaban
os sindicatos como a posta en marcha do
Laboratorio Interprofesional, ou a garantía
da recollida de todo o lelte producido en
Galicia- produciuse o vintaseis de Marzo.
Esta ruptura producíase logo da manifestación que, convocada polo Sindicato Labrego Galego (Comisións Labregas) s~
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celebrou en Pontevedra o qUince de Marzo reclamando a ¡ntervenclon das Administracións públicas no'confllcto. e na que
participaron preto dun millar de estradenses, segundo datos barallados polo SLG.
Esta movilización tlVO a súa continuidade noutra celebrada o pnmeiro día de
Abril en Santiago, a que acodlron uns cincuenta mil gande'iros e preto duns mil es~radenses,
sempre
segundo cifras:

Xacobe Calviño, responsalJle f 1t
Unións Agrarias en A Estrada, xUStl hl OlJ c.J
firma do acordo "pala necesidade de pur
.en marcha o Laboratorio, xa que sen el (
':precio do leite queda ó libre albedno das
industias, polo que nos pareceu razonable
~ antepoñe-Ios intereses' persoais, pasando
incluso por fixar un precio do leite que non
nos parecía o máis correcto, á necesidade de garantir ese instrumento que velase
polos
precIos.
e
decidimos.
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podería ter clarificado moito as posturas,
pero eles non a expuxeron".
Esta sltuaclon levou ó Sindicato Labrego Galego a convocar para o vinteseis de
Abril concentraclóns de tractores en todo
1) pais, para reivindicar un precio "xusto"
para o leite, a garantía de recollida de toda a producción e a comercialización da
mesma e a posta en marcha do Laboratorio fundamentalmente
Preto de catrocentos tractores segulron a movilización en A Estrada, "cercando" totalmente a vlla, pechando tamén
tódolos comercios en solidandade cas rel'vindicacións dos labregos, sen rexlstrarse
nengún tipo de incidentes Para Manano
Lema, o éxito d~s tractoradas refrexan que
os gandeiros "rexeitan o acordo de Guisamo e seguen as teses do S.L.G. e Isto ter
que facer reflexionar ás industnas e á Administración e ÓS outros sindicatos". O futuro do sector pasa por que tia
Administración entre no tema Larsa. A nasa proposta é que a Admlnlstraclon pague
a débeda da empresa cos productores, e
estes cartos se convirtan en accións controladas pola ,Xunta" afirmou Lema; para
este mesmo sindicalista, o proceso que se
.está dando na sector fIé complexo, InCIdindo tanto a entrada na CEE como que
as industrias están anquilosadas e queren
face-Ia súa reestructuración a costa dos
productores". A solución da crise sena na
creación dun grupo empresarial con capl- .
.tal público, que transformara todo o lelte
galego e lIe dese saída".
Dores Chedas

pospoñe-Ias outras reivindlcacións". Sinalou tamen a necesidade de crear "unha
plataforma conxunta de unidade sindical
para aborda-lo problema" lamentando.
que, na mesa de negoclacións "mentras
Xóvenes ·Agricultores trataba de culpar á

Administración Central de todo, eximlndo
á Consellería, Comisións Labregas pretendía facer unha crítica xeral de todo, Incluídas as organlzacións progresistas, e
non dixeron nada até o final; a sua actitude, ben exposta durante a reUniÓn, qUI~ás
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Cousas Aldeáns
A aldea é aquela "aldala" xudea de
lempos dos reis Fernandó e Isabel que os
fixo retuxiarse en lugares pequenos e mal
comunicados dos arredores das cldades
onde vivían os iñorantes, claramente que
hoxe a aldea é outra cousa alnda que teña
que millorar moito. A"lnda aSl as 'aldeas posuen valores etnolóxlcos e tolkloricos de
primeira calidade, mals autenticos, 'mais
puros e mais sinxelos :)e se Quere, e moitos tiveron e teñe", ver daoelros talentos
naturais, grades homes·a sua maneira,
pensadores anónimos. se cadra analfabetos (que é outra causa,), anQue perdidos
: nun mundo esquecido 'e desprestixiado.
: ~'~,-. Moitos estradenses teñen oldo talar de
,)~amón de Liripio e das suas sentencias,
>~nque hoxe deixaremolo para falarlles
doutros sobranceiros aldeans. e comenzamos por Pedro.
Pedro non é nin sequera o seu verdadeiro nome que deixamos no descoñecido para contarlles canto un dia me refireu
sobre do pretender, ou namorar. dos seus
lempos.
Eu, dicia, estaba agachado vendo ~
mo a tia Mati~de parolaba coa veciña, todo se lIe volvía ¡já, já, Ja!... ¡já, já, já!,
arteliando de cote, e eu nun recuncho
cheo de fame a ver si aliaba a Carmiña \a
sua filia que tiña que vir logo có gando, antes que lIe moscara cos tabaos. En canto
chegou coas vacas fixolle un sinal e xa se
entenderon, quedaban apalabrados para a
romaxe do domingo no Selxo.
Pasaron uns dias ca degolro de que
chegase o dia da testa, e chegou ... , pala
mañán cediño ergueuse e pideulle a seu
pai que lIe escusase de Ir pala herba para as vacas Ó lom~, decote cotifaba ca
pai os dias de festa pala mesma causa:
-Xa che teño dito sempre que o .domlngo é pecado poñer as vacas ó carro ..
. -'Oeixeme hoxe namais, . quera ir cedo
á testa...
-Tela mais que sabido, carrexala ó
lembo e basta...
-Pois... Eu quixera Que me dixera para
quen é hoxe domingo, para as vacas ou
para min? ...
-Se non te vas esbandallete.
Non puido ir á testa e botar a baila da
saida da misa con Carmlña.
Pala tarde arreglouse o millar que pudo e foise todo ledo tendo tino que non se
lIe subiran os calcetíns (faltabanlle os dedos e anacos do pé, lucando u pantalón feito de retrincos de "caqu.'· dos que
truxeran os soldados, engadlan un retrin~
ca noutro e delo saía un pantalón cheo de
remandos e escalzado. outra cousa eran
as "pr~ndas" que se faclan con sacos de
zucre
Que mandaban ~ Cuba e eran moi
.
\.

solicitados.
As mozas mellor vestidas da parroquia
eran as do taberneiro que ademals tiña panadeiría e aproveitaban os sacos donde
vina a fariña, facendo deles uns vestidos
cuns enfeites que daban gloria. e ata houbo un que tixo unha chaqueta dunha saba
de liño ¡canto me gastaba!.. o filio do contratista das obras do tren viña ao traballo
nunha bicicleta e no Sitio do neumatico
puñeralle un anaco de adival. .. outra cousa non ti" ·e cada quen apañabase como
podía.
Pero chegou ao baile cós ciringallos,
só queria ver a Carmiña, non tiña cOldado
da vestimenta xa que o Irmán dela era moito peor.
Ollouna axiña ainda que fixo que non
a via, estaba coa sua nal ... O Pedro daba
voltas e có rabo do 0110 miraba unha e outra vez, e ela tamén. Só puido bailar uns
anaquiños con ela, por aquelo da remuda"
Pedro queixabase do costume. A noitiña
rematabanse as romaxes, Espiño tiña gardado un toga da tres e unha bomba detras·
do canizo, botou o foguete o comenzo e
gardou a bomba para o remate ... e chegou
a hora. -Carmiña anda muller, temos que
irnos, tamén se van os d~!l1als
E colleran camlño de vGlla .. i: '"\:::dl'
lado da Carmiña sin chiscaiil. eneo de tet
me só cornera unhas patacas ~tafegadd~
ou sexa, tapadas có testo da pota para que
se cocesen con aquela blancufa sin Que
se consumise o aceite, unha flllga de pan
de millo e un vaso de viña, aSI comiase a
non ser Que de casualidade puxesen as
galiñas algún ovo entre a morr~f¡ada d(. eL.·
berta.

.ven ... e siguen ainda que os vexan.
poder moverme".

'sen

CASTRIÑO DO SEIXO
Apelidabase Castro. ')s veciños chamabanlle Castriño. para Que n non 0
coñecia e o aliaba por pnmelra vez sor
prendiao unha imaxe que fería os ollas e
arrepiaba, tolleito de case todo o carpo ~or
unha parálise que lIe dera de neno. Bo~c'
ba unha perna para diante e despc):s a :',i '.
tra axudado por dous paus St·x-eI~0 :'\l:'
duas mans espiñosas e retortas pendL:r~,.
das duns brazos tortas e flacos. Para chegar cunha man á cara ou Ó oetiliirte:'
primeiro deixabaa solta, daballe para diante e para atrás en canto a pendulaba bep'
facia o derradeiro estorzo cara adlante pa~'
ra chegar aos beizos ou levar o pitillo á boca. Se o derreteran non botana ~ ¡ .... l.Ji'~a.
·libra de grasa 'de tan chuchado '.lue ~Iña .S~
corpo. Os veciños quenanlle bep e ax~aa,:,:
bano. A un hom~ tan 'na' felt'J Quedaraile
unha intelixencla qUt: ~. (;or~celo ~saLJe~
ciase un do de tora palO a tl)(arse ademlra~.
do do que levaba na car:t'loia g'a deco~e
cando os demais tiñan bagoas r~·)s c:los
para facerlles esquencer. anque t¡t1a !;,o.to xenio. Garimosos cos nenos que se "'ar'
do· seu carpo e el axudabailes. era o -'0'
me dos contos.
Puxeralle unha taberna' no Seixo, moi
pequecha e con moi pouca causa, uns
cuartillos de gas, unhas chatolas, mistos,
augardente, algún bacallao, uns tigos, uns
macillos e pouco mais. Non era un xurafás,
ainda que tiña algo de todo tiña o costume de repetir sempre "por eso recorona,
talmente ti moi tronera es" .. así decote.
As suas inquedanzas eran as rapazas novas ás que lIe falaba con palabriñas garimosas, botaballe a lingua fora, pasaba
polos beizos e decialles: Recodiola, talmente hoxe non se topa frol mais bonita
ca ti. ..

Foise tacendo a noite e botabal:e a
man á moza pala cintura, tiraba uf' ~V.~I
quiño cara el, e ela facía que non ;~aJ~ •. ~.
. Deixame que pode vernos a mamá
Tiveron que pasar por unha corredo.ra ~s
treita e alí foi a sua. Botaballe o garl~no.
Mais, tras de tempos veñen tempos e
axudandose da ocasión, xa que como ela
un arrepiante dia comenzou unha guerra
había poucas en canto se chegaba anal.
entre irmáns. Era o 18 de Xullo de 1936...
ben o sabe Dios as mans metiaas de see como o medo tai santos, Castriño que
guido nos petos, despois pouco a poucc"
endexamais fora á mi a, porque non cria
ia sacando aman dereita do peto·e mal
,
nesas causas, xa o primielro domingo checomo podia ia estirando un pouco sen 4U-'gou cediño á igrexa e mal como poido sentarlle os ollas de enrriba á nal.
touse no primeiro escano, estivo moi
Cando podía achegaballe so o !~A(1(
atento en canto durou a misa. Xa á saida,'
mamlllO a sua m-an, ia apret..~no( '.:- .;.. . :. r
no adro (Nesa xuntanza de sociedade dos
za e nunha ocasión ela apretoL: .f" ·2:!·1~· ';
veciños) apareceu o cura como de costudedo ievou para cavilar toda ;;. ·····t.;,-~ '-:
me e coa sua re~ranca espetoulle:
dias vlndeiros.
- ¡Ai oh Castriñol que rtlilagre que
Pero hoxe ten envexa, daqueia r~on .... ~
viñeches hoxe á misa... eu nunca te vin
bia arranxo para a causa... e d: "canoo V~
aquí. .. ó que el respostou:
xo ~gora á volta dunha testa mezo A "'().la¡
- Por eso recorona, talmente señor cupola media noite. pica. e pica. pica(~c :JJ
aquí, picada de ah . Coma se fo~a ~(. ~.~f! , ra, vostede moi tronera é ... ¿Non sabe que.
denantes viñase por salvar a alma e ago~o picando nunha pera madura ao ~Asrna ra vense por salvar o corpo?
. tempo que mira para os lados por SI os
.
,
Manuel ReilJ'Ón~~'Portela
MédicO
ide dé A EitniIi .:

.··ex-..
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Togariños:.A incomprensión plasmada na sua
pintura'
Togariños, pintora nada en Arcos de Furcos e afincada en A Estrada, iniciou a sua producción pictórica hai dez
anos tra,s. rematar os estudos na Escola de Belas Artes de Barcelona.
Depois Ilduns comenzos moi difíciles marcados pola incomprensión do mundo que me rodeaba e uns nulos apoios
morais" logrou afianzar-se no mundo da pintura e cultivou diversas técnicas: óleo, acuarela, esmalte.

o gosto pola pintura manifestouse en
Togariños dende moi nova. "Xa na escola o que máis me gostaba era debuxar", e considera que o seu amor aos,
pinceis "é unha vocación herdada, que
me ven do meu tío, que viveu unha
maoir incomprension e acabou suicidándose" .
PuriTogariños escomenzou facendo diseños de moda e uns lenzos que correspondían "a unha pintura básicamente
ac~démica e realista. Tras o meu matrimonio aos 17 anos sentín unha total falta d~:'liberdade, pero sempre me apoiei
con forza nos pinceis. Amarreime máis
á miña meta e a sentirme ben porque
creo que só así podo tacer felices aos
demáis".
O contido de cada cadro "é reflexo do
sentir do propio pintor. Nos meus cadros busco a plasmación dos meus es'tados anímicos, pero non conto nestes
momentos cunha pintura definida".
Cando a xente lIe comenta sabor dun
cadro "non sei se me gosta, non o entendo". Ela bótase a rir. "Comentarios
dese tipo só me poden facer rir porque
eu mesma non entendo a miña pintura
por ser complexo o que poidas chegar
a expresar nun lenzo".
Tras unha 'etapa dura e unha crise persoal "na que ás veces sentíame a ras
de chan, agora estou saíndo desa etapa e síntome moito mellor. Pero é precisamente nas etapas difíciles cando o
artísta da todo de sí, cando botas fora
todo o que levas dentro".

CODESE,·DA

A Estrada
17
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Actividade docente
Como complemento a súa actividade
pictórica Puri Togariños adicase á docencia artística dende que abreu o primeiro estudo de pintura- na vila
estradense hai-xa 12-anos e no que chegou a ter 35 alunos de moi diversas ida- des.
Unha das súas primeiras actividades
neste Concello foi a realización do primeiro concurso de Christmas e poemas
no que tomaron parte 250 rapaces.
Impartiu numerosos cursiños non só no
Concello de A Estrada senón que realizou diversas colaboracións cos Conce1I0s de Moaña, Cuntis e Vilagarcía, onde
leva 2 anos dando erases no colexia San
Antonio.
Un dos cursiños do que garda unha
lembranza máis grata é o impartido a
minusválidos e xordomudos, concedido
por o INEM. tiA raiz d.esta actividade
fíxoseme a promesa de crear un taller

escola ou unha cooperativa ou o pago
de crases por parte do Concella..Eu estiven dando erases gratuitamente durante 8 meses sen receber resposta
algunha".
Para Togariños o éxito que tiveron estes cursiños recae na liberdade, "en deixar que cada un bote a súa imaxinación
a voar".
"Vendo o éxito que tiveron todas estas
iniciativas sorprendeme moito que me
chamen de fora e que non o fagan de
aquí do povo". Puri suliñou oa inquedanza por facer causas que amasa a poboación estrpdense así coma a necesidade
de crear un taller escolar e de subvencións para cultura "xa que °eu estou desposta a prestar a miña colaboración
desinteresada a pesares de que vivo
disto".
Exposicións e proxectos
Dende o no 81 que fixo a súa primeira
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exposición no Recreo Cultural de A Estrada, sucedéronse outras moitas até
sumar 12 individuais e 5 conxuntas.
A sua derradeira exposicion estivo
aberta até finais do pasado mes de marzo na Galería Walther en Alemania. Os
24 esmaltes que forman a colección son
"unha representación de monstruos reflexo dun mundo queimado, negro e sen
horizontes que expresan un periodo da
miña vida marcada por unha profunda
crise da que, afortunadamente, estou
saíndo".
Esta exposición foi preparada polo marchante alemán Manfred Schwarz quen
aos tres días me chamou para comprarme toda a coleción.
A pintora Togariños empezará agora a
preparar unha nova colección que será
exposta en Barcelona. Tamén ten a intención de acondicionar o faiado do edificio no que vive para montar nel o seu
estudio e "non ter que pintar entre potas"o
Ana Hervés

Stereo-Clan n'a Estrada
Preto dunhas 200 persoas asistiron e o
pasado 24 de marzo ao primeiro concerto do grupo estradense Stereo Clan
que estivo organizado pola revista Contrarretranca.
A actuación que tivo lugar na discoteca Nicol's foi considerada polo grupc
como un compromiso adquirido co povo de A Estrada e, especialmente, coa
redacción de Contrarretranca, xa que
Stereo Clan ía tomar parte no concerta
de presentación da devandita revista. A
súa ausencia naquel acto debérase á lesión do seu batería, Juan Blanco.
A expectación existente en torno á pri-

meira actuación deste grupo estradense non se veu moi correspondida á hora
da verdade en parte polo "elevado custe da entrada" - segundo manifestaron
algúns dos que ante a taquilla decidiron
voltar por onde viñeran.
A recaudación da taquilla, sobar dunhas 55000 pts, foron utilizadas polos
membros de Stereo Clan para o pago
da amplificación, cuio custe rondou as
60000 pts.
Aa langa de pouco máis dunha hora este novo grupo estradense, que leva uns
oito meses de vida, tocou as pezas que
compuñan a súa primeira maqueta, así

coma algúns temas novos preparados
dende entón e cara a saída dunha nova
o
maqueta e un posibel LP a grabar en
.Madrid.
O púbrico asistente ao concerto escoitou pero non se entusiasmou, aínda que
previñan "un grande futuro para este
grupo de mozos estradenses".
Por outra banda, a xente acusou sobar
de todo "a voltaxe da amplificación que
impidiu que as letras das cancións puidesen ser entendidas con perfección" segundo voces dalgúns asistentes.

PELUQUERIA
E
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Miguel Docampo, a improvisación. dun
jazzista levada á pintura
Docampo nado en Catoira no 1953 vive na élctualidade en Arcade. Aínda que realizou varias áctividades na vila de
A Estrada -tres exposicións: Concello, Café A Farola e Instituto, e un cursiño de acuarela- asegura non ter unha
vinculación especial coa vila estradense, nen sequera con Galiza, "pois considérome ciudadano do mundo".

o

A súa producción pictórica non entra
nas marxes do realismo. "Trato de fuxir
das pinturas realistas porque teñen unha
soa leitura, mentres que o abstracto ten
moitas. As visións que podes ter dunha
mesma obra son múltiples dependendo
do estado no que te atopes".
A práctica deste tipo de pintura Irimplica que o público que participa dela sexa
restrinxido e isto é así porque ten que ver
coa sua propia sensibilidade estética".
A suxerencla é para Miguel Docampo
unha das partes máls importantes á hora
de enfrentarse coa creación dunha obra.
"En toda obra hai unha parte técnica e outra de creacion espontánea, o que trae unha serie de resultados imprevislbels".
"As manchas suxíren-me multltude de
causas ante o que se fal necesaria unha
selección utilizando o criteno de evitara a
figuración" .
Miguel Anxo Docampo expuxo na Galería Sargadelos de Compostela unha colección de 19 acuarelas "que se poden
recotler baixo o nome "A beleza do caos" ,
título das últimas mostras".
Esta exposición foi presentada o pasado 17 de abril e permañeceu aberta até o
cinco de maio.
\
Docampo nado en Catoira no 1953 vive na actualidade en Arcade. Aínda que
realizou varias actividades na vila de A Estrada -tres exposicións: Concello, Café A
Farola e Instituto, e un cursiño de acuarela- asegura non ter unha vinculación especial coa vila estradense, nen sequera con
Galiza, "pois considérome ciudadano do
mundo".
Fecundidade creativa

o arte lié unh~ posición vital de transformación, de xogo cos elementos que
tes, e no momento de crear, cando estou
nun estado intuitivo creativo, considérome
un canal de enerxía. Por iso síntome e non
me sinto autor do que fago".
Miguel Docampo manexa todo tipo de
técnicas e materiais senda a acuarela o
material prástico co que primeiro empezou a pintar e que "é unha constante na
miña traxectoria artística".
A súa producción artística non está limitada ao eido da pintura senón que
abrangue outras moitas facetas creativas
e "é precisamente por isto polo que non

me considero un pintor senón un autor polo demáis bastante persoal".
O emprego dunha grande variedade
de materiais, dende a plumiña ao acrílico
ou o grabado' -do que chegou a ter un taller en Mallorca- até a pasta de papel ou o
cartón pedra, fai que a súa producción sexa moi ampla.
O seu labor de pintor súmase o de ilustrador (revista Dorna, "Os ollos do
dragón" ,libro da escritora catalá Angels
Cardena), debuxante de cómic (revista
Vagalume) e decorador (pubs, montaxe
de decorados teatrais).
Pintura
Dende ben pequecho Docampo sintiu
paixón pala pintura, o debuxo e, en xeral,
toda actividade creativa. "Nas escolas
aburría-me e entón adicába-me a debuxar
como medio de distracción e á vez de diversión. Era o que máis me gostaba".
A súa pintura non segue unha liña definida xa que "sempre trato de atopar ese
estado de creación directa, ese proceso
intuitivo creativo que pode equivaler á improvisación dun músico de jazz".
Ao longo da súa obra recolle influencias de todos os movementos e identifícase con distintos autores. Aos 16-17 anos
"eran Van Gogh e Kadinsky quen me motivaban". Neste sanso "son totalmente
ecléctico, eolio de cada un o que máis me
convén según o momento".

O rechazo do figurativlsmo está relaccionado coa súa conceición da realidade e
da humanidade. Tendo en canta que "vivimos nun mundo irracional eu trato de
que nas miñas obras non haxa elementos
recoñecibeis. Quero que a xente entre nun
mundo de suxerencias fora da realidade e
das descripcións existentes".
Exposicións
Miguel Docampo adica o seu tempo á
realización de diversos traballos artísticos
como deseñador, ilustrador, debuxante e
pintor.
I

A amplitude da súa obra queda patente nas 18 mostras e exposiicións que leva
feitas dende o ano 74, así coma na colaboración en diferentes libros e revistas.
Nestas mostras tamen se reflexa a súa
fecundidade creativa. Ao longo dos anos
70 e 80 participou en rnostras de grabados
("Grabadores
Españoles" ,81),
máscaras ("Máscaras",81), cómic ("EL
Cómic en Galicia",82) ou acuarelas ("Exposición de acuarelas Ir ,88).
A preparación dunha mostra supón
"escoller aquelas obras que seguen unha
liña coherente co fin de non desorientar ao
expectador" .
Miguel Docampo négase a tacer proxectos ou plans no seu trabalto porque"as
causas van xurdindo. Eu non vivo pensando no futuro senón que me gosta vivir o
presente".
Ana Hervés

19

MAlO 1.990

CULTURA

CONTRARRETRANCA

Duas novas asociacións apresentaron-se
na Estrada
Duas novas asociacións culturais apresentaron-se no mes de abriI na Estrada:
"O Brado" e "Marcial Valadares" , que
unidas a "Mistura", tamén de recente
constitución, veñen a enriquecer o movimento cultural de base no concello da
Estrada.
A Asociación Cultural "O Brado" reuníuse en asemblea aberta o xoves, 19 de
abril, á que asistiron unhas corenta persoas que refrendaron co seu voto os estatutos elaborados pala Xestora.
Esta- esta integrada por Alfredo
Sánchez, que actuou de voceiro, Manuel Otero, Alfonso Vázquez, Manuel
Sanmartln, Lourdes Vieites, Dolores
Brea e David Otero, e tiña como misión
a elaboración dos estatutos, polo que
demitiu en pleno ao seren estos aprobados, se ben a Asemblea reiterou- lIe
a confianza até que sexa nomeada a
Xunta Directiva.
Esta asociación nace, según as declaracións fundacionais, co ánimo de "defender e promocionar a cultura e
fomentar a participación de todos os cidadáns, especialmente da mocidade en
todos os ámbitos da mesma".

A segunda asociación que se apresentou na Estrada, "Marcial Valadares". fi-

xo-o no salón de plenos do Concello o
venres, 20 de abril cun acto homenaxe
ao profesor Carvalho Calero. Mª do Carmo Hennquez Sa~ido, presidenta da
AGAL, pronunciou unha conferéncia na
que fixo unha aproximación ao Reintegracionismo como movimento de recuperacion da ortografia historica do
Galego-portugués.
A Sociedade Cultural "Marcial Valadares" está á espera da legalización dos
éstatutos e entramentras é dirixida por
unha Xestora integrada por Jose Andrés
Porto, Manuel Rei, Jose M. Campos,
José Antón Chao, Xavier Castellanos, e
José Lois Maceira.
Naceu a raiz da ideia de organizar un
curso de Galego reintegrado que aglutinou a persoas interesadas e practicantes por libre do Reintegracionismo e
"vimos a necesidade de constituir unha
asociacion que actuase permanentemente neste campo e que conseguiu
consolidar-se a base de contactos persoais e adesións espontáneas".
Entre os proxectos que esperan levar a
cabo proximamente están a publicación
dun boletín, a realización dunha mesa
redonda sobre o Reintegracionismo de
base e un curso qe Galego Reintegrado
a celebrar no terCei'ro trimestre deste

ano, todos eles encamiñados según J.
A. Porto, "á reintegración total do mundo cultural no seu sentido mais amplo",
e a "pular polo avance e a depuración
constante do Galego".
A Asociación de tempo libre "Mistura"
ven funcionando na Estrada dende Novembro do pasado ano e está composta por un grupo de persoas que
estabeleceron contacto con ocasión do
cursiño de monitores de tempo libre e
Colonias de Veran que promoveu o
Concello. A función desta asociación
será organizar actividades según un esquema anual que comprende actos
adecuados para cada tempo.
Así en primavera primarán os traballos
de ádecentamento de lugares de interese natural ou arquitectonico-popular
(muiños, pontes, fervenzas ...) ; no verán
organizará campamentos e outras actividades ludico-deportivas; en outono
promoverá a repoboación das árbores
autóctonas e no inverno recurrirá ás actividades de interior e cursos de formación.
Xose Rodríguez Rodríguez
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C.D. Estradense mantén as suas
aspiracións de ascenso á terceira división
Tras as últimas oito xornadas da dura competición que está resultando ser esta etapa final da Liga, o Clube
Deportivo Estradense mantén con firmeza as súas aspiracións ó ascenso a Terceira División, pese ó acoso a que
se ve sometido polo seu inmediato seguidor, o Céltiga, e loitando ca líder, o Alondras, polo primeiro posta da
táboa que levaría ó Estradense directamente ó ascenso.
#

Nos oito partidos disputados dende a
saída do primeiro número de CONTRA-.
RRETRANCA, o Estradense xa pasou
por varias situacións na táboa clasificatoria da Rexional Preferente- Grupo Sul.
Perdeu o liderato na xornada do 12 de
Marzo coa derrota sofrida ante o Valladares, e baixou ó terceiro posto despois
de xoga-Io partido contra o Antela, que
tiñan atrasado como consecuencia da
folga de árbitros de principios da Liga.
Recuperou o segundo lugar na xornada
do 15 de Abril coa victoria ante o Celanova e mantiña, no momento en que este número se levou á imprenta, unha
diferencia de dous pontos co Alondras,
e un co Céltiga, o terceiro clasificado.

"

quenas dimensións, ó que non estamos
acostumbrados, o arbitraxe foi do peor
da liga, e ademáis íbamos ganando por
un gol e o empate fixo que nos viñésemos abaixo n. O seguinte partido contra
o líder, o Alondras, saldouse cun empate nun partido moi violento no que se
jesionaron tres xogadores do equipo 10cal.
As manitestaciÓfls de violencia extenderonse até ós graderíos co enfrentamento entre seguidores do Estradense
e gardas civis. A pelexa saldouse coa
detención do propietario dun coñecido
pub de A Estrada.

A traxectoria que ven mantendo neste
final de Liga o Estradense é case impecable tendo en conta a gran cantidade
de xogadores lesionados que arrastra o
equipo e que obriga ó entrenador, Victor Lomba, a xogar algúns partidos con
xuveniles, que están dando todo de sí
para que o clube acade o esperado ascenso, que suporía un hito na historia
do fútbol local. Así, estos oito partidos
saldáronse co balance nada despreciable dunha derrota, tres emp~tes e catro
victorias.

Na xornada do vintecinco, con só once
xogadores conqueriron tres goles contra o Portonovo, puidendo ser máis; o
seguinte partido, contra o C.D. Moaña,
gañouse pola mínima diferencia, "case
de misericordia", segundo palabras de
Victor Lomba, nun partido onde se notaron moito as ausencias por lesión de
cinco xogadores básicos nos esquemas
do equipo. Contra o Porriño, o nove de.
Abril, nun enfrentamento comprometido, o empate a cero soubo a pouco palas numerosas ocasions de gol que
desperdiciou o Estradense.

A xornada do 12 de marzo deparoulle ó
Estradense a única derrota que leva até
agora fóra da casa, contra un rival en
principio bastante asequible como é o
Valladares por dous goles a un. Para
Víctor Lomba, entrenador do equipo, a
clave da derrota estivo máis en "circunstancias que no xogo en si, xa que
foi o partido no que lIe romperon a
mandíbula a Jaime, o campo era de pe-

Contra o Tomiño e o Celanova conquerironse victorias merecidas, marcandolIe dous goles o primeiro e un o
segundo, sen que nengún dos dous
conquerise íTlarcar. No último partido
contra o Atlético Ourense, nunha xornada na que se enfrentaban Céltiga e Alondras, o, Estradense salu a ganar,
buscando unha victoria que representaría unha maior seguridade cara o

,

duro final de liga que se espera. Pese
ás numerosas ocasións de gol de que
dispuxeron os locais o encontro saldouse cun empate a cero.
Victor Lomba, entrenador do Estradense calificou, en declaracións exclusivas
a CONTRARRETRANCA, a traxectoria
do seu equipo nas últimas xornadas como "moi boa, tendo en conta a cantidade de xogadores que ternos lesionados,
e que nos obliga a xogar incluso con xuveniles; Boni, o capitán, ten fisura de
costilla e está empezando a entrenar
agora suavemente, Botana ten unha lesión de rodjlla e tamén está .empezando a entrenar, Bala esta xogando
lesionado, xa que ten un esguince interno de tobillo, o máximo goleador, Jaime
.ten a mandibula rota dende o partido
contra o Valladares, operáronno hai un
mes e esperemos que se recupere
pronto; Mejuto 11 ten esguince de tobillo; De la Vega, distensión de ligamentos, e ten para uns quince días; e por
encima, Chuco está expulsado por un
partido". Chuco non xogou o partido
contra o Atl. Ourense, ainda que recuperou neste partido a Mejuto 11. Engadeu que na pesar de todo esto seguimos
gañando partidos e para min é admirable o que está tacendo aplantilla".
Lomba sinalou que seguirán loitando
nas sete xornadas que restan de competición "polo primeiro posto ou polo
segundo para que o Estradense ascen, da directamente ou xogando a promocion, para que por primeira vez, A .
Estrada teña un equipo en Terceira División,
Dores Chedas

,

terzas
capitán
bernal, 4

a estrada
'572011
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A cam aña do C.D. Estradense,a .evasión que
necesitabamos
Alguén dixo algún día nalgunha parte que o balompé era algo así coma unha cuestión de vida ou morte. o diván
do psicoanalista. unha droga. Creo que
tiña razón. No deporte en xeral. e no balampé en particular; búscanse hoxe coma sempre a evacuación e a evasión, a
purga e a purificación. o éxtase e a catarse; anque moi poucas veces se acaden.

vistoso e eficaz, está a acadar uns re-

amargo padecer da derrota.

sultados que nen o mais optimista sos-

Pois ben; na nosa vila. onde a ac.ti

u

vidade deportiva é ridícula. (en comparanza con outros concellos) onde nunca

peitaba. non xa hai un par de anos,
senón a comenzos desta mesma campaña.

houbo paixón por nada. estase esta
temporada a vivir a definitiva evasión do

A falta de poucas xornadas para re-

balompé. A expensas dun traballo duro,

mata-la temporada. o Estradense está

serio e intelixente coa canteira. o C.D.

en inmellorable posición para cambiar

Estradense pode. coa sua fulgurante

de categoría. Nembargantes non todd

O papel do sufrido "hincha" foi, é, e

campaña, colocar a A Estrada no nivel

está feito e é nestes momentos cando

seguirá senda. padecer (as mais) ou

deportivo que lIe corresponde pala sua

necesita o maior apoio posible, tanto

disfrutar (as menos) até o fin coas suas

importancia como concello: a terceira

dos incondicionais coma dos que non o

voces. facendo do arte de ir os domin-

división.

gos ao campo un ritual sagro de irrenunciable cumplemento.

son tanto. Oespois dun ano de tan bos

É evidente que a empresa non é

resultados, debemos volcarnos ao final,

fácil: no grupo sur da Rexional Preferen-

para entre todos acada-Io obxectivo e

Cada ano. con esperanzas renova-

te hai equipos da talla e da soleira do

poñe-Io deporte ao mais alto nivel da

das (anque cun escepticismo interno

Céltiga, o Alondras, o Porriño, etc.; mais

cultura estradesa.

que ningún confesa pero que todos pa-

o Estradense estase a codear con eles

decemos) esperamos as victorias de-

en igualdade de condicións e sen

portivas como elixir para os nosos
fracasos persoais; anque sabendo de

ningún tipo de complexos.
Serio en defensa e eficaz en ataque

antemán que se vai sufrir deica o rema-

(é a escuadra mais goleadora e menos

O que tamén é certo.é que non é o

goleada da categoría), facendo un xogo

te.
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mesmo o doce sufrir do triunfo que o

~Por

nós non ha quedar: estamos

condeados ao ascenso¡

Felix Ruibal
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Alvaro Louzao e Alfonso Varela, ciclistas
estradenses
Cando os medios de comunicación se ven igundados polas novas da Volta á España, veñen a estas paxinas os
dous únicos ciclistas federados que temos na vila: Alvaro, de vinteun anos, aficionado de primeira e traballador
nun taller de mecánica, e Alfonso Varela, de dezaoito, aficionado de segunda e estudante de primeiro de Físicas
na Universidade de Santiago. O tópico calificativo de "esforzado da ruta" que se Ites aplica ós ciclistas ponse de
manifesto ó langa da entrevista que CONTRARRETRANCA mantivo con eles.

PREGUNTA: Os vosos comenzos, ¿foron aquí, en A Estrada?
ALVARO: Sí, escomenzamos xunto a
unha ducia de ciclistas de aquí, no Clube Ciclista Estradense, pero iso veuse
abaixo e ti vemos que cambiar de clube.

P: ¿Cáles foron os clubes nos que estivestes?
Alvaro: Estiven catro anos no C.C. Cambadés, e xa o ano pasado funme para o
C.C. Pontevedrés.
Alfonso: Eu, ó marchar do Estradense,
funme para o C.C. Padronés ata o ano
pasado no que pasei ó C.C. Compostela.
P: De tódolos xeitos, ¿os vosos entrenamentos facédelos en A Estrada?
Alvaro: Sí, ó principio da tempada buscamos unha zona chá, cara Pontevedra
e Vilagarcía, agora xa vamos cara Lalín,
Cerdado, Padrón, o alto do Paraño...
P: Entón, a relación co voso adestrador
levádela un pouco a distancia
Alvaro: Sí, agora sí; cando es cadete ou .
xuvenil, o director deportivo é o que che
di "fai isto, corre isto", pero xa en aficionados es ti mesmo o que te impós
os adestramentos, o director deportivo
só te aconsella.
P: ¿A que competicións acudides?
Alva~o:

A tódalas que se celebran en
Galicia, ademáis de algunhas en Leon, .
Asturias e Portugal.
Alfonso: eu so competín unha ver fóra

de Galicia, en Leon, cando era xuvenil,
agora en aficionados supoño que sairei
máis.
P: ¿Cál das competicións nas que participastes ten mellor recordo para vós?
Alfonso: O resultado máis prestixioso
que acadei fQi no 87 no Campeonato
Galego en categoría cadete, onde fun
segundo, pero non é a proba da que gardo un mellor recordo, porque me colleu
nun momento moi bo e non me custou
nada, ademáis esperaba ser primeiro. O
mellor recordo desa proba é que fun eu
o que rompeu a carreira. Houbo outras
probas que tiveron máis mérito para
min, por exemplo o segundo posto acadado nunha carreira da primeira tempada, onde o único que sabía era que tiña
que ir cara adiante. Tamén un oitavo
posto en Calo, onde sufrín moitísimo,
porque un trunfo sen sufrimento xa non
é tanto trunfo.
Alvaro: Eu non acadei ningún posto destacado, estiven moitas veces entre os
dezanove primeiros, fun sexto nunha
etapa na Volta a Navia, en Asturias, do
que quedei moi contento, pero os me:
llores recordos son como home de equipo, traballando toda a carreira para que
un compañeiro acade un primeiro postoo Normalmente tago o traballo sucio.
En Galicia, se non estás no Pescanova,
no Caixa Galicia ou no Cortizo, é moi
difícil entrar nos primeiros pastos. O
Pescanova por exemplo esta nestos
momentos correndo a Volta a Holanda,
e participou no Girino, que é o Giro pa-

ra aficionados.'
P: Entón, ¿a vosa aspiración é fichar por
un destes equipos?
Alvaro: Para min sí, porque xa teño vinteun anos e sería un paso moi importante. Pero creo que Alfonso é demasiado
novo para correr con eles porque nestes equipos ós ciclistas novos queimannos. Alfonso está moi ben onde está e
ten moito tempo para demostrar o que
pode facer.
Alfonso: Ademáis estou estudiando, e
nestes equipos é casi imposible compaxinar os estudos co ciclismo polos intereses que hai.
P: Nestes momentos, ¿como compaxinades o ciclismo coas outras actividades que realizades?
Alvaro: Eu entreno pola noite, ó sair do
traballo, e cando hai unha carreira na
que me vexo con posibilidades, tamén
entreno polas mañáns, antes do traba-

110.
Alfonso: Como teño clases pola tarde,
entreno polas mañáns e polas noites;
tamén fago rodillo na casa.
P: O rodillo, a bicicleta, os recambios,
¿proporcionavolos o clube?
Alfonso: Non, eso corre da nosa conta,
só nos proporcionan a equipaxe. Cando
estaba no C.C. Padronés, empecei a reparti-Ios premios entre todolos compañeiros, porque todos traballaban para
mino No elube no que estou agora, cada un vai polo seu lado e nadie reparte
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nada. Hai moita xente ambiciosa e non
te podes parti-Io peito por outro para
que despois se leve el todo o premio.
Alvaro: A compensa'cion economica
acadámola se rematamos a carreira entre os primeiros, os que teñen premio.
P: ¿Que di a vosa familia desta actividade?
Alvaro: "¡Vaste matar! ¡vaste matar!" (risas), mentras leve ben os estudios non
Ites importa que corra. Hai pouco
rompín un cadro e custou sesenta mil
pesetas, e é o terceiro que me mercan..
P: ¿A que outras persoas lIe agradecede-la axuda?
Alfonso: A persoa que máis me apoia a
min é o meu antigo adestrador, Angueira. Chámoo tódolos fins de semana a
Padrón e fago todo o que el me di, porque creo que é un home que sabe moito de ciclismo.
Alvaro: Hai un grupo de ciclo-turistas
que nos apoian desde que empezamos,
eles foron os que nos ensinaron moitas
cousas que nos foron moi útiles.
P: Mirando cara a diante, ¿cales son as
vosas aspiracións, os vasos proxectos?
Alvaro: Eu hai un ano que sei que o meu
paso a profesional é imposible. Tiven
unha lesión que foi definitiva. Ademáis.
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se non ten moita pendente cústame un
pouco ó principio. pero a medida que
vou subindo encóntrome mellor.

ó estar traballando. se entrenas pola
mañán e logo pola noite rematas rendido. De momento teño pensado adica-Ia
próxima tempada de inverno a ciclocros.

Alvaro: Desenvólvome bastante ben en
tódolos terrenos.

Alfonso: Eu loito para poder ser profesional, sei que é moi difícil pero a ver se
algún día soa a campá.

P: Alvaro, dá a impresión de que segues
correndo sobre todo para apoiar a Alfonso

P: Alfonso. ti xa estiveches codeándote
coa élite nacional, ¿non?

Alvaro: Sí, e que se eu o deixo, quédase só; ademáis. ós dous nos crea problemas o ciclismo dentro da familia
sobor de todo, e se hai alguen que che
bote unha man...

Alfonso: Estiven nunha concentración
de cadetes cara a Olimpiada de Barcelona. pero foi unha experiencia da que
non sain moi satisfeito. Xogáronma coa
comida. non comiamos causas normais, dábannos pastas e cousas así, e,
ó sair a rodar eu non andaba. Ademáis.
ese ano tiña direito a participar no Campeonato de España de cadetes ó acada-lo segundo posta no Campeonato
Galego e non me !evaron. Penso que foi
porque o presidente da Federación Galega, que tamén é presidente dun clube, quería que fichara por ese clube e
non quixen. Coincideu, ademáis, con
que, ó ano seguinte, os rapaces que foron ó Campeonato de España estaban
no seu clube.

Juan Rodríguez

P: ¿En que terreno. vos desenvolvedes
mellor?
Alfonso: A min vaime moi ben a montaña, e canto máis longa mellor; porque

Carlos Pena, oitavo no campeonato absoluto
de Xadrez
"Esta-se a celebrar o 11 Torneo Zonal de
xadrez activo, organizado pola Federación Galega en colaboración ca Conce110 de Pontecaldelas, concello no que
comenzou o campeonato o .sábado 28
de Abril. Este torneo. que conta cunha
limitación de tempo de 30 minutos para cada partida. conta este ano có aliciente de que o resultado obtido nas
catro primeiras roldas será valedeiro para optar aos prémios cós que o conce110 de Pontecaldelas tenta de pular polo
avance do Xadrez na provincia.
O xogador estradense, Carlos Pena, depois do resultado da última xornada.
acadou o oitavo posta da clasificación.
dentro do Campeonato Absoluto de Xadrez no que participaron 56 xogadores
da zona Norde da provincia de Ponte. vedra e que tivo como auséncia mais
notábel a Roberto Patiño, adversario a
bater en anteriores campeonatos e actualmente integrado no clube universitario de Compostela. co que foi
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a'os primeiros. Este resultado, engadido
á victoria por 3-1 frente ao "Breogán"
do Grove levou ao "Liceo" a revalidar o
título de Campeóns por equipas, título
que xa conqueriran o pasado ano con
Roberto Patiño nas suas filas.

Campeón de España por clubes o pasado ano.
Carlos González. da equipa "Karpov"
de Pontevedra, resultou vencedor deste campeonato, clausurado o pasado 10
de febreiro na lila de Arousa. merced a
victoria obtida na última xornada frente
a David Torres. do Grove.

A equipa "A.C. A Estrada" finalizou nun
discreto décimo posto, gracias ao 4-0
recibido na lila de Arousa, resultado que
os desbancou do primeiro posto do grupo tIC", posto ocupado dende o inicio
da segunda fase deste campeonato.

Manuel A. Pérez. líder até a última xornada'e campeón da anterior edición aos
15 anos de edade. consigueu unhas tablas frente a Carlos Pena do clube "A.
C. A Estrada". sendo relegado ao segundo posto, En terceiro lugar clasificou-se Manuel Lesteiro, co que se
demostrou o total predominio da equipa "Karpóv". ao que pertencen os tres
primeiros clasificados.
A superioridade demostrada polo clube
"Karpov" no Campeonato Absoluto non
tivo continuidade no Campeonato Zonal
por equipas. merced ao 4-0 obtido poto
"Liceo Marítimo" de Vilagarcia frente

o

Rematou .igualmente o campeonato ferninino, que cantO en anos anteriores
contou cunha escasa lista de participantes, integrada por seis xogadoras, das
que catro pertencian ao "Liceo Marítimo". Resultou vencedora Paula Rial
A representante estradense, Rosa Couceiro. foi descalificada por reiterada falta de asistencia, clasificando-se por
tanto en última posición.
X. X. Hidalgo
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As dificuldades económicas condicionaron o
ascenso do C.B. Estradense
Rematou a Liga Provincial senior na que rnilita o equipo local do C.B. Estradense sin que estes poideran acadar
o pase á fase de ascenso á primeira división autonómica, xa que se clasificou de cuarto e só accedían á fase de
ascenso os dous primeiros.
e "C.B. Maraña".
~Aind~ que ó principio da temporada

tíñanse moitas esperanzas de acadar o
1scenso, a campaña desenvolta polo
C.B. Estradense foi meritoria, xa que as
circunstancias nas que se oesenrolou a
temporada non foron, nin moito menos,
as máis idóneas para obter un bo resultado.
Os propios xogadores tiveron que correr cos gastos do clube durante a maior
parte desta campana~ axudados por
esos bos aficionados que ó longo da
temporada se fixeron socios.

A plantilla do C. B. Estradense está formada por Jose Barcala, Suso
Domínguez, Antonio Fenollera, Miguel
Macón, Carlos Otero, Enrique Prieto,
Juan Rodríguez, Pablo Rozados e Alfonso Varela. Todos eles en idades
comprendidas entre os 18 e os 23 anos.

4

Esta Liga comenzou con duas derrotas
nos primeiros partidos xogados na casa, e esto ocurría despois de levar dous
anos sin coñecer a derrota nos partidos
xogados na nosa vi la. Despois deste
mal comenzo, o C.B. Estradense conseguíu endereitar o seu xogo como se espera!la, foi ganando partidos e

ascendendo postos na táboa clasificatoria.
Na penúltima xornada, onde se xogou
un partido decisivo para subir á fase de
ascenso, saiu derrotado en Pontevedra
con La Unión y El Fenix, acadando este o seg.~ndo posto na clasificación por
detrás do Liceo Maritimo de Vilagarcía,
que rematou invicto. O terceiro posto foi
para o C.B. Lalín, acadado no último enfrentamento da liga en detrimento do
C.B. E.stradense que con esta nova derrota, rematou na cuarta praza. por diante do "Fogar do Pescador" de
Vilagarcía, "Amebrove","C.B. Caldas"

O motivo desta preocupante situación.
económica ven motivada polo retraso,.
na entrega, por parte do Concello, da~
subvención que lIes corresponaía. De
todolos xeitos, esta subvención, a todas luces escasa, non é suficiente para
formar un presuposto axeitado ás necesidades do clube. Este presuposto non
da máis que para pagar a arbitraxe, a
pista do pavillón municipal e parte dos
desprazamentos, que non todos. Oeste
xeito, o presuposto non alcanza para poder fichar un adestrador, elemento vital
en calquera agrupación deportiva.
Así os desexos dos xogadores do C.B.
Estradense con vistas á próxima temporada centranse na formacion dunha
Xunta Directiva que dispoña dun presuposto que lIes cubra tódalas necesidades principais, incluido, por suposto, o
adestrador.
Juan Rodríguez

A pequena Mónica Castro participou nun
,circuito profisional de Karti 9

A súa primeira proba foi o 20 de agosto do ano pasado en Pontevedra, onde
competiu como única representante leminina da canteira galega.

o décimo pasto asegurado na tempada 89 deulle moitos ánimos, e en canto
a nova tempada que escomezou o pasado mes de febreiro, carreira na que
Mónica non puido puntuar cara o Campeonato 90, ten pensado tomar parte
nas probas do campeonato de España,
a escomenzar o 18 de abril en Ciudad
Real.

Tras o terceiro lugar acadado nesta carreira participou noutras catro das que
"a de Carballiño e a de Monterroso foron as mellares" -segundo comentou
Xesús Castro, pai da rapaza.

Mónica, que adica aos entrenamentos
sabados e domingos, esta a probar
dous novos chasis "porque o que tiña
antes non parecía o máis apropiado" engadiu o pai.

Mónica Castro García, de sete anos,
acadou o décimo posto xeral no Campeonato Galego de Karting na súa edición do ano 89, tras tomar parte en tan
só cinco carreiras.

Nesta Semana Santa o equipo Seijo, do
que Mónica forma parte, trasladouse
dous días a Portugal, onde interveu nun
circuito de profesionais, "xa que a participación neste tipo de circuitos permite saber e aprender máis causas sobor
o mundo das carreiras".
Mónica conta ca apoio da súa familia
que se amosa "moi ilusionada e esperanzada cara os posibres triunfos de
Mónica, que pode chegar moi arriba".
CO'NTRARRETRANCA
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Problema de Xadrez

COCHE

NOME

LOCALIDADE

FILLOS

COlEXIO

1.- 050+;R1T (se 1.- ... ;R1A 2.07A + +) 2.- C7A + ;R1C 3;- C6T + ;R1T
4.- 08C + ;TxO 5.- C7A mate.

1

Este mate é coñecido entre os aficionados como o máte do rei afogado e cons- .
titue un dos elementos basicos na
táctica do Xadrez.

Sopa de letras.
i

- Cando RAQUEL mercou o PEU-

Doce parroquiás de A Estrada

- Os TRES filias do que estudou en

GOT tiña claro que se desprazaría da

LOUROES disputábanse o RENAULT

sua localidade á ESTRADA

G

do seu pai

- Os DOUS filias de ANDRES estudan en CRISTO REY coma seu pai
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- A muller de ARCA levaba os seus
CATRO filias no SEAT ao colexio
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I.B. GARCIA BARROS

J D Re E
P ~ C- S

a

,.r

1"

C. A 5 ¡a R.O o Ñ
R. L
,4 E E H G JT !rv &R rz,& s
f= O ~ R. l B E.R VB IW
-r P A v E A s T f3 tz ¿ ~
H AT' A /",,·0 80 S OJ) \/
carlos A. Raga

Cf CfJ C? 9

~ !f.
,1nir'
",
~.rc...,C\.....J

I

.

'''"

II~ 1,I

26

r

,r,',

I

J'', ,.' •

f'/.

~

~ ~

::
'~/"'!" ti!
I

I

,

~

,'~ r,'. .' ,.'. ~

, , " " . . '"

.,
•

I

'~~""I
,

~" ,

cr
,,,,u NtU' .
<Y
",'

..

I

// /

;

;

",. ;, l'

' " // :

....

Miguel Docampo

Exemo. ConeeIlo de

ltEstrada

·'
.. A·gulons·

