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o parecer os problemas da Preautonomía non son xa nln as
súas competencias nln tan slquera a súa aprobación polo goberno
central.
Namentras nos círculos políticos e na propia prensa corrían
rumores de "paralización" dos procesos preautonómlcos, para ser
éstes abordados un ha vez aprobada a constitución, unha guerra
primeiro soterránea e máis tarde pública, prodúcese no seno dos
parlamentarios galegos da UCD.
A figura do Presidente dunha Xunta de Galicia ainda inexistente
é a causa que os enfrenta (é a lolta polo poder entre os que xa o
teñen).
Días antes de que esta polémica, que desvía o fondamental da
preautonomía
para Gallcla (competencias, composición, réxlmen
interior...) saltara á "cancha política", o PCG nun comunicado
público demanda a formación dun Frente Democrático cara ás elecións municipais.
A demanda, sin ser nova, pode causar extrañeza cando sal da
boca de PCG, é por eso que é o propio PCG quen se encarga de
matizala con claridade. Frente Democrático có PSG, PSPG, POG,
excluindo ó "nacionalismo radlcallzado" e a todos aqueles que polo
seu programa ou pola súa "imaxe" aparezan como maximalistas.
Un claro intento de "unidade vetada" para unhas eleccións que
ainda non sabemos cándo se van celebrar e para atraer ás súas
posición s a unhas forzas, que por socialistas e nacionalistas, poden
ser un importante "ariete" do PCG na súa toma de posiclóns respecto da Preautonomía Galega.
Un claro intento non de rexeitar ós maxlmallsmos senón de aillara
aqueles que ainda mantemos un ha política independente, dándolle
ós problemas do pobo galego saídas xustas e posibeis de ser acadadas no intre actual.
Que non se faga referencia ó PTE que ven presentando un
programa económico de urxencias como saída á crise para a nosa
Nación, acorde coa actual ~ituación política; que ven demandando
decotío a unidade das forzas progresistas e nacionais galegas cara
ás eleccións municipais, e cara a pular unha saída a actual situación de dependencia e subdesenrolo da nosa terra, non ~ai senón
que amosar por onde van as demandas de "unidade" do PCG.

. Cine: A Pornografla,unha manipulación
Ideolóxlca,27
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can ó Pacto da Moncloa é sacarse
da manga un novo "certificado"
de democracia que coloca a moitos galegos fora de xogo, por esa
"Iei de defensa da democracia"
x. Patino que o PCG implanta poia súa conta.
Os moderados, pacíficos e civiliQuenes escoitaron, nas pasadas zados do PCG -que renuncian á
eleccións do 15 de xuño, as diatri- dictadura do proletariado, ó "'enlbas que o Partido Comunista lan- nismo e cáseque á loita de claseszaba contra Alianza Popular -até
desenterraron a palabra "combao punto de que parecía que non tiremos" pra lanzala contra os nahabía máis fascistas no país que os cional-populares
nunha insólita
homes de Fraga-, poderán adver- declaraélón de guerra, que non se
tir agora o cámbeo de imaxe do sabe moi ben si está feita pra aplasPCG, na súa triunfal marcha "euro- tar á UPG ou pra promocionala,
comunista" pra conquerir o seu porque ninguén pensaba que fora
espacio político antre os partidos tan perigrosa.
Con semellantes desmadres dos
"civilizados".
Agora, pró PCG, o
enemigo número ún é a UPG, "peixes", non se axuda á clarificamentres os de AP están xa no bó cación #deolóxica, nin a conquerir
camiño, despóis de ter sido "bau- a desexada unidade da esquerda, a
tizados" como demócratas e auto- menos que, con esas afirmacións,
nomistas na xornada do 4 de Nada/, o que persiga o PCG sexa mostrar
á que se sumaron nominalmente as que xa deixou de estar á esquerda,
huestes aliancistas, inda que, nas e que inicia unha nova singladura
respectivas manifestacións, apenas política polos vieiros insondabeis
si foran algúns dos seus capitostes do "centrismo", que é un espacio
que non residen en Madrid.
político onde cabe todo o mundo,
Moito cambeou a correlación de dende os "demócratas" de toda a
forzas, pra que quede soio como vida -que colaboraron co franquisenemigo, en Galicia, o Bloque Na- mo até os "comunistas" de toda a
cional-Popular Galego. Acabáronse, vida que terminan na socialdemopolo visto, os caciques, os mono- cracia.
polios, a oligarquía financieira, e o
Afortunadamente pra todos, as
seu poder central, a explotación do discusións internas que se produhome polo home... Aquí non queda xeron no seo do Congreso do PCG
máis que eliminar á UPG pra que demostran que non toda a base
quede feita a nova sociedade so- qese partido -no que miHtaron e
cialista. Paréceme gue, esta vez os militan homes verdadelramente
do PCG se pasaron un pouco. Che- combativo&- pensa igual que os
gar a decir que os do Bloque non seus burócratas.

o CAMBEO DE
IMAXE DO P.C.G.

,

defenden a democracia porque ata-

A Cruña:

PRESENTACION DO P.O.G.
Gonzalo
o día 31 de Xaneiro presentouse na Cruña o Partido Obreiro Galego. Este partido
definese como "marxista a secas" e galego.
No vieiro cara á Liberación Nacional e
o socialismo, tai un chamamento á unldade
"sempre na percura da. unidade da clase
obreira e do conxunto dos traballadores
galegos na loita polos seus obxetivos eamúns".
A unidade das torzaS progresistas galegas é hoxe un paso importante e necesario
cara a solucionar os graves problemas que
o noso pobo ten enriba. Mais non podemos
por menos de preguntamos: unidade ¿con
quén? e ¿pra qué?
4/GALlCIA OBREIRA

Lopez

Os que hoxe estamos polas máis amplias
alianzaS, ¿teremos que esperar por aqueles que tuxen delas? Pensamos que non,
tanto máis cando a Crise Económica atanda a Galicia no seu atraso e o Pacto da
Mondoa amenaza coa ruina ós galegos;
cando as elecións municipais posibilitan nos
rematar co caciquismo da nosa terra...
Recollemos, pois, o chamamento do POG
e invitamos a tódalas torzas democráticas
a unirse arredor dos graves problemas da
sociedade galega, prá solución dos cales,
un bon punto de arranque é o "Programa
Económico pra un Gobemo Galego" que
nós propoñemos.

Asambleas locais
do Parti"do
VIGO:
Fai unna semái"l acábase de celebrar a Asamblea da Organización
Local do noso Partido en Vigo. Nesta asamblea devatíronse as líneas
xerais da nosa actuación máis inmediata e principalmente o carácter
organizativo do noso Partido como
Partido de masas así como a estructura organizativa na que esta
idea ten que materializarse.
A Asamblea supuxo un enriquecedor debate entre os camaradas e
rel1)atou coa elección dun novo Comité Local composto por 19 membros e o Comité Executivo Foi elexido Responsable Político do Comité Local, Xosé Carlos Vázquez (profesor), que forma o Comité Executivo con Xan M. Díaz (profesor) Responsable de Organización; Miguel
A. Domínguez Bolaños (peón) Responsable do Movemento Obreiro;
Enrique Martínez Morás (soldador)
Resonsable de Finanzas e Nieves
Ibarra (profesora) Responsable do
Frente Feminista.

A CRUÑA:
Na derradeira semán tamén na
Cruña tivo lugar unha Asamblea Local do Pa!1ido na Coruña, na que
se debtiron ampliamente problemas
relacionados coa organización local
do Partido e os criterios a seguir.
Foi asimesmo ouxeto de debate
a nosa política estratéxica pra Galicia incidindo principalmente no
Frente Democrático Nacional Galego como xerme das alianzas que
nos levan á República Democráticé:
Federal, e como este frente pódese
xestar a partir dun Goberno Galego
de unidade arredor dun programa
económico xusto.
Pra rematar elexíuse o novo Comité Local composto por 16 militantes, dos cales cinco forman o
Comité Executivo do mesmo: Manuel Romero Santamariña (conductor), Xan Fariña Martiñán (profesor),
María do Carme Martínez Temblás
(ausiliar de clínica), Paz Cid Pardo
(profesor) e Elena Castro (estudiante).

ELECIONS
SINDICAIS
A shaelecións
sindicais teñen unimportancia evidente pros

..

traballadores e pro sindicalismo de
clase, posto que permite que nunhas cohdicións de libertade -anque seña recortada e limitada-,
pódanse elexir nas empresas e centros de traballo representantes dos
traballadores que contando cun
respaldo legal e unhas g"arantías
sindicais mínimas poderan afrontar
en mello res condicións a defensa
dos intereses da súa clase. Os beneficiarios destas elecións van ser
os traballadores e o sindicalismo de
clase, porque as elecións son un
arma de doble fío: os sindicatos
que se autoelixen guardiáns do
Pacto da Moncloa tentarán de inburr nos seus delegados este espíritu i esta misión tan ardua e difícil
de levala adiante ante o crecente
de~contento da clase traballadora:
e o outro fío, é o que representan
as elecións de instrumento nas
mans dos que queren defender ós
traballadores.
Abondando máis nesta doble vertiente que hoxe cobran as elecións
sindicais, hai que enmarcalas nun
contexto máis amplo que é o de ser
unha chave máis prá reforma política de Suárez, ou seña do gran capital.
Incluso ós comentaristas menos
.sospeitosos non se lIe escapou a
evidencia de que a chamada "moderación das rendas salaríais" é
o pilar báseco que sustenta a filosofía do Pacto da Moncloa. Dende
a óptica. do gran capital, pra animar a inversión privada compre masimizar os beneficios pro que hai
que reducir en termos netos a retribución da forza do traballo.

x. M" Moreno

xeitan esta orientación da política
económica a tal filosofía non pasaría de ser o "sono dunha noite de
vran" dunha gurguesía cun desmedido afán de lucro. Pro no intre en
que esisten sindicatos con influencia ante os traballadores que apoian
ditas pretensións a cousa cambea
cualltativamente. Este é o feito: e partindo délo goberno utiliza tódolos
resortes ó seu alcance pra nuetralizar
e marxinar o sindicalismo que constituie unha amenaza prós seus obxetivos e forza a confirmación dun'
panorama sindical no que acaden
unha meirande presencia os sindicatos dispostos a apoiar a súa política económica.
O primeiro paso foi manter conversas exclusivamente con estes
sindicatos: CC.OO., UGT., CEOE:
acordando as contrapartidas que
merecían polo cheque en blanco
extendido á política económica do
Goberno. Así o que até entón soio
foran meras manifestacións, por
parte do Goberno das súas preferencias sindicais, convertíuse nunha campaña coerente e descarada
para potenciar estas organizacións,
tentando de presentalos como sindicatos de futuro e introducindo a
división ilusoria entre sindicatos
"grandes"
e sindicatos "pequenos" pra caracterizar o panorama
sindical, división tendenciosa que

máis parece que estivesen pensadas exclusivamente con este obxetivo, posto que dende o punto de
vista de dot~r dunh<;i representación legal ós traballactores do Estado Español atopámonos con importantes lagoas como a marxinación de amplos sectores: mariñeiros, traballadores de empresas de
menos de 6 e de 11 empleados, que
no caso de Galicia comprenden un
alto porcentaxe da poboación laboral.
FUTURO SINDICAL
Dempois das elecións o sindicalismo vai estar se cabe máis delimitado arredor: das posicións posicións de clase, por unha banda, e
as posicións reformistas pola outra,
porque os traballadores agardan
que os representantes
elexidos
aporten solucións ós seus problemas urxentes, solucións distintas
ás dos monopolios.
Polo que se refire á CSUT,o seu
papel activo na negociación colectiva, defendendo na loita reivindicativa criterios superadores
dos
restrictivas topes do Pacto da Moncloa, encabezando
movilizacións
importantes, como as recentes da
madeira e transPQrte de Zaragoza,
o transporte de Mé\drid, Obras PÚblicas, a construcción de Pontevedra, etc., cábelle un papel no panorama sindical especialmente relevante, posto que representa, por
unha banda, un programa económico e sindical de saida da crise
favorabel ós intereses dos trabalIadores, e por outra, é a única central que conta cunha capacidade
movilizadora real a nivel do Estado
pra opoñerse á política de raciona-

CSUT
Datos computados

en Galicia deica' o día 3-11-77:
83 delegados.

Ultimos datos:
ALCO (Aux. Bazán), 3 delegados; El Pilar (almacenes), 1 delegado; Atlas
Copo, 1; Industrias Ferri, .1; COPENOR(ind. cárnicas), 3; Forjados D.C.,1.

SINDICATO GRANDE,
SINDICATO PEQUENO

ocultaba a real entre sindicatos de
clase e sindicatos reformistas.
As elecións sindicais como xa di-

Aquí entra en xogo. como resulta
evidente. o papel dos sindicatos de
traballadores. Se os sindicatos re-

xen. tentaban nas pretencións do
Goberno. ser a consagración definitiva dos sindicatos reformistas: e

lización capitalista a costa da merma do poder adquisitivo dos salarios dos traballadores e a ruina da
pequena e mediana empresa. propoñendo solucións alternativas concretas e realizabeis.
GALlCIA OBREIRA/5
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Universidade

A Lei Xeral de Universidades, que prepara o MEC, reduce a
nasa, Universidade a unha mera expendedora de tlduos "universitarios" de terceiro rango, deixándoa esmorecer nunha penuria
presupuestaria total.
Esta lei siñificará realmente máis se/ectividade prós estudantes,
máis paro prós P.N.N. e menos investigación prós cadeirádegos.
E necesario que estos estamentos busquen xuntos o vieira
que os leve a frenar a desfeita que pretende facer Suárez.

POR UN
COMPROMISO
UNIVERSITARIO
Moito é o que derradeiramente se ven
escribindo encol da nosa universidade,
nembargantes teño a fonda impresión de
que o panorama universitario en vez de se
clarexar, cada vez ponse máis escuro.
Vaia pois este artigo como un intento de
clarexamento dende o punto de vista dun
estudante cun profundo compromiso político coa nosa sociedade e polo tanto coa
nosa universidade.

erguer, entre todos, unha alternativa de
salvación da unlversldade
galega.
Coido que hoxe máis que nunca é necesario, dadas as veleidades dimisionistas do
noso Rector e o ambente de "vacio de poder" que se respira, convocar o másimo
organismo da universidade o "CLAUSTRO
XERAl" con representación en pé de igualdade de todos os estamentos universitarios que normalice a vida académica, democratizando en profundidade as que hoxe
se revelan como esturturas totalmente caducas.

José M. Amigo

O trfverso fundamentalmente das declaracións que o Ministro de Educación e Cultura, señor lñigo Cavero, fixo por toda a
xeografía hispana escomenzouse a coñecer
o "esprito" que iria animar o devandito anteproxecto e que non pode ser máis devas-

Mais conquerir que .este claustro se celebre non é tarefa fácil; as nosas autoridades, carentes de toda representatividade,
tentarán de que o camiño da r~forma chegue ao fondo, sin que os universitarios nos
ente(emos. E precisamente por isto que
urxe forxar un "COMPROMISO UNIVERSITARIO" o máis amplo posibel entre todos

aqueles

que queremos

salvar á universida-

de, que queremos participar na elabouración do anteproxecto de lei Xeral de Universidades.

É un feito hoxe cáseque universalmente
aceptado que a nosa universidade non
funciona, i é comentario común nos áme.tos universitarios que as estructuras están
caducas, que a meirande parte das autoridades son inoperantes, ben pola súa situación -hai cantidade de decanos en funcións-,
ben pola nula participación dos
estamentos universitarios, principalmente o
estudantado, o que reduce a súa xestión
a mero burocratlsmo ademlnlstratlvo, que
non é capaz de chegar ó fondo dos problemas e moito menos de reso/velos.
O ambente animóuse un pouco cando
se soupo que o M.E.C. preparaba un proxecto de reforma, máis o desencanto foi
cáseque simultáneo.
A primeira circular prá reforma silenciouse dun xeito sistemático, tardándose máis
dun mes dende a súa aparición en ser colocada nos tablóns de anuncios das facultades: máis esto non foi o peor, o sistema
que concebíu o ministerio nega a participación real de todos os estamentos na elabouración da lei, limitándose a unha mera
consulta da que, por riba, non temas ningunha garantía que se teña en canta. O
sistema do MEC é contrario ós mínimos
principios democrátic($"que sí esixirían que
\) anteproxecto saíra do debate en cada
:Jnha das facultades, se unificase a escala
Asta/a' e ó traveso do MEC entrase nas
::orte~ para o seu debate e aprobación.

Mais flon rematou eiquí o "chaparrón" que
':a;u sobar das nosas sinxelas ilusións.
6iGAL CIA OBRE,IRA

tador prá nosa Universidade.
Esencialmente consistiria en facer unha
ou dúas grandes universidades,
ben dotadas presupestariamente, con tódolos medios centíficos ó seu alcance, cunha entrada limitada, que elevara a Imaxe da nosa
universidade no exterior. E o resto, entre
elas a nosa, condénaas á máis absoluta
penuria monetaria, convertíndoas en meros
"espendedores de tiduos" sen nengún valor, e por outra parte, sen nengunha posibilidade de investigación centífica, degradando, ainda máis, o baixo nivel académico que esiste.
Este xeito de política educativa produciría moi graves perxuicios ó conxunto da
nosa universidade: Os Profeso;es Numera-

Esta alianza interestamental ten que tef
por base a celebración do "Claustro Constituinte da Universidade Galega" que pof
unha banda remodele as estructuras nun
senso participativo e democrático, elexindo
novas autorldades,doutra
banda poña en
marcha unha comisión interestamental que
elaboure o anteproxecto da nosa universidade á lei Xeral de Universidades. Por este
vieiro foron os acordos tomados polo claustro da Universidade Central de Barcelona

resolvendo opoñerse

o método ministerial de elabouración da L.X. de U.
Neste mesmo senso estanse a mover hoxe a meirande parte das universidades, ¿e
nós? ¿e a nosa Unlversldade Galega?
¿Imos conSW1tirque a nasa Universidade,

rios (P.N.) porque lIes impediría levar adian-

a única que temas, siga con esta anguriosa

te a súa laboura de investigación pola falla de medios, os Profesores Non Numera-

dinámica de ser esnaquizada pouco a pouco?

rios (P.N.N.) porque o recorte de presupos-

Eu penso que todos os universitariostea responsabilidade histórica
d~> forxar o "Compromiso Universitario"
que pof,ia fin a ese proceso e abra unha
nova época de avance até unha Unlversldade Centífica, Democrática e Galega a
que todos aspiramos.

tos ameaza cunha espulsión masiva deste
estamento, e por suposto os estudantes
que cargaríamos de nava con esta penosa
situación educativa.
Eu penso que diante desta política liquidacionista da universidade ternos que

mos neste intre

Universidade

-

VIGO: COLEXIO UNIVERSITARIO

Os estudantes
contraa privatización
da Universidade
A Asamblea de estudantes do C.U.
de Vigo remítenos un amplo comunicado onde analiza a 'situación actual
do seu Centro. Por razóns de espacio

1"

.

vémonos na obriga de resumilo ó
tempo que expresamos dende eiquí a
nosa solidaridade e o apoio ás súas
reivindicacións.
Tras unha serie de pasos, peches e
manifestacións de ampla repercusión
na cidade, os estudantes do C.U. de
Vigo volveron ás clases pra seguir novamente cunha loita que preséntase
dura e difícil.
Todo comenzóu cando lIes foi imposta unha tasa de 12.000 pesetas por
enriba das tasas académicas normáis
da Universidade 'ó tempo que a Caixa
de Aforros de Vigo (CAV) tentaba inmiscuirse cada vez máis no terreo da
direción académica do Centro (Plans
de estudos, contratación do profesorado, etc.) que en principio correspondíalle á Univ~rsidade.
O C.U.V. naceu no ano 75 como delegación da U. de Santiago baixo a súa

supervisión académica, mentras a filianciación corría a cárrego do Concello vigués. Posteriormente co cambeo na política ministerial do MEC
tendente! a deixar en mans privadas e
das "forzas vivas" a financiación dos
C.U., foi a C.A.V. a que cargou cos
costes do C.U. Pouco a pouco a CAVo
tomou como seu o Centro inmisciJíndose en terreos que son competencia
da U., co claro intento de facer do Colexio un instrumento axeitado ós escuros intreses do grande capital. Pra
elo a CAVo válese dun Patronato moi
"especial". Dos 10 membros que ten,
6 están nomeados pola entidade entre
as "forzas vivas" da cidade sendo curiosamente todos eles membros do
Consello de Administración da C.A.V.,
actuando como segredario o director
xeral da Caixa de Aforros, señor Gayoso.
A suba das tasas neste ano e a posibilidade legal de facelo en anos sucesivos amósanos claramente que estamos ás portas dun proceso de pri-

vatización da Universidade, como se
analiza nun artigo deste mismo número de GALlCIA OBREIRA referido á
L.G.U.
Facemos nosa pois, a xusta protesta
dos estudantes e a proposta da Asamblea dos mesmos, de unir con firmeza
a tódolos estudantes, profesores, orgaizacións politicas, sindicais e cidadáns pra arrancar das mans dos mo'nopolios unha entidad e pública que
como. tal debe poñerse ó servicio de
todo o pobo galego que é en definitiva quen a paga.

SANTIAGO:
"XORNADAS DE ENCONTRO UNIVERSITARIO"

Facemos

aquí reseña da prímeira reunión prepara-

toria das "Xornadas de Encontro Universitario" que
tivo lugar o Martes, 1, na Facultade de Económicas e
á que asistiron unha boa representación dos distintos
estamentos universitarios.
Esta reunión viña precedida xa por unha charlacoloquio co noso camarada Enrique Palazuelos (encargado dos asuntos universitarios) quen espuxo ós ea deirádegos e P.N.N. aJí reunidos a alternativa de def"anda
do Claustro Universitario como plataforma de defensa

da Universidade ante a Lei Xeral de Universidades que
nos ten preparado o Ministerio.
Sin chegarse ainda a ningún acordo, discutíuse ampJíamente o espíritu das "Xornadas" e agrandouse moito
entre os asistentes a conciencia ante o problema e a
súa única solución viabef, a demanda dos C/au~tros
Universítarios de cada Universidade pra acadar dende
eles una nava LeiXeralde Universidades,feita polos

que a temos que facer. os universitarios.

*
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-Feminismo
sas redondas, conferencias...
como medio de erguer un
amplo estado de opinión a
tódolos niveis da sociedade
que influia de xeito eficaz
na consecución dunha lei
de divorcio verdadeiramente
xusta e non discriminatoria.
Unha lei de divorcio -sinala a ADMG- soio pode
ser democrática
si previa-

A Constitución ten que
garantizar a igoalade
plena da muller diante
da Lei
Acutualmente, a elabouración da futura Constitución
que regulará a nova vida española, é unhadas tarefas
prioritarias emprendidas po-

las Cortes.

.

Este feito, si ben é de gran
importancia pró conxunto
do pobo, reviste unha especial trascendencia prás mulIeres, pois a situación que
vimos arrastrando .dende o
fascismo caracterízase por
unha clara discriminación e
marxinación social, amparada e favorecida por unhas
normas inxustas que nega,
por un ha banda, a nosa
igoaldade co home, e pola
outra unha chea de dereitos necesarios pra: acadar a
nosa emancipación como
persoas.
Igoaldade é a palabra que
deberá degrañar a Constitución, de xeito que seña
garantizado
espresamente
nela a igoaldade do home e
a muller, é decir, o dereito
de todo cidadán, independentemente da súa raza, relixión .ou sexo, a ser tratado
igóal djante da lei, dereito
democrático báseco pra calquera Estado que queira
aparecer como tal.
Somos conscentes que
pola composición das Cortes españolas, as forzas máis
progresistas
atópanse en
minoría, polo que só cun
forte apoio de tódalas mulIeres poderase contrarrestala forza dos sectores máis
reaccionarios e antifeministas do Parlamento. Hoxe
máis que nunca compre que
nos organicemos encol das
nosas reivindicacións.

o dereito ó divorcio haberá
de Ser recollido na
Constitución
Un tema que hoxe ponse

o

divorcio,
dereito
constitucional
o

divorcio, dereito constitucional, é xa
unha demanda da meirande parte dos españois. A discusión céntrase agora en si éste
será un divorcio amplo e democráticoou restrinxido, como pretende a Comisión de
Codificación.
Isabel Lahuerta
en primeiro plano, é o divorcio, dereito que o Estado
deberá protexer constitucionalmente.
A Comisión de Codificación das Cortes, elaborou
un proxecto de lei, que tanto polas concepcións totalizadoras sobor do matrimonio das que parte, como polo seu carácter desfasado e
ineficaz, máis pretende facer calar unha xusta demanda .que recoñecer este dereito, a palabra que mellor
o definiría, e PANTOMIMA
DE DIVORCIO.O matrimonio, só pode ser entendido
coma unha unión libre de
vontades, cuio fin é a vida
en común, nunca como unha empresa xerarquizada,
consecuentemente,
non o
concebiremos coma unha
sanción ou un remedio, senón coma un dereito democrático que poderán exercer
aqueJes que o desexen.

Opóndose resoltamente á
Comisión de Codificación, a
Federación
de Organizacións Feministas (F.O.F.), fixo entrega ó Presidente do
Goberno, co respaldo de
250;000 firmas, dunhas "Bases dun Proxecto-Iei de divorcio", axeitadas á realidade social da muller, que cobran especial importancia, ó
seren a úneca alternativa
presentada deica agora ó
proxecto da devandita Comisión.

Divorcio xusto nunha
Constitución Democrática
A ASOCIACION DEMOCRATICA DA MULER GALEGA "Concepción Arenal",
integrada na Federación de
Organizaéións Feministas,
pola súa banda, está a levar
adiante unha campaña de
divulgación destas bases,
con recollida de firmas, me-

mente recoñécese a igoaldade da muller diante da
lei, e sobor de todo: Patria
potestad compartida; Administración compartida dos
bens gañanciais; Desapariciór¡ de toda discriminación
legál que sofre a nai solteira; Igoaldade diante da lei
de toda clase de fillos; desaparción do concepto xurídico de adulterio.
Unha lei de divorcio -prosigueten que se construir sobor da base racional
do dereíto, e á vez libertade,
de contraer matrimonio e de
divorciarse, isto implica que
non compre un culpable ou
iñocente, senón que chega
con que un dos dous membros, ou un deles o desexe.
Comprepartir-engade a
ADMG- de que só terá va-

o matrimoniocivil,podendo ser exercido o divor-

lidez

cio só a partir dos tribunaís
civiles, os eclesiásticos non
teñen ningunha misión neste senso. Naturalmentea
existencia deste dereito,
presupón a separación Iglesia-Estado.
Tendo en conta a situación de dependencia da mulIer tocante ó home na nosa
sociedade, namentras tódolos individuos -seña n homes ou mulleres- non disponan da posibilidade real
de vivir do seu traballo, haberase de estipular a división de responsabilidades
entre os divorciados, requeríndose a creación dun organismo técnico de control,
asesoramento e axuda- dependente da flutoridade xudicial- formado por médicos, sociólogos psicólogos, etc.
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GALlCIA:

A folga xeral do día,~27.,.

UN FRACASO
QUE DEBERIA DE SER
UNHA VICTORIA
Si c;ontra algo.ho.xeteñen que estar
unido.s o.s traballado.res no.nhai mello.r
razón que o. Pacto. da Mo.nclo.a,ese
aco.rdo. pólítico. e eco.nómico. que tanto.
beneficia ós grandes capitalistas mentras suben o.s precio.s e inipóñense to.pes salariais.
O pro.pio. carácter deste Pacto. permite unir co.a clase o.breira ós pequeno.s e mediano.s empresario.s e o.utros
secto.rl:!s, senta a po.sibilidade real da
unidade de to.do.s o.s Partido.s e fo.rzas
sindicais que están ho.xe a defender
o.s intreses do.s traballado.res e en co.ntrado. Pacto.. Unha grande mo.vilización, so.bre esa unidade, é po.sibel e
to.talmente necesaria para darlle unha
so.lución demo.crática á crise eco.nómica.
Endebén, a co.nvo.cato.riado. día 27

OIANTE

DA CHAMADA

"XORNADA

caracterizóuse, dende un principio. po.Io.sectarismo.. En vez de unir fo.rzas
para erguer unha Io.itaeficaz restóunas
para servir a intreses esclusivo.s.
Unha vez máis, o. afán de protago.nismo. co.nvirte a Io.ita nun fracaso..
Co.nsideramo.s tamén co.mo. no.so. o.
silencio. que a CSUT mantivo. diante
desta .co.nvo.cato.ria,xa que estimamo.s
co.mo. nece~ada no. seu xusto. mo.mento. unha declaráción pública desta central sindical que clarificara as po.sicións
diante da xo.rnada, po.rque resultado.s
co.mo.éste, para to.do.so.s que estamo.s
intresado.s en levar adiante a Io.itaco.ntra o. Pacto., so.n un paso. atrás, ó presentar co.mo.mera mo.vilización de mino.rías unha alternativa que é xusta e
po.sibel.

DE LOITA"

POLA U.P.G.:UNIOAOE E RESPONSABILlDAOE

CONVOCAOA
DO M.E.

NON AS COACCIONS.
Ante a c/J8Inada a paros ti movilizl/CiónS pró d(a 27 fr¡ite pola U.P.G. 6 tnWfItSo da rúa COfTf8 da
transmirión sindical, Inrenindical NI/Cional Galega (l. N. G.I, a OrganiZIICión UnWerlÍ,.;a do P.C. G.
qUtlff' menifrJnMSil ante t6dOIO$ estudianteS.
1.J Qc/tI iItB "Xomsda" I un/18 mostra mais da tiña antidemOC"tica ti i~tllBfIUida
la U.P.G., .moasda xa na opoIÍCión que dito Partido ti'iO (ó mesmo remPO, ~
Fuera
gran Xomada do pobO galB9!' pala AutOnom(a o 4 de Nad8l.

poNuevaJ'

2.1 Qc/tI ante a catWa incidencia que ante os traba/ladores teñen 8$ li/ternstWaS de ditO tnJ1H' poI (tico como lB esuI amosandO nas presenteS eI6CCións :;indica/esl I iste un (10'1Oin""tO de instnlmentetinr
di estudianteS; sin nirtiPn. tipo de debate previo, e cuns tMrodoS, polo m"'o,
antid~ticOS,
de cara . poteneÍl/f:ión dunha alternativa partidaria que a~ .,pra, enfréntJ/lltl siso
tcm.ticam8nte
co mesivo apoio que o pobO galego, coa $Úa cl_ obreira 6 frente, es" fl/CfJndo'
necesariaconsolidaCiónda democracia no noso pa(s.
3.J Consider8rflOS
que as parsp«:tÍIIBSI/Ctualesdo M.E. non pasan, nin moitO menos, por loiter
contra 0$ acordos da Mone/OS, como quixeran os sectOres mais rellCionarlOl do gran capitel espaIfol

(A.P., ineluso parte de U.C.DIIB non, por facer frente de xeitO ~

ti dem~tico,'

refor'

ma unilffltri,.;a que pretende fI/CtIf o gobefflo, men<inando un/18 lffIZmsis 0$ SllCIOI'IISdem~ticOS
da U. na elaboraci6n e concraci6n de ca/quera proxectO de cambio _1 da~
4.J Qrl/lnBfrlos a tódo/os estudianteS a non permiti' ningún xtlitO de co«Ción ou rnIfOdOI
antid~ticoS
pra lograr o apoio o d(a 27 (piqueteS, etc.J e consicJeranlOS que a rúa pOltun non
debe ser de inhibición ou deSBloxo pasivo, porque terla dar un apoio indirectO' forZ8S e inter'flSllS
pol(ticos que non teflen nada que ver cOlJ$xustDS aspiracións de conquistas soclalas e dem~ticas
do pobo galego.
5.J PenSIIfflos que somenteS nun clima de normalidsde acatMmica, e evitando todo tipo de enfrentemflntOS imJtiles, o M.E. poderá abOrdar, co restO do:: esramentOS un;"."iteriOS, unha verdadeira transformllCión democ"tica
da Universidsde de xe;tO que esta responda 6s intef'/lSf/Sde saciedada galega, chamamos p/'B istO a que tódo/OS estudanteS re organictln, elixindo reprelflntenteS, 6
redor dun progRrntl democ,.tlco.
.
6./ En t/er'r8dairo lugar, reitenJfflOS o apoio que a organiZIICión unWerlÍ,.;e
do P.c.G. presta 6s
seardOS da Monelos, considerando que neste coxuntura cumplir diros acordos e o únlco vieiro poO. U do PCG.
sible de frenar a crise económica ti consolidar ás conquistas económicas do nOSOpobo.
26177

PanfJetoamplamente difundidopoJa OrganizaciónUniversitariado PartidoComunista de Galicia co gallo da Xornada do 27. Os seus plantexamentos, o seu contido,
as súas intencións son tan claras que aforran todo comentario
GALlCIA ,OBREIRA/9
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LIÑAS BASECAS

UN PROGRAMA ECONOMIC
PRA UN
GOBERNO GALEGO
Somos conscentes dos peligros
de esquematismo que pode ocasionar o tentar explicar nun espacio
reducido o PROGRAMA ECONOMICO DE URXENCIAS PARA GALICIA que propoñemos como alternativa á actual crise económica.
De tódolos xeitos Imolo facer,
sinalándonos como obxetivo, nesta
primeira parte, o dar unha visión
global do mesmo, sintetizando todo aquelo que, dende o nasa punto
vista coidamos fundamental.
Xa que lago, as ausencias que se
poidan topar en determinadas materias do nasa programa, terán de
ser entendidas non como que éstas
non son tratadas no mesmo (estase
a imprimir un libro "UN PROGRAMA ECONOMICOPARA UN GOBERNO GALEGO" sobar da nasa
alternativa), senón como o intento,
pala nasa banda, de dar unha visión sinxe/a e de conxunto da mesma.

non acada a sair do seu "estancamento económico secular".
Pola contra aparece cada vez
máis como a grande fornecedora de man de obra barata
destinada ós centros industriais
europeos i españois, así como
a xeneradora de recursos financieiros que, ó traverso de distintos vieiros, alimentan as necesidades de acumulación do
grande capital español noutras

Fonte: "La

GALlCIA: UNHA
ECONOMIA ATRASADA
E DEPENDENTE
Galicia, terra cunha grande
cantidade de recursos que a fan
potencialmente rica e próspera,
10/GALlCIAOBREIRA

Somentes entendendo os r,
gos que fan de Galicia unha n
ción atrasada e dependen
económicamente, poderem
comprender a gravísima re
cusión da crise na nosa terra
o obxetivo fundamental da no
alternativa: O APROVEITAME
TO INTEGRAL DOS NOSOS R
CURSOS HUMANS, NATU
E FINANCIEIROS EN FUNCI
DAS NECESIDADES DA M

agricultura gallega 1975". Caja Rural Provincial

zonas xeográficas

do Estado. O

mesmo tempo imponse un crecemento industrial que lonxe
de respostar ás nosas necesidades, afonda ainda máis a nosa dependencia económica.

de Orense.

RANDE PARTE DA POBOACt
GALEGA.
Este obxetivo báseco é t
máis importante canto que
caso galego prodúcese u
permanente sangueira dos

,
*'"
11'-"""

Intervención

sos recursos:
. Recursos humáns, ó traverso
da emigración (no período
1964-73 a emigración ó exterior afectou a cáseque 350
mil galegos.
. Recursos financieiros; o traverso da Banca", Caixas de
Aforros e mesmo da Banca
oficial (o déficit na "balanza de bens e servicios" galega pasaba dos 12 millóns
no ano 1970).
. Recursos naturais. O traverCADRO

Fonte: "La

11

r"1I
j

de Fernando Solla no mitin de Perllo

peso do autoconsumo, a
1pouca e mala capacitación,
etc., que se manifesta por
exemplo no campo galego
onde o Producto Industrial
Bruto creado por cada posto de traballo non chega 6
38% da media producida
polo campo español (ollar
cadro 11).
O traverso dunha industrialización contaminante e desarteliada, xa que na nosa terra poténcianse inversións que son

formación industrial. Así, industrias da importancia da construcción naval ou da construcción de automóviles precisan
de insumos que en máis dun
50% e dun 80% respectivamente, teñen que vir de fora de Galicia; industrias como o aluminio, papel, refino do petróleo
soio realizan en Galicia a primeira fase de transformación, a
máis contaminante e que ten
ocupada menos man de obra.

- P.8.B. POR EMPREGO

agricultura gallega 1975"0 Caja Rural Provincial de Orense.

so do abandono do campo
e da pesca. A pesares do
grande peso que estes sectores teñen na nosa econo..
mía, ocupando o 48% e o
4,1% (tal como recolle o cadro 1), respectivamente, son
de todos coñecidas as claras manifestacións do seu
atraso: pequenas explotacións, traballo familiar, o

absolutamente alleas ás necesidades de industrialización dos
sectores básicos da nosa economía. Oeste xeito non se pula
a transformación do sector primario (agricultura) obligándoo
ó autoconsumo e ó progresivo
esmorecimento.
Ooutra banda poténcianse inversións que soio abranguen
unha parte do proceso de trans-

Reordenaclón e pulo da pesca
de balxura
O traverso dunha continua cesión de recursos enerxéticos
propios: a electricidade.
En definitiva, estos trasvases
económicos que caracterizan a
nosa actividade económica produtiva danse sobor das bases
GALlCIA OBREIRA /11

dunhas relacións desiguales de
dependencia, forxando un desequilibrio que medra permanentemente.

A NOSA ECONOMIA E
A CRISE
A crise económica repercute
dun xeito específico na nosa
economía, afondando ainda maís
o noso atraso e dependencia.
Dende o. noso punto de vista,
e nun esforzo sintético sinalaríamos como factores fundamentais que conforman e explican esa especial gravedade na
que se alcontra a nosa economía os seguintes:
1 Os monopolios desplazan os
costos da crise cara ás zonas
máis deprimidas e dependentes,
nun intento de salvagardar ó
máximo os seus centros neurálxicos de acumulación. O Pacto
da Moncloa, como agora veremos, non fai senón afirmar este
xeito de comportamento:
- Os topes salariais acordados, que supoñen a perda da
capacidade adquisitiva dos salarios, son doblemente inxustos no nasa caso, xa que partimos de dous niveis salariais por
baixo do promedio español (na
industria galega os salarios medios supoñen o 92% dos existentes a nivel do Estado e no
caso dos servicios o 86%).
- As restricións crediticias
e a súa consecuencia, a aceleración da crise da pequena e
mediana empresa, adequiren
unha repercusión especialmente grave no caso de Galicia dada a particular
estrutura industrial da nasa economia.
- O non existir unha política
axeitada de creación de postas de trabatlo, producirase un
medro no paro a ritmos meirandes á media do Estado (crise da pequena

e

mediana

em-

presa, creba de sectores industriais cos meirandes niveis de
emprego:

construcción,
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cons-

trucción naval, pesca, etc., descomposición
das estructuras
agrarias, combinando todo esto coa "progresiva volta de
emigrantes").
- Pra rematar, a ausencia
de acordos urxentes e concretos respecto a sectores básecos e especialmente deprimidos como a agricultura e a
pesca, é espresivo dabondo do
comportamento dos monopolios
na crise.

A situación económica
de Galicia require que
tódalas forzas obreiras
e progresistas se unan
na percura dunha alternafiva á crise, democrática e nacional.

PROPASI, os monopolios

no

noso agro

2 Por cadrar a actual crise
económica coa creba de sectores productivos dun grande peso na economía galega. Tal é o
caso do sector pesqueiro e dos
seus derivados (industrias conserveiras), que afecta de cheo a
Galicia onde está radicada máis
do 30% da produción estatal do
sector, afectando a máis de 50
mil traballadores, e a creba do
sector da construción naval,
afectando a perto de 20.000traballadores, sin contar ós que
traballan nas empresas auxiliares.
3 O agravamento do agro por:

-

Unha

política

do

Goberno tendente a facilitar o control dos monopolios no campo, mantendo unhas estructuras
fiscais inxustas pra o labrego, a carencia de toda axuda crediticia, fiscal
ou técnica ó pequeno
campesino, pervivencia
de graves problemas sin
resolver (Cuota Empresarial, Seguridade Social
Agraria, montes de man
común, etc.).
- O encarecimento
das materias primas máis
necesarias para a produción gandeira intensiva (piensos compostos).
- Por último, as condicións climáticas'do derradeiro ano que contribuiron a facer máis dramática a situación ,dos
nosos labregos.
4 A isto hai que engadirlle un
factor de grande incidencia en
Galicia: a volta dos emigrantes,
que aumentan o número de parados xa que a crise provoca o
peche de posibilidade de absorción de nova man de obra e
amáis repercute na actividade
produtiva dun sector tan impor..
tante en Galicia como é a construción, xa que disminuie a súa
demanda, na que eran orientados fundamentalmente os aforros dos emigrantes.
O devandito danos pé a calificar a actual situación económica de Galicia como da meirande gravedade, o que require
que tódalas forzas obreiras e
progresistas percuren unha alternativa á crise, democrática e
nacional que faga posibel unha
recuperación urxente da nosa
economía, establecendo as bases dun crecemento autocentrado e automantido.

Informe

A CRISE DA
CONSTRUCION NAVAL
UNHAALTERNATIVA
DEMOCRATICA
1

A situación pola que atravesa a Construcción

INSISTENTES rumores pronostican
que no mes de Febreiro sairá un
Decreto-Lei de "Reorganización de
16s Astilleros" polo cal uns 1.800 traballadores de Astano veríanse abocados ó paro. Es1e número engádese
ós 2.500 traballadores que no Ferrol
perderon o seu posto de traballo no
derradeiro ano.
Os partidos AP, UCD, PCG, PSPG,
e PSG formaron una mesa pechada
que nos seus aproximadamente tres
meses de vida convertíuse, máis aló
de 'altisonantes declaracións, nun ouxeto decorativo.
Ante a gravedade da situación o
noso Partido elaborou unha alternativa que busca ofrecer solución s de
urxencia e ó mesmo tempo plantexa
unha reestructuración
racional do
sector.
Que unha solución xusta é posibel
amósanolo o exemplo da Bahía de
Cádiz onde os traba liado res e a pequena e mediana empresa obligaron
ó Goberno a conceder un creto extraordinario de 6.000 millóns de pesetas.
Prá consecución desta alternativa
vemos necesaria a constitución dunha coordinadora de forzas sociais
que se poña dacordo nun programa
mínimo pra informar e movilizar á
opinión pública.
Derradeiramente, entendendo que
o problema non é soio galego, temos
que sinalar a importancia da recente
constitución
dunha "Coordinadora
dos Consellos de Delegados" de todo
o Estado, na que están integradas
as Centrais Sindicais democráticas,
e á que o noso Parido apoia.

Naval

e grave. Non podía ser doutro xeito, a crise económica que
afecta a Europa Occidental repercute dun xeito específico
na nosa economía galega. Entre outros sectores, a Construcción
Naval -soporte clave da nosa actividade industrial
é un sector de moi longa tradición na nosa terréT- atópase nun
progresivo deterioro. Compre actuar urxentemente.
A continuación propomos un Plan de
Reestructuración dos nosos asteleiros
conforme ás necesidades
do sector.

D ENANTES
de espor o contido do noso
programa sinalaremos algúns elementos que definiron a actividade do sector
baixo o Fascismo e que axudafl a comprender as causas da actual situación e as
orientaciós das medidas que propomos.
A CONSTRUCION NAVAL BAIXO O
FRANQUISMO
A partires da nova política económica
que abre o PLAN DE ESTABILlZACION de
1969, a construción naval desenrólase somo sector a ritmos moi elevados.
Sobor da base dunha forte demanda de
buques, propíciase por parte do Estado unha decidida política de apoio ó sector, facendo da construción naval unha das actividades máis rentabeis para o grande capital español.
Dous son os factores fundamentais que
orientan o importante "tirón" da demanda,
experimentado a partires de 1960.
- Un déles radica na política de apoio á
renovación da flota pesqueira de altura e
grande altura, así como o crecemento da
industria pesqueira en xeral a nivel internacional.

- O outro foi a producción de grandes
buques petroleiros.
A finales da década dos 60 e dempóis
do peche do Canal de Suez, promovido polo conflito árabe-israelí, o propósito de abaratar o transporte do crudo, por parte das
grandes compañías multinacionais, fixo
que medrara a demanda mundial de grandes petroleíros, xa que había que rodear o
continente africán.
Disposto a sacar a meirande tallada posibel desta situación, o grande capital español puxo en marcha toda unha política
de pulo da construcción naval, baseada
tanto na produción de grandes buques
pesqueiros nun principio como, sobor de
todo, na produción de grandes petroleiros.
Convírtese, deste xeito, a construción naval nun dos sectores máis "protexidos" a
nivel de toda España, conformándose unha
política de apoio por parte do Estado, ao
traveso dunhas axudas crediticias, desgravacións nas exportacións, etc., sen preocuparse o máis mínimo por un estudo
axeitado das necesidades do mercado.
Esta política de apoio, ao realizarse no
medio da máis absoluta irracionalidade,
fomentou a monoespecialización productiva do sector, sen reparar en previsións a
medio ou longo p'azo
GALlCIA OBREIRA
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A CRISE A NIVEL XERAL
A partires do 1973 prodúcese, xunto coa
crise económica e enerxética un importante. colapso nos factores que mantiñan en
alza a demanda do sector.
En primeiro lugar a defensa dos Países
do Terceiro Mundo das súas materias primas frente da rapiña das grandes compañías petrolíferas, provoca unha suba dos
precios do crudo, ocasionando con elo unha brusca reducción na carteira de pedidos
de petroleiros.
Por outra banda, a irracional política pesqueira conduce cara os mesmos anos a un
descenso na rendabilidade no sector, polo .
esgotamento dos caladeiros máis cercanos,
e pola defensa dos recursos mariños por
parte dos países costeiros, declarando as
200 millas; desencadenándose, deste xeito,
unha importante crise pesqueira que conduxo a un descenso profresivo da demanda
de grandes buques.
RAZONS QUE AGRAVAN A NOSA CRISE
Cando aparecen as primeiras amnifestacións da crise, todos os países máis destacados na construción naval adoptan medidas destinadas á proteción do sector.
Japón faino ao traverso dunha olítica de
"dumping" manten do ao traverso dos baixos precios a súa privilexiada posición no
mercado. Outros países como Suecia, Alemania Federal e Gran Bretaña, tomaron deseguida medidas para reconvertir. e protexer a industria naval, mediante o apoio
estatal á construción doutro tipo de buques.
Pola contra, no noso caso seguíronse

NIN OS MONOPOLIOS, NIN O GOBERNO
QUEREN RESOLVER A CRISE DO
SECTOR...
Por último, ven complicar a actual situación do sector a política económica que
diante a crise adoptou o Goberno e que
refrendaron o resto dos partidos parlamentarios no Pacto da Moncloa.
A drástica conxelación dos cretos que é
un dos aspectos fundamentais que caracterizaban o acordado na Moncloa, xunto a
algunhas decisións máis, adoptadas polo
Goberno, entre as que pódense' destacar
a elevación dos tipos de interés do 8% ao

"Rumoréase que esiste un acordo subterráneo
entre España e o Mercado Común pra reducir o sector
naval a uns niveis que o fagan incompetitivo, como
condición para o noso ingreso na C.E.E."
construindo grandes petroleiros, sen ningún tipo de control, como se na práctica
non pasara nada, evitando facer frente á
nova situación cunha politica preventiva.
Doutra banda, ó basar nós a construción
naval, en grande medida, na construción
de grandes petroleiros -estando
dotados
os nosos asteleiros dunha estructura produtiva caracterizada pola súa escasa flesibilidade, nula diversificación e sobor de todo por depender en grande medida de forzas e materiais importadosa crise económica e enerxética a nivel mundial adequeriu unha repercusión especialmente grave sobor do sector. Deste xeito, namentras
a carteira mundial de pedidos balxou en
1976 un 6,3%, a de España baixou nun
18,6%, é decir, tres veces máis.
.GALlCIA OBREIRA

11%. dos cretos destinados a financiar a
construción dos buques acollidos no concurso e que supoñen máis do medio millón
de T.R.B., e a autorización de arrendamento de buques de pabellón extranxeiro e o
seu abandeiramento en España para a Marina Mercante, non son, precisamente, medidas destiñadas a solucionar a grave situación na que se atopa a construción naval.
Rumoréase, e José Benito Parda, -un
dos inxenieiros navais, posibelmente máis
prestixiosos de España- así o dixo públicamente no derradeiro Congreso do Colexio de Inxenieiros, celebrado en Madride,
que esiste un acordo subterráneo entre España e o Mercado Común para reducir o
sector naval a uns niveis que o fagan incompetitivo, como condición para o noso

ingreso na CEE.
Mais ó marxe de que esto reña algunhas
bases de realidade, xa que actualmente a
nosa construcción naval é unha das máis
competitivas de Europa e esto non lIe interesa a países constructores como Francia,
Italia ou Inglaterra, esisten razóns que indican o desinterés do Goberno da UCD e
dos grandes monopolios por darlle solucións eficaces ao sector.
Nós entendemos que o mantemento da
actividade da construción naval cumpre
dunha enérxica actuación dunha Administración Autónoma Galega que, entre out ras
medidas, con leve unha apertura de canles
de financiación
axeltados ó sector.
A estructura financieira dos asteleiros
compre da axuda, con cretas de prefinanciación para a consumación de inversións,
que posteriormente rindan a súa realidade,
provocando con elo a revitalización dun
sector de tanta importancia e trascendencia estratéxica para a nosa terra.
Evidentemente esto non o quere realizar
o Estado nin a grande banca, que prefiren destinar os seus recursos a actividades
máis rentaveis a corto plazo, ou esperar a
tempos mellores sin reparar na dramática
situación da construción
naval.
Proba evidente del o é que namentras en
Francia, cunha actividade do sector inferior, concedéronse subvencións por valorl
de 15.300 millóns e un 15% da cuantía do
coste de produción, eiqui ainda se discute'
a concesión de 1.000 millóns de creto para
Astano e 9.000 para todo o sector.
A situación que describimos é ainda máis,
dramática no caso da Industria auxiliar e
dos pequenos e medianos astelelros, que
ademáis de tódolos factores sinalados, teñen que soportar no seu caso a falla de
pago, e de pedidos dos grandes asteleiros,,
e, no segundo caso a competencia destes
últimos.

Informe
co Goberno Central adoptará medidas de
control sobor da compra de buques extranxeiros pol9S armadores españois. En concreto fomentarase a contratación de buques galegos praos armadores con actividades en Galicia.
3) Pulo, en correspondencia co Goberno
Central, dunha política. de fomento da flota
da Marina Mercante de cara a cubrir as necesidades nesta materia. Para elo comprería:
- Anulación do acordo adoptado no
Consello de Ministros do 9 do Nadal, polo
que se autoriza o arrendamento de buques
de pabellón extranxeiro para o seu abandeiramento en España.
- Revisión da política fiscal nos transportes por vía marítima para evitar discri,minacións no tratamento dos diferentes sistemas do transporte asistentes.
- Por último, estimular a construcción
de buq~es para cobrir os tráfegos defici-

o programa
que nós
propugnamos
Frente disto, entendemos que o plan
destinado á construción naval habería
de abordar tres aspectos fundamentais:
A promoción axeitada da demanda en
funcíón das necesidades reais do sector.
Pular a reestructuración dos nosos asleiros motivando a súa plural especialización dacordo con esas mismas necesidades.
Promover uns can les de financiación
axeitada, destinando parte dos recursos públicos e privados cara o sector.

A

Con respecto á promoción da demanda, entendem..os necesario en concreto:
1) Equiparación das condicións financieiras para a construción de buques para
a exportación tanto en materia de tipos de
interés, garantias, etc.
2) O Gobemo Galego en coordinación

Central:
- A concesión dun presuposto extraordinario á Marina destiñado a este obxeto:
que compense ademáis as restriccións que
o actual presuposto do Estado fai neste
capítulo.
.
- Anulación das importacións de buques
de guerra doutros países, debendo ser os
asteleiros éspañois, os principais e cáseque
exclusivos, fornecedores de material á Armada. Para o que se comprería dunha especialízación e tecnificación axeitada dos
mesmos, promovendo a investigación nese
aspecto.
5) Pular a renovación, mellora e perfeccionamento da flota pesqueira galega e española en xeral en est.reita coordinación
coa política pesqueira nacional que propugnamos para Galicia. Para elo compre:
- Desenrolar unha política na investigación para promover unha técnica avanzada en materia pesqueira, podendo deste

Compre un ha reestruturación do sector que leve
consigo un ha especialización múltiple, capaz de diversificar a produción dos nosos asteleiros.
tarios, especialmente os de. cabotaxe e
container, para pular un alza no nivel técnico esistente e na revitalización da demanda.
4) Pular unha polftica de renovación da
Armada mellorando e axeitándoa ás modernas necesidades. Para elo o Goberno
Galego haberia de solicitar do Goberno

xeito competir na produción de buques
modernos no mercado mundial.
- Esixir, en orde a garantizar a seguridade dos traballadores do mar, o cumplimento das reparacións obligatorias dos
buques.
- Destiñar unha atención preferente ás
necesidades de renovación da pesca de
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cesaria desgravación fiscal promover a
unión de pequenos e medianos asteleiros
ó traverso dun plan de axudas crediticias
especiais.

quenos.
2) Desaparición daquelas empresas que
soio adiquen a prestación de equipos de
man de obra barata, incorporando os de-

o Goberno Galego deberá adoptar medidas
sobar do control da
compra de buques extranxeiros polos armadores e poñer en marcha a aplicación no sector dun creta especial
a cárrego do Creta Oficial que financie o 25%
polo menos, da produción de cada nava buque.
baixura, principal perxudicada na política
seguida até o intre en materia de pesca.
6) Desenrolar a exportación da nosa industria naval. Para elo comprería:
- Axeitar os can les de financiación da
Industria naval para situarnos ao nivel do'
resto dos paises productores superando as
normas da OCDE.
- Promover a urxente reestructuración
do sector para pular a súa diversificación
productiva.
- Intensificar os intercambios comerciais cos países en vías de desenrolo, ao
traverso tanto de acordos bilaterais como
de axudas especiais. O mercado latinoamericano debe ser obxeto dun estudo especialmente riguroso.

vanditos equipos á
plantilla
fixa dos
grandes asteleiros.
3) Reforma administrativa e racionalización dos asteleiros en arde ó másimo aproveitamento
das instalacións e recursos esistentes.
4) Potenciar a investigación
dentro
da empresa controlando as patentes extranfeiras e pulando
a implantación
de
patentes propias.
5) De cara á producioo compre potenciar a especialización múltiple, fixando,

e
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según un plan central un cupo de produción para cada Asteleiro, en función de criterios obxetivos nos que se atopan o desenrolo industrial das nacións e rexións onde
se alcontran radicados, a demanda' de buques tipo de cada factoria, 6 número e capacitación profesional dos traballadores,
etc.
6) Atención especial ao traverso de axudas crediticias das actividades de transformación dos buques, da construcción de
plantas industriais, equipos, muelles e plataformas flotantes, así como na reparación
dos buques, sobor de todo dos grandes petroleiros xa que dempóis, de renovarse a
flota mundial de crudos en moi pouco tempo, as necesidades de reparación serán simultáneas.
7) Por último comprería xunto coa ne-

I

Derradeiramente,
e no que respecta ós
de financiación comprería:
1) Concesión de
cretos para a renovación da flota de pesca.
2) Establecer unha
cuota de inversión
obligatoria á banca
privada ó traverso da
concesión de cretas
de prefinanciación c~
plazos de amortizacion
amplos e con baixos
intereses. En relación
con esto último, manterase o interés dos
cretos
destinados
ós buques acollidos
a concurso no 8%,

anulando deste xeito o Real decreto do 23,
de Setembro do 1977.
3) Aplicación dun creto especial para a
construción naval a cárrego do Creto oficial que posibilite a financiación ,de máis
de 25% da produción de cada novo buque,
para o que coordinarase tanto creta oficial
a nivel estatal có creto oficial galego que
parta das Caixas de Aforros.
4) Conxelación das cuotas da Seguridade Social no sector.
Por último no que respecta a este sector, comprería completar progresivamente
as súas posibilidades, pulando a culminación do ciclo productivo, ao traverso de ins,
talacións de industrias auxiliares e de pro"
dución de imputs, hoxe importados de for~
de Galieia, tal como pro pomos no nosq
plan de industrialización xeral.

B

No que respecta á necesaria reestructuración do sector compre, a partires
do feito ben evidente que os asteleiros non
soio serven para facer barcos e menos para
facer exclusivamente grandes petroleiros,
podendo adicarse á construcción de bens
de equipo. de plataformas. etc,
Partindo delo propomos:
1) Reestructuración da Industria auxiliar, potenciando a concentración de empresas ao traverso de desgravacións fiscais que o faciliten. para posibilitar uns
meirandes rendimentos a costes máis pe-
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Imos limitarnos a dar unha visión global e de conxunto de
toda unha serie de directrices
xerais de atuación que, ó noso
entender, habería de propoñerse o Goberno Autónomo 'Galego.
Estas directrices xerais virían
dadas por:
A) A OCUPACION DA
MAN QEOBRAPARADAque
acada ó 7% da poboación
activa; así como a reconversión da economía gale.

ga que permitira unha reabsorción da man de obra
hoxe n~ emigración.
B) O APROVEITAMENTO
INTEGRAL DO CONXUNTO
DOS NOSOSRECURSOSNATURAIS. Isto suporía:
Reordenación e Reforma da Agricultura, fomentando a industrialización dos productos
derivados (con empresas tipo ENDIASA).
Reordenación do sector pesqueiro e potenciación da industria derivada do mesmo cunha actuación ofensiva
en materia de exportación.
Aproveitamento dos recursos enerxéticos pripios, o que suporía rematar coa actual tarifa
eléctrica
unificada,
compensando axeitadamente calquer trasvase
de enerxía de Galicia a
outras zonas.
Aproveitamento dos recursos mineiros, hoxe
sin explotar ó traverso
da atuación directa do
Goberno
Autónomo
Galego.

C) POR UNHA INDUSTFUALlZACION ARTELLADA
E INTEGRAL DE GALICIA.
Isto con levaría a fomentar
a industrialización
que
completé os ciclos produtivosexistentes
na nosa
terra, para aproveitar ó
máximo os efectos secundarios da mesma. Tales
s6n os casos da industria
do automóvil, a textil, a
naval, celulosas, etc.
Conlevaría tamén a fomentar. a industrialización
báseca (siderurxia) para
potenciar un crecemento
automantido.
D) APROVEITAMENTOINTEGRALDOS RECURSOSFINANCIEROS XENERADOS
NA NOSATERRA.Elo supoporía:
Que as Caixas de Aforro pasaran a depender
do Goberno Autónomo
Galego, invertindo
o
100% dos recursos en
Galicia.
Que a Banca Oficial invertira en Galicia polo
menos o conxunto de
recursos que obtén da
mesma por suscripción
de células de inversión.
Que a Banca Privada
invertira en Galicia en
proporción ó conxunto
de recursos que obtén
da mesma (hoxe situados arredor do 5%).
Con estas liñas xerais de actuación, dun Goberno Autónomo Galego, entendemos que se
podería pular un desenrolo automantido e autocentrado da
nosa terra, rachando coa actual
dependencia e atraso.

MEDIDAS E OBXETIVOS
'DA NOSA ALTERNATIVA
En función das directricés xefais devanditas o.nosQ Partido,
.elaborou. un PLAN ECONqMI-.
CO' DE URXENCiAS PARA I.!N
GOBERNO GALEGO que ven
definido 'polos seguintes pun~
tos:
;

'.

.

".

Defensadas' condici.óns de vida do PobQ.,

.

Axud~á pequenoe
mediana empresa.

.

.

.

Reordenación
e pu-

lo dos sectores básecos da nosa economía: Agricultura,
Pesca e Mineiría.

Por unha industrialización axeitada e
de carácter integral.

.

Un plan paraun sec~
tor en crise: A Construción Naval.

.

Un plan democrático de. Reordenación
do Territorio.

É materialmente
impo~ibel
abordar neste traballo os obxetivos do noso programa, arriscándonos a convertilos en sinxelos esquemas de medidas concretas. Entendemos que tratar,
coa seriedade que require o tema, as causas e problemas específicos de cada ún dos sectores e as súas solucións ten de
ser motivo doutro traballo.
Así pois, os obxetivos concretos esporémolos en sucesivas
publicacións a xeito de suplemento, semellante ó da construcción naval que vai neste número.
GALlCIA

OBREIRA/17

--

I

POR QUE NON UN
PROGRAMA SOCIALISTA

o noso programa económico de urxencias non afecta á estructura da
propiedade dos medios de producción
é decir non nscesita da revolución, da
toma do poder politico para a súa materialización. Xa que entendemos que
plantexar un programa deste tipo, socialista. produciría na práctica os efectos contrarios. alonxando precisamente da conquista do socialismo e a liberación nacional.
Un programa socialista non estaría
axeitado á forza dos que hoxe vemos
no socíalismo a saida r~al pra rematar coa opresión nacional ecos desequilibrios e desigoaldades que xenera
o capitalismo.
Non respondería ó nivel de concencia do pobo que non lIe daría o seu
apoio levándonos a posicións testimoniais que anque xustas como obxetivos finais impediríanos que.o pobo
galego avanzara nesa direción. Deixaría ás clases popúlares núas diante da
demagoxia dos monopolios, que xunto con. outras forzas su¡)ostamente
obreiras. presentaríanse ante o conxunto dasociedade
como responsabeis. serias e defensoras da democra18/GALlCIA OBREIAA

cia.
Doutra. o propio contido do programa botaría nas mans dos monopolios
á pequena e mediana burguesía comercial e industrial. que hoxe ven
mancados gravemente os seus intereses polo Pacto da Moncloa e que son
aliados obxetivos da clase obreira non
soio para acadar unha saida xusta á
crise .económica, senón tamén para
dar alancadas cara ó socialismo e a
LibeJación Nacional.
En definitiva un programa de tipo
socialista non nos permitiría transformar a realldade, pujar cambeos na
correlación de forzas, educar ó pobo
traballador baseál'ldose na experiencia
práctica.
UN PROGRAMA DE CONTIDO
ANTIMONOPOLlSTA;
REALISTA E VIABEL
o programa económico de urxencias
que propoñemos parte da nosa realidade concreta. Sen plantexar a necesidade de rematar co capitalismo,
causante do noso subdesenrolo e dependencia. e en definitiva da nosa
opresión nacional, permítenos avanzar cara ó socialismo,ó mesmo tempo quelle damos solución ÓS problemas máis graves do noso pobo.
Ó enfrentarnos coa saida á crise que
nos queren impoñer os monopolios.

que afonda ainda máis á nosa Terra
no subdesenrolo e na dependencia,
facémolo cun plan de contido antimonopollsta, que non pode ser acusado
de aventureiro ou de inviabel económicamente.
Amáis un programa destas características. ó mesmo tempo que manter
unha actitude belixerante cos monopolios. preséntase diante do conxunto
do pobo e dos sectores non monopolistas galegos cunhas demandas xustas e posibeis de ser~ acadadas. Convertíndose. xa que logo, na ferramenta
máis axeitada para pular a movilización popular e promover a unidade e
a loita das clases e sectores non monopolistas galeg05, xunguindQ na
práctica a defensa dos intereses dos
traballadores galegos e a loita pola
liberación nacional.

Deste xeito. . estaremos por unha
banda promovendo a conquista de
melloras na situación económica e nas
condicións de vida do pobo e arrincándoo da dinámica de "pasivídade"
a que o quere someter o grande capital. e pola outra forxando e fortalecendo as alianzas que compren para
a súa Liberación Nacional e Social.
O GOBERNO GALEGO DE
SALVACION NACIONAL
Para a materialización do programa

económico de urxencias como unha
alternativa global á gravísima situación
pola que atravesa a nosa Terra, compre dun Goberno Galego coherente
coa súa natureza e características, e
vai íntimamente xunguido á conquista
dunha Autonomía profunda e progresista.
Sería un GOBERNO GALEGO DE
SALVACION NACIONAL formado a
partires da unidade das forzas democráticas, nacionais e progresistas, anque nós non descartemos que sectotes da dereita galega poideran participar nél, unha vez esgotadas as súas
posibilidades de seguir polo camiño
dos monopolios.
O GOBERNO GALEGO DE SALVACION NACIONAL non soio poñería en
marcha un programa económico, semellante ó devandito, senón tamén sería defensor dos dereitos nacionais
conqueridos e unha importante plataforma para empuxar ó pobo galego á
loita pola consecución total dos seus
dereitos nacionais (profundización na
autonomía, relacións federais, autodeterminación, etc.).
Agora ben, un Goberno deste tipo
tería que xurdir e estar apoiado por
un grande movemento dos sectores e
clases non monopolistas
galegas.
Neste senso para facer máis doada a
ación conxunta dos traballadores, os
labregos, mariñeros, pequenos e medianos
industriais,
intelectualidade
progresista, etc., sería importante qu~
as forzas democráticas e nacionais galegas selláramos un compromiso e
nos puxéramos dacordo na defensa
dos intreses do noso pobo fortemente
dañados hoxe polo capital monopolista.
....

UNHA AUTONOMIA O SERVICIO
DA MAIORIA DA POBOACION
GALEGA
A conquista dun GOBERNO GALEGO DE SALVACION NACIONAL vai
vencellada a acadar un marco autonómico progresista para Galicia.
E precisamente este vencello o que
lIe da ás reivindicacións autonomistas
un contido concreto de clase, situando a autonomía no lugar que lIe corresponde como instrumento político,
que nas mans dos traballadores,
ten
un importante valor para acadar o seu
obxetivo de clase.
Detrás das demandas autonómicas
agáchanse, por decilo dalgún xeito,
distintas posicións de clase:
Poi unha banda os monopolios tentan manter a súa opresión sobor dos
pobos de España. Os que onte termaban do máis ferreo centralismo, hoxe
aparecen como máis grandes defensores da autonomía.
Non cabe dúbida que o empuxe da
loita dos nosos pobos, oblígaos a recoñecer de palabra "o feito diferenciador do Estado Español" e a disfrazarse de supostos autonomistas co
gallo de desviar as xustas demandas
populares.
Doutra banda, contar cos centros de
relativa decisión política que confiren
as institucións autonómicas interésalIe tamén a unha Burguesía Nacional
ben para paliar o descenso nas súas
tasas de beneficio, que en determinadas coxunturas de crise lIes ocasionan os monopolios, ben para dotarse dos monopolios que lIe poidan
permitir aumentar a súa potencialidade económica, tentando controlar

un mercado interior galego, etc.

Poñer en marcha o programa éconómico do que falamos vai parello a
que os traballadores e clases non'monopolistas teñan nas súas mans os organismos
autonómicos,
para, dotándose dunha Facenda Galega sólida e
eficaz, dos mecanismos axeitados de
control dos recursos bancarios xenerados na nosa nación, etc., orientalos.
cara á consecución dos obxetivos do
plan.

O REXIMEN PREAUTONOMICO
Dende esta perspectiva está claro
que o réximen preautonómico deixa
nas mans da UCD non soio as cativas
competencias que ten senón tamén
parece ser que a redación do Estatuto
de Autonomía :que no seu día hase someter a referéndum ó pobo galego.
Coñecemos xa case a composición
da Xunta de Galicia e a ambigüedade
no que se refire ás competencias e a
súa transferencia por parte do Goberno Central.
Somos conscentes de que diante
das nosas demandas de que a Xunta
de Galicia tome nas súas mans a defensa dos intreses da meirande parte
da poboación galega, ergueranse voces que dirán que eso é precipitado,
que é poñerlle atrancos ó proceso autonómico, e outras que tentaran facer
da Xunta a transmisora das decisións
do Goberno

Central para "concretar"

eiquí o Pacto da Moncloa.
De todos xeitos nós seguiremos
tentando
materializar
a unidade e a
loita que faga posibel que a Autonomía esteña ó servicio dos traballadores galagos.
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Ferrol:

CRONICA

DO

CONVENIO

.DE"ASTANO"

CAMPO
(Corresponsal>

N

ESTES derradeiros meses, estamos a sistir a un auténtico
despertar do campo. Agora xa non
se trata de feitos aillados sen continuidade, senón que pola contra o
movemento campesiño galego vai
medrando día a día e aumentando
a súa forza, decisión e organización.
Dende hai máis de sesenta anos,
dende a época gloriosa do movemento agrarista encabezado por
Basilio Alvarez, non se acordaba na
Galicia rural tal cantidade de movilizacións reivindicativas e concentracións como as que nestes derradei ros tempos saltan de cotío por
toda a nosa xeografía.
Primeiro foi o. "non pagar" a cuota empresarial, que se extendeu como un regueiro de pólvora polas
bisbarras da Gruña, Lugo e Ourense no mes de Setembro. Logo foron
os campesiños da Limia os que, no
mes de Novembro, escomenzaron a
súa loita por "un precio xusto da
pataca" cunha impresionante manifestación de máis de 5.000 persoas e 700 tractores. Loita exemplar
en moitos sensos, pois, esgotadas
polo mor.nento as negociacións cos
almacenistas e coa administración
os campesiños están a levar adiante a "venta directa da pataca" nas
cidades galegas en colaboración
con sindicatos obreiros (GSUT) e
asociacións cidadáns.
No mes de Nadal a cuota empresarial voltaría a ser a mecha que
prendería o lume da loita campesiña: miles de tractores e labregos
saíron ás estradas galegas esixindo
unha vez máis a eliminación de tan
inxusto sistema de cotizacións que
os considera empresarios.
Por último, a mediados de xaneiro, convocados novamente polo
SAGA perto de 3.000 campesiños
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Nos próximosdias vaise negociaro
conveniocolectivode "ASTANO~'.
Hoxe
existe un amplio procesoasambleario
de discusióndas alternativaspresentadas. Alternativasque comoen tódolos
conveniosque se estánnegociando
na
actualidadeparten de dúas posturas
claramentediferenciadas:
osdefensores
do Pactoda Moncloa,e os quepropugnamosunhasaidaxustaá crisiseconómica 'avorabelós traballadores.
EnASTANO
nonpodiaserdoutroxelto. Os defensores do "Pacto", representadospor CC.OO.,querenfacer

concéntrase en Gelanova pra esixir "un precio xusto do feite" e
protestar polos abusos que de cotío comenten as empresas recolledoras.
A problemática que orixinou as
loitas pasadas está por solucionar
na meirande parte dos casos, e
agora, vaise xuntar coa negociación
dos precios da campaña deste ano
-onde o Goberno xa declarou que
o máximo que está disposto a condecer é un aumento dun 10,5%o que brindará unha boa oportunidade de xunguir a tódalas bisbarras nunha loita úneca.
Neste senso un factor moi positivo é o acordo entre o SAGA,
SSAA e o SILGA para organizar a
defensa dunha plataforma que
contempla entre outras cousas un
precio mínimo do leite de 21,50
pts/litro.
Nestas condicións é máis que
provable que nos meses vindeiros
asistamos a grandes movilizacións
campesiñas.

aparecera súaalternativacomodoConsello de Delegados,
na queestacentral
ten maioria.Osdefensores
dostraballadores,as centralesCSUT,
USO,ING,SU,
presentan
unh~alternativa unitaria.
Catrosonas'diferencias
fundamentais
entreunhae outraalternativa:
1.° Incremento de salario. A alternativa unitaria propónun aumento
basadono I.P.C.,e repercutindo
inversamenteproporcionalÓSactualssalarios
e 8.610 pesetasde aumentolineal.
A posturade CC.OO.propónun aumentodo 22%(o do Pactoda Moncloa)
e que'ai aumentaras diferenciasentre
os salariosdos traballadores.
2.° Revisióndo convenio. Mentras CC.OO.
manténquehaberárevisión
semprecandoo I.P.C.nosprimelrosseis
mesesdo ano por enribado 11,5%, a
alternativaunitaria di que habrárevisión semestralbasadano I.P.C.exceda
ou non o 11,5%.

3.°

Xornada

laboral.

CC.OO.

manténque a xornadasiga sendoa
mesma,42 horasó personalde taller
e 39 horaso personalde oficinas.A alternativa unitaria recollendounha reivindicaciónde anterioresconvenios
de'endeque a xornadaseñade 39 h. pra
tódolostraballadores.
4.° Vacacións. CC.OO.
nonreivindicanadaa esterespecto,é decir,mantén os 21 dias laborabeis,mentrasque
os unitariospiden30 dias naturals.
Noncabedúbidaquese presentaun
conveniodificil e de loita entreunha e
outra postura,pero.pensamosque os
traballadores
distinguirán
cál é a postura
que de'endeos seus intresese cál,
apoiándoseno Pactoda Moncloaos hipoteca.
Secretariado MovimentoObrelrode
Ferroldo P.T.E.

Movimento Obreiro .-METAL DE PONTEVEDRA: CONVENIO DE MENOS DE CEN

A folga parece inevitabel
e
os acordos da asaml)le~ de
traballadores do día 28 de
Xaneiro de pasar a facer asambleas
nos centros de traballo e concentracións de presión~a negociaéión
do convenio, parece~scomen~ar
un conflicto "duro" qiJb..yen ~oleando dende haí tempo. Esre .c¿pn'#

" 1,

venío de empresas de menos!idl!.
cen traballadores do sector JdO
Metal da pr 'ncia de Ponteve(J~
afectará a uns
.000 traballadt!>

~

de 1.252 empres,

e rem

do conflicto

J.

A folga da construcción na provincia amosou ás claras a inconsecuencia diste método de loita nos
sectores espalJados, .constituidos por
un grande número de empresas.

IIna pr. incia amosa
ári'febe
d er o tipo de
"
un sector tan espalJado
o o da construcción ou o das pequenas empresas do m~tal. Pensamos
____
alicia ten ricas esperencías que recolJer neste
conflicto, así como os distintos tipos
de sindicalismo que esisten hoxe na
nosa nación: sindicalismo reformista
e sindicalismo de clase.
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Movimento Obreiro

PONTEVEDRA: FOLGA DA CONSTRUCION

Balance i experiencias
dunha loita siñificativa
O

sector

dI!

construcción agru-

pa na provincia de Pontevedra a 22.000 traballadores espallados en máis de 1.000 centros de
traballo. As principais zonas de
confluencia de obreiros son Vigo e
Pontevedra, e.xa menos A Estrada,
Vilagarcía e Lalín.
Predominan as pequenas empresas, pero como é costume son as
grandes as que realmente dominan.
A renovación do convenio que remataba o mes de Nadal non favorecía a negociación por parte dos traballadares, xa que é a estación de
meirande recesión no traballo deste sector.

,

A NEGOCIACION
As centrais sindicais fan de entrada un plantexamento unitario e
colaboran na elección da Comisión
Negociadora en Asambleas de Vigo,
Goyán, Pontevedra, A Estrada e Vilagarcía. Comisión que quedará
formada por membros de CC.OO.
e da CSUT.
A negociación
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plantéxa

difil-

cutades xa que a plataforma reivin.
dicativa presentada polos traballadores supera os topes salariales do
Pacto da Mancloa. Amáis pártese
de diferentes salarios, ganando en
Vigo en algunhas empresas da provincia 609 pts., mentras o resto non
sobrepasan as 503 de salario base.
Con todo isto. a patronal, amenazada xa coa posibilidade da folga, ofrece como contrapoposta o
15% de aumento. Escomenzada a
foita, o día 4, chega a ofrecer 21
mil pesetas pró peón.
AS CENTRAIS SINDICAIS
CC.OO., maioritaria en Pontevedra e Vilagarcía propón a 10lga intermitente,
presentándoa
como
arma de presión "intelixente". Frases como "tres días de paro continuado provocará o despido", a
folga continuada é aventureira" e
outras deste tipo conquiren nos primeiros días unha certa atitude desmoralizante, poñendo ó Pacto da
Moncloa como unha barreira insalvabef.

A CSUT. maioritaria en Vigo e
con incidencia en Pontevedra, considera inaceptabel a proposta da
patronal e decídese pola 10lga
continuada até conquerir un salario xusto. Defendían esta postura
decindo que, dado o espallamento
do sector, facía falla de tres a catro días de loita pra consolidar a
. folga"
único vieiro de forzar a negociación.
"A folga continuada é un ha folga
en ascenso, onde día a día aumentan as forzas, permitindo a unidade
e organización dos traballadores.
As repetidas entradas e saidas ó
traballo debilitan a moral, fan que
se queden descolgados os pobos e
produce malestar entre os obreiros.
A folga continuada presiona fortemente á patronal e tamén faino ás
autoridades, creando entre os traballadores e todo o pobo da provincia un clima de solidaridade e
loita que influien na victoria. Neste
caso concreto, é moito máis necesaria pra superar os acordos da
Moncloa". Así falaba Muruzábal.
presidente de Galicia da CSUT e

Movimento Obreiromilitante do PTE".
SIÑIFICACION
Esta folga colocou "na picota" ó
Pacto da Moncloa e sentou un precedente prá clase obreira galega.
Os traballadores rexeitaron en todo
momento o devandito Pacto como
contrario ós seus intereses, e foron abucheadas repetidas veces as
intervencións a favor.
Asimesmo, algúns dos pequenos
empresarios entenderon o Pacto
da Moncloa como fonte de conflictos -ademáis do sufrido tema da
restricción de cretos- sentando as
bases dun posibel entendimento
cos traballadores prá loita por un ha
alternativa económica á crise que
contempla os intereses dos sectores maioritarios da poboación.
AS ENSEÑANZAS

En primeiro lugar, consideramos
que o rachamento do Pacto da
Moncloa non é un feito aillado, senón que pola contra é a loita constante da clase obreira a que batendo precisamente nas súas partes
máis debeis conquerirá rachalo de-

finitivamente. En todo caso, na
loita pola mellora das condicións
de vida, contra o vergoñante Pacto
da Moncloa, a clase obreira atopa
a posibilidade real de acumular
arredor súa a forza necesaria prá
victoria, rachendo o cauto político
democrático-burgués a que a queren circunscribir os monopolios e
o seu enemigo máis cínico e perigroso, ou seña: o revisionismo.
O certo é que na folga de Pontevedra baraxáronse dúas concep-

ciós da loita totalmente contrarias
Por unha banda a posición derrotista que alertando contra os cen
perigros esistentes sin dar solución
algunha, abocaba polo adormecimento da clase obreira e pala outra, a defensa da necesidad e da
loita, unidade e organización da
clase como vieiro pra salvar eses
perigros. acumulando a forza sufl
cente.
Dúas concepcións que "moven"
seus efectivos sobor do campo de
batalla do Pacto da Moncloa. Precisamente aquí convén deterse no
papel que xoga a organización sindical, dada a actual situación política e a correlación no sindicalismo
galego.
Tácticas como as usadas por CC.
OO. de convocar unha hora antes
da asamblea xeral de traballadores,
ós seus afiliados e levar en bloque
unha postura "maioritaria" para
boicotear as intervencións doutras
centrais, e mesmo dividir á asamblea convocando ós afiliados a
unha veira, demostran a clase de
dificultades ás que hoxe temos que
facer frente; dificultades que poden
decidir en grande medida o éxito
ou fracaso da loita.

A CRUÑA: Asamblea da C.S.U.T. do 27 de Xaneiro

Fortalecimento

do Sindicalismo de Clase

o día

27 foi convocada na Cruña unha Asamblea
de afiliados á CSUT. Nun dos puntos principais do orden do día, tratábase da espulsión de 7 disidentes do
Sindicato Qbreiro da Construción (integrado na CSUT),
acusados de actividades fracionarias. Unha vez lido o informe presentado, foi ratificado pola Asamblea, cun
só voto en contra, o acordo de espulsión tomado días
atrás polos organismos do Sindicato.
Tomáronse tamén diferentes acordos relativos ás
Elecións Sindicais, ó Congreso Estatal da CSUT e a
composición da UNION LOCAL.
Temos que destacar o ambente de cordialidade
e compañerismo no que se celebrou a asamblea, demostrando nulos os intentos de fracionar a CSUT,intentos que inda que se deron dentro viñan, sin dúbida,
apuntados dende fora, pois só
certo sindicalismo
interesa.
A Asamblea clarex6u p'osixións e fortaleceu a
unidade dos afiliados arredor do seu sindicato de
cla.se.
Como deuse o caso de que na prensa apareceu
o Partido do Traballo de España, vencellado a escuras

a

maniobras, queremos dende estas páxinas deixar clara
a nosa posición política con respecto á CSUT, sin
entrar en ningún caso na polémica infantil.
De todos é sabido -e os nosos detractores déronlle publicidade dabondo- que o PTE foi o motor
fundamental no pulo e desenrolo do sindicalismo de
clase, apoiando á CSUT como a representante auténtica do devandito sindicalismo.
O PTE, basa a súa xusta aspiración de ser Partido
dirixente da clase obreira, na confianza e estima das
masas, e na súa aceptación voluntaria.
Organiza e orienta a súa actividade no sindicato
únecamente neste senso, esforzándonos de cotío por
plantexar as solucións realistas que axuden a consolidar o sindicalismo que a nosa clase necesita, un
sindicalismo audaz, que fale claro e non se venda.
En relación con esto, o Partido rexeita a formación de grupos de presión e a formación de camarillas,
como contrario á ideoloxía comunista, manténdose.
v/xiantes na salvagarda da autonomía dos organismos
sindicais.
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Según os plans do MEC, centos de mestres galegos serán

desplazados forzosos de Galiciamercede a un concurso xeral de
traslados que até agora non contemplan o dereito irrenunciable.
de calqueira persoa a traballarna súa terra.

NIN UN SOlO MESTRE MAIS
PARA FORA DE GALICIA
Un concurso de traslados que si-'
gue recollendo a tradición da dicta:
dura de erradicar das nacións e rexións todo o que poida contribuir
o desenrolo dunha concencia nacional (caso no que se atopan os
mestres pola súa función social).
Frente a este feito o SUE(3-CSUT
chamou a tódalas forzas sindicais,
asociacións de profesorado e orgaismos representativos do maxisterio estatal a chegar a un acordo
unitario. Froito do acordo, do que
se autoexcluíu o UTEG-ING, foi a
celebración de asambleas provincias na Cruña., Lugo e p.ontevedra,
nas que se elexiron comisións negociadoras integradas por representantes dos afectados e sindicatos presentes. Como culminación
deste proceso, o domingo, día 29
de Xaneiro, foi elexida unha Comisión Negociadora Nacional Galega.
E de sinalar. e como xa ben sendo habitual noutros sectores que
as Comisións Obreiras (CC.OO.),
plantexaron que na negociadora
non estuveran presentes as centrais
sindicais. fórmula que lIe permitiría
ó traveso dos "independent~s" a
firma de todo tipo de pactos sin
inmiscuir o seu nome. De tódolos
xeitos a proposta non prosperou.
Como alternativa ó concurso actual. o SUEG-CSUT propón un segundo concurso extraordinario a
nivel provincial ou nacional galego
no que participen tódolos que atoparon destiño voluntario no pri-
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meiro, os desplazados
doutros
anos, e os provisionais, en listas
únicas pra homes e mulleres (non
como o actual que discrimina descaradamente ás mestras) e coa
puntuación real dos concursantes.
Esta alternativa foi aceptada por
tódalas forzas asistentes á convocatoria.
A partires de agora, os pasos previstos son, por unha banda negociar a alternativa co MEC por medio dos delegados provinciais, e a
.nivel estatal directamente co propio ministerio, e poJa outra contactar con outras nacionalidades e rexiós tamén afectadas pra conquerir,
xunto co apoio dos Partidos Parlamentarios, asociaciós, etc., un
amplo movemento de unidade e
presión sobor do goberno que obteña unha solución favorable os
. mestres afectados.
MANOLO DIOS
Membro do SUEG-CSUT

VIlCflRIllA
XOVEN
S_ROA
ROXADEESPAÑA
a revistada mocedade...i 'RA
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¿Qué son as
cámaras
agrarias?
As pasadas eleclóns do 15 de Xunlo
foron unha boa mostra do peso que o
caciquismo exerce entre os sectores
máls atrasados do campo. E evidente
que á dereita Interésalle conservar este
dominio e por elo Intenta promover
sindicatos promovidos por ela.
Por outra parte o Pacto da Moncloa
perxudlca especialmente ó campo, e
as forzas firmantes deste pacto están
interesadas en Impoñer os seus acordos sin resistencia por parte dos campesiños.
As Cámaras Agrarias están sendo
promovidas como organismos consultivos e de axuda técnica ós campeslños, pero ademáls a derelta quere utilizar estes organismos como un novo
tipo de sindicatos corporativos, de colaboración entre pequ.enos e medianos
propietarios e as grandes empresas.
As Cámaras Agrarias veñen a reforzar
o dominio do caciquismo no campo.
¿QUE LLES INTERESAOS
CAMPESIÑOS?
En prlmelro lugar controlar democráticamente as Cámaras pra ter un
vlelro por onde reivindicar precios
xustos de abonos, plensos, etc.
E, sobor de todo, a máslma libertade
sindical, pra facer máls forte cada dia
os seu s propios sindicatos de .t:lase;
un sindicato que, como o SAGA veu a
demostrar nas derradelras loltas campeslñas, faga frente I? Pacto da Moncloa con alternativas globales e necesarias.

Campo

HAIOUEPOÑERUN FRENOOSMONOPOLIOS
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o ridículo precio co que están
pagando o leite ós campesiños, sin
respetar siquera os que están fixados nas leis, é un eslabón máis
dunha serie dé medidas que atentan cada dia máis ás pequenas esplotacións en beneficio dos monopolios e que levan á ruina do campesiñado, e o que é máis grave, Ó
empobrecemento
progresivo do
campo galego.
Nefeuto, mentras por unha banda os
recursos campesiños vanse fora do
campo, por culpa da política fiscal represiv~ que considera empresario a
quen non o é, pola outra os precios que
impoñen á producción agropecuaria son
ás claras escasos frente ós que teñen
os productos nos mercados. A cambeo
desta rapiña, o campo non recibe nada,
nin axuda técnica, nin servicios de infraestructura' (carreteiras, hospitaes, es
colas, etc.).
Hoxe f~lase por moitas partes do despertar do campo galego polas loitas reivindicativas que estanse a levar 'unha
detrás doutra: contra a cuota da Seguridade Social agraria, por un precio xusto prá patata na Limia, do leite en Celanova, etc., etc. Estas loitas marcan o

cos e propón unha nova forma de organización económica cos obxetivos
antes citados. Nel analízase con esta situación de empobrecemento progresivo
do campo ven condicionado fundamentalmente por tres razóns: primeiro,
polo sistema de propiedade, o predominio do minifundio, o absentismo das
terras e polo problema dos montes veciñais de mancomún que lIe foron agañapa90s ós veciños: segundo, polo
atraso nas formas de produción, pola
falla de planificación técnica e o escaso
nivel de mecanización: e terceiro polos
precio~ que fixan os monopolios ós productos do campo e o control que exercen sobor das redes de comercia)ización.

dos agricultores.- Cra,ción de parques comarcais de
maquinaria e centros de inseminación
artificial.

Nós pensamos que pra impedir a ruina dos campesiños e facer rentable a
súa produción deben tomarse medidas
urxentes nestas tres direcións, medidas
que por outra parte son hoxe as máis
inmediatas aspiracións do campesiñado galego e que son perfectamente realizabeis agora mesmo por calquer goberno que se considere democrático.
Inda que non hai espacio aquí pra enumerar i esplícar toda esta serie de medidas que propoñemos, vamos facer un
estracto do máis esencial que mostran
con claridade a esencia deste plan.

- Democratización das cooperativas
garantizando a súa independencia respecto de calquera organismo oficial, así
como a disposición de abundantes créditos pra promover a súa constitución.

.¡-Anl[A~5TOU
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RESPECTO OS COSTES E PRECIOS

- Conxelación da cuota da seguridade agraria.
- Control por parte do goberno galego sobor dos precios dos abonos, sementes e piensos.
- Garantía de ven~a asegurada pra
tódolos productos do campo.
- Acceso indiscriminado ó creto privado da pequena e mediana empresa.
- Facilitar o acceso directo dos productores ós mercados ampliando as
súas areas de influencia.
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RESPECTO

A INDUSTRIALlZACION

- Cración dunha empresa mixta de
productos alimenticios para a transformación da produción agropecuaria.
-: Adecuar a actual

camiño máis xusto i eficaz contra da
rapiña dos monopolios: ademáis nós
pensamos que pra lIe sacar ó campo
galego toda a súa riqueza, pra erguela
producción e elevar o nivel de vida do
campesiñado habería que poñer en pé
un plan económico que atacara tódolos
problemas no seu conxunto plantexando unha solución global que puxera un
freno ós monopolios e aproveitara ó
másimo os nosos recursos naturais.
Na 1.a Conferencia Nacional que celebrou fai un mes o Partido quedou
aprobado un plan de medidas urxentes
que ten precisamente esta intención.
Un plan que ten en conta a problemática actual, analiza os problemas bási-

- .........--

RESPECTO O PROBLEMA DA ACTUAL
ESTRUCTURA DA TERRA
Aceleración dos trámites pra dévolución dos montes de mancomún as
comunidades veciñaes, e que os veciños
poidan decidir libremente por maioria a
forma de esplotación.
- Defensa da esplotación familiar
frente ás espropiacións inxustas.
RESPECTO A PRODUCTIVIDADE

- Posta en marcha inmediata, coa
participación das parroquias afectadas
dos plans de regadío xa iniciados.
- Fomentar a preparación técnica

rede de matadei-

ros provinciaisás necesidadesrespectivas.
- Establecer unha rede de tanques
municipais de refrixeraciónda leite.
- Rematar e electrificacióntotal do
agro galego asegurando a tensión adecuada a tódalas liñas.
A posta en pé dun plan destas características tiña que estar ó cárrego dun
gobemo autónomo galego que coroc:untara estas medidas con outras da misma
intención nos outros sectores da economía, un gobemo que deOeriacontar
cunha segredaria do campo esto requeriría tarnéfl a part.cpaoór> de todo
o pobo galego a tra.es da Asamblea,
pero IT'Oespeca"""B"~ da oaruopación
e cor-tro dos prop<os car"peslf"los.
~A
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CONFERENCIANACIONALDE GALICIA

o

o

común denominador da Conferencia queda reflexado nas verbas que
na sesión de clausura F. Solla, reelexido Segredario Politico do Comite
Nacional dirixíu ós asistentes: "esta
Conferencia siñifica pra nós a transformación do Partido que en Galicia
loitou baixo o fascismo nun novo
Partido que se axeite organizativa e
pollticamente ás condicións de Democracia Burguesa pra seguir loitando
por esa República Federal de pobos
ceibes e voluntariamente unidos. É por
eso que o noso Partido sin esquencer
os principios do M.-L. que nos gulan,
non se queda no simple testimonio nin
ten vontade de ser un Partido marxinal, senón que pola contra ofrece a/ternativas axeitadas a cada situación,
reais e concretas, capaces de ser asumidas polas clases e sectores non monopolistas".
Este desexo de enraizar as nosas alternativas no máis fondo da realidade
nacional do pobo galego foi plasmado
no estudo e debate das 3 ponencias
que logo serían aprobadas:
Alternativa Política Democrática
e Nacional Galega.
- Anteproxecto do Estatuto de Autonomía.
- Unha Alternativa económica pra
un Goberno Galego.
Unha vez elexido o Comité Nacional,
Casto, vello campesiño da PorqueiraOurense, con máis de 40 anos de militancia comunista, dirixeu a palabra ós
asistentes pra invitar ós membros do
dito Comité "a ser fieles na aplicación
dos acordos da Conferencia e ós principios do Marxismo-Leninismo que
son os que abren o ancho vieiro até
o fin da explotación do home polo
home".

-

Secretario Político
Fernando Solla Fernández (mestre)
Comité Executivo de GalicÍB
Ademáis de Fernando Solla foron elexidos:
Montserrat

Luis Burgos (electricista)
ALberto Pereira (estudiante)
Xavier Trillo (estudiante)
Tomás Lucas (Lic. Químicas)
Xosé Luis Muruzábal (caldereiro)

Solsona (Aux. Admin.

Fermín Novo Fernández (Lic. Mat
Xosé Caramés Bouzán (Lic. Hist
Isabel Lahuerta (mestra)

Comité Nacional

Emilio Salorio (tubero)
Marcelo Rodríguez (electricista)
Armando Garcia Rivas (dependiente)
Natalio Gómez Pérez (tubero)
Manuel Alba (soldador)
Carlos Varela (e)ectricista)
Alfonso Pazos (abogado)
Xosé Luis Martín (albañil)
Xan Díaz (Lic. Filosofía)
Xan Carlos Vázquez (químico)
Miguel Bolaños (peón)
Nieves Ibarra (mestra)
Xosé Manoel Espino (perito merc.)
Enrique Vázquez (estudiante)

Fco. Xavier Pérez (estudiante)
X. M.a Irisarri (estudiante)
Manoel Romero (chófer)
Adriadna Tortosa (empl. comerci
Marián León Bádiola (Aux. Adm
Xan Fariña (profesor)
Xosé Manoel Moreno (administ.)
Andrés González (soldador)
Gonzalo López (delinenante)
Manoel Dios (mestre)
Luis Espino (frigorista)
Manoel Rodríguez (mestre)
Celia Miralles (médico)
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o CINE PORNOGRAFICO;
UNHA MANIPULACION
IDEOLOXICA

.",,"

Estamos en pleno apoxeo do cine
pornográfico. nas carteleiras galegas.
Con algunhas escecións. a malor parte
de películas que se botan. nestes intres. son pornográficas. e. por suposto.
en todas pode verse algunha escea das
chamadas "fortes". É a moda do momento. e a taquilla manda.
Definir exactamente a pornografía é
difícil. As veces. fálase de que a diferencia antre pornografía e unha obra de
arte é soio problema de bon gusto. a
"erotismo" sería así o que se fai con
elegancia e finura. e a pornografía o
basto e sórdido. Deso á discriminación
social -:erotismo prós ricos e pornografía prós probes-. non hai máis que
un paso. Ese foi o truco da película
"Emmanuelle" -prodigada
en varios
cines simultáneamente. incluso nunha
mesma cidade-. á que algúns críticos
califican de "pornografía" envolta en
papel de celofán.
Pero o problema non soio é de disquisicións estéticas. nin siquera dunha
custión de moral puritana. no referente
ó sexo. que é tamén outro truco dos
que promocionan este tipo de filmes.
coa vista posta únecamente na súa carteira. Hai un problema máis fondo de
manipulación ideolóxica. dun uso ..."1lateral e alienante da libertade de e'J(presión no cine. A desaparición da ce<'sura. neste senso. non veu a car"'bea'
verdadeiramente o cine que se ~aca er
España. nin o cine extranxeiro que podemos ver aquí. Mentras persistan as
actuais estructuras industriais do cine
-cun verdadeiro monopolio das gran-

des compañías iankjs. a "''vel internacional-. difícilmente poderemos aspirar a ter un cine critico Que plantexe
os problemas. as preocupacións e as
angurias do home do "OSOtempo. un
cine que sexa verdade'raMente un fenómeno cultural e no,", unha "1áquina de
diñeiro pra uns pOlJCOS
a certo é que. na "IOylasituación española de maís libertade de expresión.
o úneco que cambeou '1aS carteleiras
galegas -en Madrid er Barcelona.
aínda poden verse outras cousas- foi
o pasar de ver desnudos ~als ou menos fugaces e incomp~tos a oler desnudos integrales e con ''locO'"' ee¡¡culas cun contido máis pro~ur'1doe sobor
de todo películas direitarnef':e :>c tlcas.
que poden verse en Madrid e Ban:e>ona.
non chegan apenas ás car.e>es'13S'"orovincianai;". E un probfer'ta oe ~
a distribuidor e o exr\b:oor saoe :J.A:
nesas capitales grandes. hai ur ~
de público culto. "inquieto", que pode
soster unha película en cartel perante
algunhas semáns. ande ese cil'lE!non
existe en número abondo. l'Ion se mandan nin se contratan eses m~
A ninguén lIe preocupa a educació'" dese público. pra que vaia subindo o seu f'livel
de esixencia cultural. E moito meIIor así
pró poder. E millor que a xente se preocupe únecamente por filmes de violencia gratuita e de pura pornografía.
onde desfiguen as súas frustracións e
queden apaciguados ante os problemas
da vida diaria.
Deste xeito. o público medio alimentado identifica a libertade co destape.
e sigue pensando que o cfl'lE!é unha
fenomenal fábrca de sonos artificiosos.
pra adormecer CO"Cef'\Clas.e non unha
posibl 'idade de re".exrón conxunta sobor da 'ea, daoe ,.10 intercambeo de
'''Ou letuGe5 w"hé! ~orma de expresión
,bre

u

a.-eaización cultural colecti-

Ya_Os ~
er1IOSque. nesta acepc O'" se "ea..zan ouedan lonxe do seu
a ca ;:e es.a ez por unha dictadura
rn.as s...'
C' caz que a dictadura políea ~: ase S'"'() a dictadura ideoló.,.ea e CO"'efCia dos monopolios.

A XUVENTUDE POLA
ASAMBLEA DA
MOCEDAD E Q.41~GA
Nestes días estase orc.ceae-~
a
creación dos "Co"se os ~.sesores
de la Juventud" Que so'" orga smos de análise. da ogc e :: ~ O"
do movimento da ""'Ocec.:Ge
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Fuco Salina

Aspecto da Conferencia
celebrada pola XGRE
na Cruña, onde foi
presentado por primeira vez
o seu proxecto
para a formación da
Asamblea Galega da Mocedade
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E verdade que realmente cambeamos. Dende aquel primeiro número de "Galicia Obreira" -no
vrao do 77- deica hoxe, temos
andado un camiño cheo de esparencias, parello á organizacióngalega do Partido e estreitamente
vencellado ós continuos cambeos
politicos.
Esta esperencia foisuficente para amosar que hoxendla comprla
transformar a nosa publicación,
convertindo o xornal antigo na nova revista. Deste xeito respostamos
á necesidade dunha revista galega
que, incorporandoartigospollticos
de opinión, sustituindo as simples
notas dos acontecimentos populares polo análise crItico destas enseñanzas cotidiáns, e ademitindo
todo aquelo que seña xusto, dende
unha perspectiva de esquercJa,sirva como instrumento de traballo
para erguer Galicia.
Non queremos insistir en que as
nosas in,tenciónsnon sofrironalteración alg'unha.GallciaObreirasiñifica a {lspiración que reclama
con forza unha sociedade socialista. Hoxe, representando o i"terés do pobo galego,a voz do obreiro, do labrego, do mariñeiro, da
nosa intelectualidade, etc., etc.,
queremos sinalar -e construirese camiño¡ un camiño que debe
ser de unidade.
Sabemos das dificultades que
supón acudir á cita periódica que
temos con todos vos. Precisamos
-hai que deci!o- da vosa colaboración e axuda para asegurar a
salda da revista, e contamos con
ela.
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A Redacción
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