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Numerosas edificacións 
Concello inclumplen as 
de urbanismo 

do noso 
normativas 

~<>.., últi1no!-. ano~ e~tarnos a~istindo no noso 
Conccllo a unha creccntc acti' idade constructo
ra, facilml'ntc e .. ·idenciable sobre todo, nos 
numl'rO\O\ edificios construidos, ou a piques de 
rcmatar!>c, nos dous núcleos máis importantes de 
poboación como son Zás e Baio. 

O máis sorprendente de todo é que gran 
parte destas edificacións novas estanse a cons
truir infrinxindo descaradamente as normas 
urbanísticas, \1ixentes no Concello, que só permite 
un baixo e dúas plantas, para zonas urbanas, e un 
baixo e unha planta no resto do Concello. 

o mes de xullo a Corporación suprimeu 

DECEMBRO 1988 

Malestar en moitos país 
pola modificación do 
horario escolar de Zás 

Ncste primeiro trimestre do curso escolar houbo un tema que 
alporizou un pouco os ánimos dalgúns pais de alumnos do Colexío _de 
Zás: o cambeo de horario das clases da tarde. Esta xornada pasara a 
ser de dúas e media a catro e media. en vez de ser de tres a cinco, 
coma sempre. 

Este cambeo afecta negati
vamente a unha parte dos 
alumnos. que van a xantar ás 
súas casas. Estes rapaces ven 
deste xeito moi reducido o -tempo que tenen para comer e 
xogar un pouco antes da 
xornada da tarde. 

Para solicitar da Adminis
tración este carnbeo de horario, 
a Dirección do Colexio fixo 
unha enquisa entre os pais. O 
resultado fo favorable ó novo 
horario. Algunhas persoas . , 
pensan que esta enqu1sa no e 
fiable, nin correcto o xeito de 
facela, xa que se lle fixo á 
totalidade dos país, cando, 
según a súa opinión, s6 se lle 
debía facer 6s afectados. 

Son moitos os inconvintcs 
que eses pais atopan 6 adianto 
do horario da tarde: os rapaces 
chegan ás paradas pasada a 
unha e vinte e logo aínda teñen 

que chegar ás s\1as casas para o 
que algúns deben de andar case 
medio quilómetro. O tempo 
quédalles tan reducido que, 

(Pá:~. 4) 

Créase en Baio 
unha asociación 
para o fomento do 
deporte 

Recentemente creousc en 
Baio unha no\•a Asociación que 
se une á lista xa existente co 
nome de ··ASOCIACION DO 
FOMENTO DLPORTIVO BA-
10'', que ten como fin principal 
o desenrolo de actividades 
fisico-deportivas en Baio. 

os reca1-gos 

Descontentos 
contribucións 

poi as 
urbanas 

Zás non terá ningún 
Centro Médico 

A acta de constitución a~i 
coma os estatutos desea asocia
ción, foron presentados e 
rexistrados nos distintos orga
nismos como son a Delegación 
Pro\1incial da Consellería de 
Turismo, Xuventude e Depor
tes da Xunta de Gal1cia. 
Dcputación Provincia] e re.x1s
trada no concello, quedando 
así legalmente constituida. 
Como punto principal do texto 
dos estatutos está a exclusiór1 
do ánimo de lucro, en conLra
parlida á totalidade dos ingre
sos que re recauden por distin
tos conceptos serán aplicables <'> 
cumplimento dos da Asocia
ción, que non son outros mái~ 
que os de fomentar, promocio
nar e divulga-la idea do excrci
cio físico e o deporte en xcral. 
Figuran como membros na 
acta fundacional da sociedade· 
Alfonso García Cousillas; 
~1arcos Villar Lópe7; Braulio 
Pérez Astray; ~1arisol Castiñei
ra Rial; José \ 'ilariño Lópcz: 

Cl>a chcgada 6:-; distintos 
d<>1111cil1cJs (l<)s recibos actuali-
1'.Udt>s <la contribución territo
rial urbana, con fortcc; sumas a 
dc.;,embolsar polos \•iciños, 
xurd1ron ir1n1ediatamcnte unhas 
grancies protestas moti,•adas 
funda1nc11taln1ente pola acción 
retrc>act1va da dc\•andira actua-
117..ación que: obriga a pagar 
dende cinco anos atrá:>, incre
mentando. ademáis. o recargo 
de demc)ra nun vinte por ce11. 

Ec;tes recibos, en xeral, 
demandan o pago de fo rtes 
canl1dadc~ de cnrtos, chcgando 
algúns deles ata preto de 
t re.5ce11• as n11 I pe~cta . 

A rev1s1ón de> Catastro 
n(> noso Co11cello. co1ncn:zou 
fa1 apr()XÍ1l1adnmen 1c catro 
uno~ J)cnde entón <)S v1c1ño' 

''BUMI'' 

M()DA XOVt.N 
RAPAZ T .. RAPAZA 

Confección Ner10 
l .,1s Comt1111óns 

f)e1,ortcs e Xoguetes 
lfno 718~27 BAI<J 

(<: trct ra d l~xc) 

non tiveron noticia algur1ha nin 
das cantidades a pagar, nin que 
o tiñan que facer dende o ano 
1983. 

Ademais tense noticia en 
tódolos Jugares do Concello 
que precisamente nun Pleno do 
27 de xullo deste ano, aprobou
sc unha moción da alcaldía que 
pedfa non se autorizasen estos 
recargos de demora argumen
tando o Sr. Alcalde que ''o 
moti\'O de que estos contribuin
tcs non houbesen presentado as 
súas dcclaracións ou actualiza
cións f oi máis por defecto da 
propia Administración na súa 
falta de información que pola 
falta dos interesados~·. 

Café-Bar 

Galicia-85 
Carretera Xral. 

Santiago-Fin1sterre 
sl~n. 

Tino. 718009 
z A S (A Corul'la) 

A xente de Zás está preocupada ante as novas que se deron 
sobre o Centro Médico que se está construindo. Estaban afeitos á 
idea de contar con este servicio que terfa, según se anunciaba nun 
principio, consulta de médico, pediatra, comadrona, practicante 
analítica e electrocardiogramas. ' 

ResúJtalles agora moi decep
cionante. e fainos sentir cnga
nados. o feito de que no Mapa 
Sanitario da Provincia non se 
considere o Centro Médico de 
Zás como tal, e só quede como 
consultorio do médico que xa 
teñen. Os veciños do Concello 
de Zás terán que seguir repar
tindose entre Santa Comba e 
Vimianzo. 

Ninguén ten esqucncido 
todavía, que o principal atrac
tivo do programa electoral do 
partido político que goberna na 
actua1idade no Concello, rcsi
díu precisamente na promesa 

Centro Optlco 

B A 1 O 
Graudamo-la súa 

vista gratis 
Carretera Xral s n. 
(Frente Banco Pastor) 

Tfno 71 80 75 
B A 1 O 

de conquerir o Centro médico 
para Zás. A presencia no 
segundo posta da lista electo
ral, do anterior médico titular 
de esta localidade, José Luis 
M olpecercs, así como as súas 
intervencións nos mitines polí
ticos, viñan a dar un alto grado 
de credibilidade a esta promesa. 

Esta scguridade de que o 
Centro médico ía ser concedido 
para Zás, foi un dos motivos 
que decantou o voto maiorita
rio para o partido hoxe gober
nante no Concello. intprescin
dible para alcanzar a victoria 
electoral. (1'á ~' .-..:. .,,, 
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Director e Me~lrc 
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José Luis Souto Paz e Alfonso 
Villar López. De aquí a pouco 
esta Asociación dará informa
ción a t6dolas interesados e11 
asociarse para poder participar 
nas actividades QlJC eila organice. 

A. Villar 

e Talleres ~ 

DUMBO-•-=A• 
José Antonio 

Aluarez Femández 
Taller N~ 05714 
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Oposición da al~ 
caldía á gratuida
de polo uso das 
casas-escolas 

Recenterner1t~ .1 ('orpora
ciór1 M un1cipal T atif 1<:ou o 
•tcordo adoptado pola C'om1 
s1ón de: gober110 .lct'rca dunha 
resoll1c16n da alc .. tldia feita 
nt') 1nes t.it: scte1nbro, n<l qt1e se 
recurre ) [)c1:1eto e1nanadao dd 
Con"ieller1a de t'ducaci611 e 
()rc.lenac1ón lJn1vc l~1t.iria qtit.· 

c..iecla1 a: '' \ ixcntc a tódolos 
ef~tos o dercito á cnsa"habita
ción para n1estrcs destinados no 
ámbito du C.'omunidade Aut(>. 
noma de (;aticia" 

\den1a1s, engade dilo De
c1 l!to da Conselleria que· 1 'En 
ningún caso estarán su"Xeitas a 
ningún canon, tributo ou renda 
(.\rl. 1 )" . .Máis adiantc di: ''Os 
Concellos te rán o deber de 
apartar nos seus presupostos as 
cantidades necesarias para a 
conservación e reparación dos 
edificios escolares, incluidas as 
l'i\'endas dos mestres". O derei
lt) de casa-habitación corres
póndelle 6:, mestres dende moi 
antiguo e, gracias a iso, en 
mo1toi:. lu gares de Galicia 
póidose ter unha escala, xa que 
a maiori:i das aldeas estaban 
incomunicadas e.sen vivenda, os 
mestres non acudían. Aínda 
yue agora poucos mestres as 
usan porque poden desplazarse 
ós !leus domicilios tódolos días. 
a con\\Venc1a dos mestres cos 
.1c1ñns da~ aldeas, permitiu 
mo1ras axudas naqueJ entón 
imprescindibles. 

A prestidixitación e a politica 

Din os prestidixi tadores, 
cando fan os seus fantásticos 
xogos de man, que a súa arte 
baséase no feito de que as mans 
son máis rápidas cós olios. 

Cun mestre qu e vive den de 
fa1 quínce anos nunha casa
-escota, e recibiu axudas muni
cipais para os arranxos da 
mesma, se opoña a esta medi
da, parécenos todo un xogo de 
prest1dix.itaci6n política no que 
mentras os nosos olios quedan 
deslumbrados poto feíto de 
"colar mosquitos'', as mans do 
prestídixitador vainos pasando 
os ''camellos'' sen velos. 

Unha grande maioria dos 
vec1i\os de Zás consideran que 
rav4'.>recer que 05 mestres que
den a vivir no Concello, é u nha 
política má1s acertada que 
contribuir a que va1an para 
out r<> lado. Ademais. outras 
cousas importantes do Conce
llo (norma~ urbanistícas) es1xen 
un celo moito máis decidido. 

CASA 
C R U Z 

Bar· Restaurante 
Especialidad en 

Bodas - Bautizos e 
Banquetes 

Ttno. 718012 
BAIO· A CORUfZIA 

Editorial 
Fe/ices coincidencias 
1~ xente que colabora no ~·oceiro, é ~nha :re~t~ n1oi sin:c.ela e 

non hu.~ca nin a notorietiade, nin a crispación do~íi an11nos pop~lares, 
nin moito menos, atacar a ninguén. ( alquer tned~o de 
c:omunicaci6n (prensa, radio, tel~visión ... ) ten a consld~r~c1ón de 
servicio público, a(nda que non ,i¡exa dependente da Adm1n1straci611 
Pública. Dende e.~·ta xeral consideración, O VOCEIRO D E ZAS 
está e~·c/iisivaniente diril·ido 6 servicio de t6do~os veci~os deste 
(.,.'once/lo, e, por tanto, se unha cousa está mal Jeito, fu~c~ona mal, 
ou é l'iniplemente ilegal, gústenos ~u non ó.s q11e escr1b1m~s .este 
periódico, o noso deber é denuncia/a sen pensar nas mu/tiples 
reaccións da :rente, sexan ó nos o f avor, sexan en cont~·a. 

Do niesnto xeito, cicais fose 1ntiis rentable adicarse só a 
reprod11cir cousas negativas, servicios sen atender, deficiencias sen 
cubrir, obras sen rematar, etc., se a nosa finalidad f ose outra 
distint a da simplen1ente informativa. Porque iso non é así, 
querenios f acer recoñecemento público das ''felices coincidencias" 
que se deron no naso Concello a raiz da pubricación, no mes de 
xuño pasado, do último número do V O CEIR O . 

Antes de comenzar a enumerar esas ''felices coincidencias'', 
que serven para dar título a este pequeno artigo, queremos deixa1· 
ben craro que nunca este periódico chegará a supoñer que as obras 
que se f agan neste C once/lo serán debidas exclusivamente ó Jeito de 
que sexan denunciadas dende este medio de comunicación. Si isto 
f ose así, supoñería en primeiro lugar asumi-la responsabilidade de 
que as cousas se fagan ou non, o cal non nos corresponde, xa que 
cor resp onde exclusivamente ós responsables políticos, e 
indirectamente á propia Comunidade que é quen os e/ixe. 

En segundo lugar, os do VOCEIRO temos moi craro que un 
medio de comunicación tan pequeno como o noso, por si só, 
endexamais podería conquerir que ninguén f rxese algo que xa de 
antemán non ti vese intención de facer, ou ben estivera obrigado a 
cumprir por imperativo legal ou polo deber asumido ó estar 
ostentando un cárrego público. 

En terceiro lugar, independentemente do noso posicionamento 
personal acerca do oportunismo ou calquera outra consideración 
que teñamos das cousas que se f agan en Zás, sempre que redunden 
en beneficio da xente, tenderemos a a/abalas si merecen este 
aprecio, ou, simplemnte, rejlexalas neste periódico se non merecen 
máis atención co seu recoñecemento. 

Partindo desta declaración anterior, todos nos felicitamos de 
que ó pouco tempo de saír á luz o terceiro nú1nero deste humilde 
ni e dio de comunicación, comén zanse a arranxar moitas 
deficiencias que se estaban denunciando. 

Entre todas e/as, merece a nosa especial consideración (dado o 
enorme perxuicio que se estaba causando ós veciños de Sobreira) o 
arreglo da ponte que foro destruida polo pasado temporal, e que 
recol/fa con grandes titulares a nosa primei1·a plana. 

O arreglo de moitas estradas deterioradas non só polos efectos 
do temporal} senon tamén por unha evidente tendencia ó seu 
ahandono que se viña notando nos últimos tempos, tivo unha gran 
acollida entre tódolos usuarios dlarios, maiormente veciños deste 
Concello. 

SUPERMERCADO 

MAR 

ZAS DE CARREIRA 

R ,.mundez 

f 'erretería 
li1arerial Eléc·tric.·o 

Caza e Pesc·a 

1·rno. 718010 
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JU GOMAR 

Azulejos e 
Pavimentos de 

Gres 
R/ . Obispo Romero Lema 

s/n. 

15150 BAIO 
(A Coruña) 

Para poñerse en 
contacto co11 

O Voceiro 

Tlf. 530742 
a calquera hora 

<) VC)CffR(.) Of ZA( - l.JtCf '.13R(J-I 1· 

O 1nes de agosto pasatúJ aportou moiras e boaf noticia.!s para 
tódo/o.~ veciños deste Concello (~eguindo igualmente a línea desta f 
"felices coincidencias'' entre as novas d~cisións da alca/dí~ ,e as 
denuncías reflexada5 no VOCEIRO) ~ t1\.'o ampla r~percus1.on _en 
case toda a prensa rexional. Grande/01 a aleg!'~ de todolos ve~~oi;o 
ó saber que se fa o amplía-lo pre,·1,posto mun1ctpaf en !"ece '!''llons 
1náis, cantidade que le canalizaba 5obre. to<k cara o capitulo de 
obra~ e servicios, precisamente despols de saber polo noso 
periódico que o prel·11posto des te _.an? ~~ufri~a un forre de5censc, 
neste capítulo no que /ogo st fa a 1ncid1r ma1ormente en aumento. 

Jgoa/111ente celebrada foi a decifión aprobada pola 
corporación municipal 110 sentido de acoll-erse o señ~r alcalde. 
Ramón L oís. á dedicación exclu ~i..,,.·a, poñendo, deste xerto, remate 
ás ¡orle.\ crítica.f que suscíraba o 5eu abando~o das ohrigal 
educativas en aras de atender asu.nto ~ da o/caldta, tal como se 
explicaba no último nútnero do VOCE/RO Sincera_m~nte eremos 
que esta niedida supón un gran acerlo e un óe11efic10 para todo o 
c·oncello, se pensamos q11e esta adicación exclusiva servirá para 
prestar mái!t· atención ás necesidades que padecemos de tanta~ 
cousas. 

Finalmente, l de agradecer, que o novo director de Zá') conte 
por fin coas simpatías do alcalde, x a que iso ~erJ:irá para que. por 
fin , estas dúas institucións (alcaldía e Colexio) trabal/en unidar 
polo ben dos nosos ji/Jos. 

Como boa mos tra dista positiva disp osición do alcalde, co 
novo director, están os seguintes J eitos que f alan po~ sí lÓS. Existe 
unha niaior colaboración entre as autoridades educativas e o p_ersoal 
non docente do co/exio; jixéronse importantes arreglos nas
instalacións do ximnasio; e, finalmente, fi"Cose a promesa, por parte 
da a/ca/d{a, de aporta1· a axuda económica necesaria para f acer/le ó 
Co/exio un bo pintado do que está, a todas luces, ben necesitado, e 
que supón 11nha inversión,, según f ontes municipais, de perto de 
800 mil pesetas. 

Desta boa relación estabrecida entre a alcaldía e o n OJ'O 

director, que sabemos e beneficiosa para todos, só estam os á espera 
de que a alcaldía, como autoridade co-responsab/e da fo rmación 
e educación dbs rapaces en idade escolar, tal como recolle a 
L.O.D.E. (Ley Orgánica de Dereito á E ducación) asuma a súa 
competencia dun xeito decidido e awde, coa súa serena 
advertencia, a correxir certos malo:; hábitos que parecen estar 
asentándose nas actuacións do novo equipo directivo. O alcalde é 
sabedor (pois el taménfoi directof'), que as direccións dos co/exio.r 
están todos concebidas con función docente e, is la función é 
prioritaria frente a ca/quera de tipo administrativo, por n1oi urxenre 
que esta sexa. Ademais, ofrecería unha mala imaxen destas boa5 
relacións, se o novo equipo directivo, amparándose ne/as, estivese, 
dalgún xeito, aproveítándose para permitirse cerros privilex ios 
como poden ser prolongar os fi11s de semana ata os martes, º'' ben 
adiantalos dende os xoves, santificando .\·egún personales 
conveniencias, outros días da semana. 

Contamos que a parlir deste pequeno artigo, poidan1os. 
noutras ocasións, poder seguir felicitando a tódolos re.-;ponsahles 
públicos do noso Concello polas súa~ boas actucións. Tamén 
ofrecemos desde agora estas páxinas para reflexar, cando estas 
mesmas a11toridades o consideren oportuno, tódo/os p roxectos, 
obras, colaboracións ou avisos que desexen dar/le difusión a tódolos . ·-vic1nos. 
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María Luisa Suárez Mallón: presidenta da Cámara Agraria, 

Concello ex-co11cellal e Fundadora do primeiro sindicato agrario do noso 

arta Lu1!:\a C::.,t dre1 t\la
llón .... 1111p:t:1nLntc: ··:tvt a
r1-..1 de F<)llentc·· para 

\cctñl)'> e an11l:!<J .... le\ a afi11cada .. 
Cll za, lClJ~t n 'illa \ 1ida. /\. pesar 
lie ... cr rnl1ller. C<)US:.l c.1t1c en 

1 

( , .t 1 i ( 1 .1 a L .. 1 a g <J r a !'i tl p <1 ñ í a 
u11h.1.., C<)11 ... 1dcrahJc.., lirnilac1óns 
¡1.1n1 () C\t:'ICICi<> liC n1011a~ 
.1c11v1d:..idc..·..,. e pc1 rencer tt unha 
1.11111/1.1 C<ltl rt11g~1111<: f/,fa/ga. 
lt:\ ou ;1diur1tc 1ll<ll(¡1\ e variadas 
1111Ltat1\a 11<) Tl<l ... () Co11ccllr1 de 
1.1 .... 

1 <)I a prc>tll<)l<>ra d~1 <) rga-. . . , 
1111 .. ict<)n d<) ¡1r1111e1rc) con11tc 

<>L,11 (\un c;;1n<.l1ca to agrari<J. e 
.1 p.1rt1c1pc1u C<Jn1<1 ct1ncellal 

nu.., pr1n1c1ra .... elección!> dcmt>
t:rat1ca' de co1 ¡1c>rac1óns locais, 
-...11nd0 clex1cia polo partido 
c11tón g(>bcrnantc <la U.C .O de -
\dc>lf tJ Suáre1 

P.- \ prt:!>cr1c1a de mulle
re-. dentr1) clo sindicalismo 
<ihreiro C.: rnc,1 c~ca-,a, perc) máis 
,1inda c.ler1tr<1 clo sindicalisn10 
agrar1c>, ¡,c<.,mo foi a t(1a 

entrada 11esta acti\1idade fun
damenta l mente rc1vindicati''ª 
dí>'- la brcg<>S'! 

'\Je, ano 1976, ó pouco de 
i11iciarsc a democracia en f:spa
ña, xordc 1Jn mt,Yemento cncami
ñado a introducirse nas cámaras 
agrarias e rcno"alas. 

1\\ primciras elcccións 
lil1rc\, e única .... que se fixeron 
ncc;;e me\n10 ano cstábanse 
prcparandc) para seguir contro
lándoas cis mc~rr10<¡ de scn1pre e 

PELUQUERIA 

''O CRUCE'' 

BAJO 

A CorLtña 

beneficiarse eles sós dos créditos 
que ó tra ,·eso das mesmas se 
tramitaban. 

Fixen, entón, unha chama
da ós agricultores de Zás e 
reunínos na Casa Barreiro de 
Zás. 1-~úndase alí mesmo o 
Co mit é Local do primeiro 
sindicato agrario de Zás que 
estaba unido ó sindicato inde
pender•te Unión Sindical Agraria 
da Coruña (U.S.A.(' .), inscri
bindo os primeiros afiliados. 

1'loutras reunións posterio
res elaborábase a lista que se 
presenta ás eleccións e que 
encabezaba Gabriel Ferreiro. 
quen salíu elixido presidente. 

, 
A súa morte, houbo outras 

eleccións na que me elixiron 
• • Pi .• 
J:. .;,.,. 
t~ 5·~ .. 

'Dende a nosa saída 
da Corporación to
do f oi a menos. O 
pouco que se f ai é 
continuando o Jeito 
xa de antes'' 

presidenta da Cámara Agraria 
de Zás, e da que sigo sendo ata 
agora. 

P.- ¿Que funcións desen
rola11 actualmente as Cámaras 
Agrarias? 

Nun principio cando se 
cstabtcceu <> convenio entre as 
Cámaras Agrarias e a Segurida-

Pompas Fúnebres 
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tic Socinl para .crea-lo primciro 
st>n icio médict) gratuito (antes 
só existía o ser\·icio médico pola 
beneficencia <>U o través dos 
C<>n,•cnios partict1lares cos médi~ 
cos). os enipregados das Cñma· 

• ra!-1 eran os corresponsaas para a 
cobranza dos recibos. 

Posteriormente, despois de 
negarse os Concellos a facer este 
cobro, fixéronse cargo os Bancos 
de fa ce-Jo cobro directo dos 
cupóns. 

A pesar deste recorte de 
funcións, as altas e baixas na 
Seguridade Social Agraria de
pende dos partes semanais que 
nós lles enviamos. 

Ademáis da Seguridade 
Social Agraria, as Cámaras 
prestan como servicio gratuito a 
Tramitación de Créditos Agríco
las e Expedientes, asi como 
facilitar todo tipo de informa
ción que poida atañer ós agricul
tores. 

''Cando Ramón Lois 
me dixo que tódolos 
partidos lle f oran 
ofrecendo a súa lista, 
l"esposteille que a . . , 
mzn nznguen n1e o-
fendera tanto consi-
derándome tan ve
leta'' 

Pódese dici r que dende a 
chegada da Democracia f oc hes 
unha das persoas máis activas 
tanto política como sindical
mente, ¿que motivo houbo para 
non te presentar en ningunha 
lista nas últimas elecci611s 
municipais? 

Cando a miña formación 
política, o P.D.P. decideu presen
tar como cabeza de lista a 
Ramón Lois, o actual alcalde, 
que acompañei na lista a11terior 
que resuJtou gañadora das 
eleccións, xa que ultimamente 
amosaba serias e profundas 
discrepancias co seu proceder, e 
contra quen estaba cansada de 
Joitar para levar adiante couas 
que se promoteran no Programa 
electoral, decidin, para non 
f acerlle daño ó meu partido, non 
presentarme a estas últimas 
eleccións. 

P.- A pesar de que o teu 
partido político decidise poñer 
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en cabeza de lista a Ramón 
Lois, propiciando a túa renun
cia a presentarte ás eleccións 
¿Sínteste satisfeita de manterte 
fiel ás túas ideas e non cambiar 
de partido'? 

Por suposto que sí. Eu 
nunca cambiei de partido; cando 
foi da U.C.D. simplemente 

''Se sempre se nos 
dixo que a deuda do 
Sr. Maroño non se 
podía pagar, como é 
posible que ago1·a se 
fixera cun presuposto 
especial'' 

quedei sen él, e f un me C\lnha das 
súas f ormacións. 

P.- Recentemente apro
bouse nun Pleno da Corpora
ción municipal un presuposto 
extraordinario para satisfacer 
unha deuda contraída co Sr. 
Maroño. Como ex-concellal 
que coñece ben os anteceden
tes, ¿que pensa deste f eito? 

Tódolos Concellais sabia
mos que este señor aportara 
realmente eses cartos, e no noso 
ánimo estaba pagarllos. 

Ante as reiteradas negati
vas de Ramón a desembolsar esa 
deuda con cargo ós fondos 
municipais, dende un principio 
preguntei que se expuseran 
publicamente os motivos. 

Textualmente contestóuse
me sempre, que despois dun 
exame exhaustivo dos documen
tos oficiais, non se atopaba 
ningún papel que xustificase esa 
deuda. 

O propio Secretario muni
cipal, Marcelo Ricoy, confirmou 
este mesmo parecer 

Ante este feíto sorprenden
te, eu fágome a seguinte pregun
ta ¿que certificados apareceron 
ou que leis novas se decretaron 
para que o que hai cinco anos 
non se podía pagar, se pague 
agora?. A ver se resulta que 
entonces se nos estivo tomando o 
pelo a todos, ou considerándonos 
tontos. 

P.-A partir de septembro 
a actual Corporación munici
pal aprobou a adicación exclu
siva do alcalde ás tarefas 
municipais, ¿que pensa desta 
decisión? 

Cando f ormei parte da 
Candidatura Independente de 
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Zás no ano 1983, e que encabe
zaba Ramón Lois, aprobouse por 
todos un programa bastante 
realista no que se expoñia a 
aspiración ideal de que todo era 
para o pobo gratuitamente. 
Dende un principio, dando 
mostras de que non tiña lido o 
Programa, adxudicouse unha 
gratificación de 36.000 pts. 
Agora, cando empezan a xurdir 
problemas coa súa tarefa de 
insinante, ac6rdase de pedir a 
dedicación exclusiva, decindo 
que o Conccllo de Zás ten 132 
quilómetros cuadrados e é dificil 
de servir; cousa que por outra 
banda tilo sempre. En resumidas 
contas, a gratuidade do sen icio 
de alcalde que se prometera non 
o \'CXO por ningunba parte. 

P.- ¿Que labor positivo 
destacaría da actual Corpora
ción municipal? 

En xeral penso que dende a 
nosa saida da Corporación todo 
foi a menos. O pouco que se f ai é 
deseo rolando o que se tiña f cito 
antes. Nembargantes, se son 
sincera de todo, teño que 
recoñece-lo único sen·icio que 
vai a máis, e que , ·aloro en 
tódolos seus esforzos e logros. 
Refírome concretamente ó tra
ballo que desenrola o Concellal 
de Cultura, Manuel Bouzas, que 

''Val o 1·0 posit i11a
mente o t1·aballo do 
concellal de Cultu
ra, Manuel Bouzas 
porque ten en co11ta 
tanto a Zás como a 
Baio'' 

ten en conta tanto a Zás como a 
Baio, contribuíndo deste xeito, a 
procurar supera-las diferencias 
entre ambas localidades asenta
das dende moi antigo. 

Visitar a Mansa en 
Follente representa todo un 
placer, xa que a súa casa. tanto 
pala construcción de aspecto 
so lariego. como polo seu 
entorno salpicado de arbres e 
pradeiras adormecidos polo 
outono, constituie un conxunto 
apacible que invita á súa 
sosegada contemplación. A súa 
casa está sempre aberta ós 
amigos e veciños. e o scu 
interior constituido de espacio-

• 
sas e numerosas estancias, 
resulta a calquera \.'isitante 
acolledor e entrañable. 

P.- Gracias palas túas 
palabras. 

De nada, ata cando queira
des, e xa sabedes que eiqu( tedes 
sempre a 'osa casa. 

Casa 
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Masificación 
de Muíño 

na es cola 
unhn nf1rn1 ,c1611 gr.1tuitn do 
cllor cltrc 1or de ztt~. pasto 

que non n10110 tcn1110 dct>po1 , 
e) ei\t)r lns¡lc\.tl>r <.i 1on 1 

mutldoti par, e' C olexao de Zór; 
~I i.;tlll f) 1 lt1ílllltl1 <:I t ">Cl•l11 

l 1iatu11.1 tle \ 1111. 1, que t1ñ 1 
Ol<lll•l''t lllt".Illl~ 1IUTlllll> l)llC J 

cJe ~111if\<J, e 1 Jll CCIS.lfllC:lllC, 

11ur.1 ll fl1CSIJl11 lll\CI 1>nr11 1) ' fll C 

A Er\col l 111l ria de 
~1 uu1c> len ~e cur!\( un nt>'\' t) 
me trc. l rát e dunh pc-r on 
t10\ c.tlte 'af\ \:\ eu lle ltr10 un 
n1ottUfi alust n <" s 11 l&.; ele t t\:eI 

nttltt 1 ~"t>U as :.. 1s, lunitll> c¡ut 
lle \OC ('\.lll C'll (lrlt' (}1,J '-!C\.t llÜ\ (\ 

dl' tino a p 1 de l.'t\ecr1 
tóü i d 11 ult 1 Q\tr ex1,tet1 
n ~ ·ol4l uo1t 111 t 1ll t11 n 
{tl. [1 1 ' d \ 1\flO 1\l\ Cl'>. 

._, <' t\1 trr 1 l. t 

ti t ' 11 ' Ulltl l11 ' lll' 

(\.'tl~l \.I l ; 1 l\l J i.lt.• 

'1ut 1 ll t d \~ ttn 
•u l (.) l tu 1111l 

• '' 1 
l l X' 

de n uh. (\: \11:) ~ 1.:1n " 

u l. pn t'll (\ ~~UJld na\ el 
u d t n rt'dlt\ ld \'i 

-- - --- --

d1n1en 1011h t u1 q Ut" t> r p it e 
e\te r\ 11r e 11 ltr1c111r lOl<'ntr> 

}\ 

( tll'\C. Cllt>l C l tlllllOllCl 

l<l IH 11r )l1I 1111tt 1, (I r1,cs;;t rr 
de f..1u1f\c> <Jtt'l\1\1 e ó •(í\t•I 
1J1~ct( 1 d' {'11l ,,, l11\t,l1l'tl ele 
Z " J) 1 n 11 I" l~( l 11 e n t lt l 11 t 1 r '' 
ílt\:C t'llll\J ' llt'S 1hlllll1l\S \IC' 
'\U 4.:\ll l' ll•l !\ll,\ ('"il (ll t, el 11,(1) 

qlac l)' p ¡1, lle 111u•11lc,lnt<)ll 
est ir r o lstC> t1cl 11l1 il 

~ \ll1 ttltl ll1 J'>fl>blc1111 le 1110 t 

ti ü l tl (" 1 1 ('11 lc ll Sll e~Ct1lu, 
qt1e, Olllll 1 se lll o rite~ é 1 

QllC t~tl n1 1S tlUtllllt)!\ de l<>Cla .t 
1011.1 rc~Jl stu fr11 tflle 11011 se 
poda fni;er xn qt1c 1 n pc.c(.¡1611 

ta 111 () pe11111tl . 1· x1ste certn 
dubrtin de que C'-llt nt111 lo e 

- --------- -

e 1.t> l1c1t111 u 11 1~l111l'i1tl11 tic to 
111 l)ll C C''i 

Ncln s<· f;11t1c:: n r.111611 <le ~r" 
ll1~.~111n111uc 1611 t>tJhll> C'fll c, 11c 

gú11 < 111cht1c ele ~1t11 fto, I> 
r11 cgt111t.11 llci; 6 <l1rcoto1 de Zá , 
clf ~ollc lil·sc<>ñcccl.1rt. Só 1; l">c 
qtlC fJ scílclr l 11 pcct <>r Olcl ndl>lJ 
pn1 1 o ('olcx10 l1úl)llco 6, de 
\'1101, per<> 11011 lle prcgt1nto1J º' 
n1l'611s 11t11 lle co111cntc>u, polo 
visto, a •111ter1or pctic1611 r1estc 
n1es111l> ~enso do 1nestrc de 
~1 uiñt>. 

Por fin construiuse a ponte 
de Sobreira 

O ,. c1ños de ... obre1ra 
' t n "'-un1pl1d " o cu de exo de 
(lUe ,,. re n.-.rru1r.i n ponte que 
~ e\ -ara temporal de Out u
ro d~ - ~ ua r constn1c

.. n tora ~ol1c1tada moitas 
, ce:... poi 'ec1ño en que se 
11 enderu a u.a pet1c16n. por 
rn ~r~ egua din. de non acede
- de obre1ra 3 venda da 
m · a comunal 

Con1enta un pouco doída. 
algunha xente do lugar que 

unca '1ron o a\ cal de dt. Zás 
achega:r. e pola obra para 
re" 1.sa-la súa construcción ou 
nteresar e pola marcha da 

obra. como se supón que sería a 
ua obl1gac16n. a pesar de que o 

mesmo'i obre1ros. según novas, 
-;e que1xaban da súa falta de 
tJresenC'la e achacaban a ela a 
demora no remate da ponte. 

A pesar de todo, os veci
ñ de Sobre1ra están ledos. A 
reconstrucClón da ponte é todo 
un logro. porque supón a 
desapanc16n dun gran trastor
n que ocasionaba graves 
perxu1c10~ a tódolos veciños 
ademáis dun serio perigo, dada 
i:1 falla de scñallzac16n e vallado 
do corte da estrada. 

Ha1 1 po1s que estar satis
fe1to porque se eliminase este 
gran atranco a uns veciños de 
'Zá c;obre todo polo beneficio 
que e te trae para tócfolos 
neno~ de .ta parroquia que non 
erán que egu1r facendo cua

rent quilómetros diarios para 
acudir á e cola de preescolar 
que leñen no lugar de Carreíra. 

< sal1c1a, obre todo no scu 
medie> rura 1, é moi deficitaría 
de mo1tos ~crv1C1cls, que, entre 
outras cour;a~, contríbúen 6 scu 
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secular atraso. Pero, a estas 
alturas de final do século vinte, 
estar sen reconstruir unha 
ponte, mantendo a todo o lugar 
incomunicado. preto dun ano 
enteiro. é carecer de toda 
conciencia social e sent ido do 
deber público. 

Ademáis. se polos efectos 
dest111ctivos do último tempo
ral de outubro do ano 1987, 

Galicia f oi declarada zona 
catastrófica. podéndose benefi
ciar dunhas axudas económicas 
importantes. explícase menos, 
que un servicio tan necesario 
para poder comunicarse, coma 
é unha ponte, non se atendese 
en lugar preferente á hora de 
comenzar a arranxar os desper
fectos ocasionados polo devas
tador fenómeno atmosférico. 

As estradas de Sobreira 
seguen en moi mal estado 

Os veciños de Sobreira quéixanse do mal estado en que se 
atopan as estradas da súa zona. Din que, polo que se ve, aínda non 
rematou a acción de cac;tigo do señor Alcalde sobre as xentes do 
lugar, xa que habendo arranxado tódalas estradas desa parte do 
C oncelJo deixou sen arranxar e cheo de baches precisamente o 
anaco de Sobreira. 

Seguc esta xente a pensar que é moi triste e baixo ese 
comportamento nunha persoa que ostenta un cárrego que deberla 
ter como misión o servicio ás xentes, gracias ás cales disfruta dese 
posto, e facilitárlle-las minimas comodidades, como poden se-la 
reconstrucci6n dunha ponte ou ter unha estrada trt1nsil~lblc, 
comodidades para us que todos eles contribúen cadu vez que 
pagan c>s scus impoHt<>S. 

~l1permcrcaclo 
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Zas, sen Centro Médico 

t J11 c u stfJS(J <.• t1en clofado cdif1c1<• 1>crdc. ~en ningunha explicaci()n, a 
1¡rlnclpal ~unción para a que foi construido: r CE l 'RO MEDICO. 

Todavin estamo á espera do 01> ConcelJo~ do arrcdor. 
dos scrv1c1os que va1 prestar 
csic 11c.>vo edificio e da~ ntcll<>· 
ras que repret)entará re pecto 
da ~1ctual situación dcfic1tar1a 
del servicio sanitario, 

·1·amén o vecindario está á 
CSJJera das explicací611s que 
xustifiquen que esta loc.:al idade 
quede sin un centro médico, en 
contra das promesas feítas, e 
tendo en conta adcmais, que 
tódolos Concellos do arredor 
(Santa Comba, Vímianzo, Pon· 
teceso) dispoñen xa del. 

Do mesmo xeito, o noso 
Concello. foi quedando sen 
instituto de bacharelato e sen 
centro de Formación Profesio
nal, namentras oían conseguin-

f: de lamentar. nembar
gantes, que houbese un intento 
de lraer para Zás un basureiro 
comarcal, rexe1cado de tódolos 
lugare!;, prefientandoo como un 
gran logro para este Concello. 

~r odo~ sabemos que a 
ubic¡.fción nun concelJo ou 
noulro, de.ste importantes 
sen•icios (Centros Médicos. 
Centro5 educativos, empresas. 
1ndustr1as, etc.) está en relación 
directa cunha boa xestión das 
admin1strac1óns locais. Espere
mos de que coa nova dedica
ción exclusiva do alcalde. 
Ramón Lo1s, non -e no\ 
escapen no'< os trens de progreso. 

cambio de horario escolar 
aínda téndolle-Ja comida, para 
que Jles dea tempo teñen que 
engullila sen case poder sabo
reala. Faise da comida unha 
carreira contra o reloxio, sen 
tempo de comentar nada cos 
seus país, sen disfrutar dun 
ambiente relaxado que llcs 
f avo reza un ha boa dixestión. 
Con\•értese, un tempo que 
debería ser para disfrutar sen . . , . 
presas. nerv1os1smo e, ma1s 
dunha vez, berros para que os 

·-rapaces rematen ax1na e non 
perdan o transporte. 

Por outra banda, eremos 
• sinceramente, que tanto as 

autoridades loc<tis, como ns 
autoridades educativas. debe
rían facer unha profunda 
reflexión acerca desta reduc
ción do descanso do mediodf a 
en aras de \'alorar obxetiva
mente a súa positividade tendo 
en canta tódalas críticas cxpos
tas. 

Ademais, con10 dician1os 
a11tes, é máis cuestionable a 
razón esgrimi.da polos respon
sables educativos no sentido de 
ql1e proviñan dunha preocupa
ci611 de qlte os rapaces nt>n 
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estcan exp<>stos tanto tempo a 
c/101va. E~la dúbída ven un 
pouco avalada pola nula preo-

• • cupac1on que estas mesmas 
autoridades teñen das cond1-. , , ,, 
caons en que os rapaces estan a 
espera do transporte nos seus 
lugares respecti\'o~ de parada, 
nos que case a total1dade deles 
carece de abngos para as 
frecuentes inclemencias habi
tuais na nosa T erra. 

As dúas horas de dt!Scanso 
110 mediodía para tódolos 
traballadores que fan xornada 
repartida, non foron estableci
tias p(1r capricho. Ade1nais de 
ser t1n dere1to recollido expre
san1ente pola Leí. é por tanto 
de obrigado cumprimento se un 
só pai do~ afectados o ex1sira. 
obedecía ás necesidades reais 
que tcñen os traballndores de 
calqueru en1pre.sa ou organi -
n10, para face-lo desprazamen
to ás ~Úas respecti\'"a.S ~ iden
cias. efcctlta-la comida do 
med1odla ~on tranquilidadc e 
sen agobios. e voltar 6 troballo 
~en presas; condicións du~ que 
precisan1ente, se lle pn\ a os 
rapaces co11 esta de.scons1dern
da n1cd1da. 

Asesoría 
Laboral, Fiscal 

e Contable 
Seguros 

Julio 
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A f'alta dunha actualización das Norn1as de Planeamento 

Total descontrol urbanístico en Zas 
traendo consigo a explotación 
do ocio (sala de festas, bares. 
comercios, restaurantes). Todo 
isto faí a Baio a parroquia máis 
importante do concello; au
menta o nivel de vida coa 
creación de servicios (bancos, 
xestoría.s, talleres) e todo isto 
serve de detonante para un 
"ret;emento alocado, coa Iei de 
oferta e a demanda cargada de 
especulación. Bato ata fai catro 
anos non contaba para nada no 
concello nada máis que para 
pagar impostas ou ir da-la 
partida de nacemento dun filio. 
Esta despreocupación por parte 
do Concello repercute tan 
negativamente no pobo que na 
actualidade non conta con 
unha planificación urbanística, 
que organice e controle un 
crecemento como é o caso por 
exemplo de Santa Comba e 
Vimianzo. Unha vila coa activi-

e en Baio 
O ola11camenl,) \1rbaní,ti-

• 

co no' Con1..--ello-, e .... t:i l\.)talmen-
t.: ubngaLio t.unto po!u. n1.)\ a Lc:l 
dt"'I 't"lt Jo .ano 1975. Ct)ffi() p\>la 
l ej 1l P íl,ln1::.-nlu <Juleg(' de\ 
Ull\) ~'=' nn l\Jc- -..e- n ... !aptu 
Jq e- ... • ea lid.ad~ g .. 1Jeg.1 

E .... ta-. I ~.... pr ·t~nde11 prt'-
... , .... .:i m ,"n t l' ('Orr1 x1 r t 6do 1 ~)' 
... ~~ ,1·1J11, urbnn1. t1\;"'' ,' t'mel1-

J1.. ... "\u L ~• d\l ..in 1 1956. c.1t1" 
" ..i,11..1r11..'U td· ~ ' ah ·1 ru<.·i<111 .... , 
L"-'nl"l d ' qut. -'L e-;t:ln agl''t.i 
~. nt:. t-on1~ .: ... 11..l\J ~n B .. ti\..) 1. 

~ l ~ ... i'ftr11a11d") '() 1..):-. 111tc-'<: 
.... .... ... ' }X'°'l'U}atl\ º ' · 

\1~1' ia 111 l..tde l º' ~1..,11ce-
' )-. ~~i ... gl' '. .. 1 tt"ll ~ ,1oc~r1 

~ .. ~ 

1~~,n10 apr .. lb.ali ... .., e ~n '1~ert· ~ 
. " 'uª' ~1.JITIU' !..! ... '>laneamen-

1.. Ot1tr('I coa1er1t .... p\.1r cent0 
te~~"ª' J rr61111te: ~oamente 
UP- " ¡klUC ,, \. ..... ._')nce' ... , . ( 1 o ) 
Jt•' n1a1 -.. .. l .1~ ... 1du:>, carecefl 
.j~ ..l_ ... 

O urbanisn10 en Baio 
"\on !err ... ~ (iUe remontar

"''' .:ino:-. atr .:!, p...ira lembrarno~ 
j~ B.~10 cana\. ..,ó c<)11raba 
.unh..l~ ~nla' ~..i'd~ unha aqu1. 

.• tr .... e • ..t. o .L r:gJ da estrada -
-.. j n, n pasL) da estrada 
e· ruña-F ._.erra a-:.: como o 
F ...... '1:l xe ;! ..t.fi.:o de Ba10 sen e 
....,.!" -.. p::i.ra d C.vnst rt!CC1ón 
d ... otr..:. ... ..:(lffiO 'º!1 a de Sant1a-

t•:sta foto de Baio, de fina is dos anos 60 é un ha erara mostra do 
descnrtllo urban(~tico que ti,·o a vila nestes últmos 20 anos. 

g() e Pontcceso, todo isto t1vo ción da feira como punto de 
unl1a gran 1r1fluenc1a 110 desen- transacción das actividades 
rol\) do LOmercio e a potencia- agrícolas-gandeiras da bisbarra 

CONSECUENCIAS NEGATIVAS DA FALTA DE NORMAS 
-l>otencia a continuidade do anarquismo 
constructor. tan negativo para Galicia á hora 
de dotar de ser,icios públicos ás vi\'endas, ó 
permiti-lo crecemento racional, que vai 
transformando as estradas en travesias e os 
pequenos núcleos urbanos en auténticos túneis 
escuros e estreitos que rompe co equlibrio 
urbanístico xa existente. 

-Fa\•orece a corrupción e os sobornos de 
cargos públicos para poder edificar de 
catquera .'(eito onde ninguén pode, creando 
agravios comparati\OS entre veciños, ou certo 
tipo de amiguismo político para face-la vista 
gorda nas chamativas infraccións urbanísticas. 

-Conleva unha falta absoluta de previsión de 
servicios, rúas laterais, aparcamentos, 
espacios verdes, etc., que obriga nun futuro a 
que paguemos entre todos o que só beneficia a 
uns poucos. 
-Xenera unha ruptura do equilibrio urbaníst~ 
co existente que coidaba que houbese unha 
perfecta harmonia entre o ancho das rúas e a 
altura dos edificios. 

-Limita gravemente o crecemento dunha 
poboación en tódolos aspectos (económico, 
urbano, social, politico, educativo ... ) HIPO
TECANDO O FUTURO DUNHA COMU
NIDADE ENTEIRA. 

5 

dade e vitalidade de Baío no 
sector dos servicios e ex.plota
ción do ocio, pódese quedar 
estancado por este problema, 
que se irá agravando co paso 
dos anos. Un dos atentados 
urbanísticos da Vila, por 
chamalo de algunha maneira, 
onde queda reflexada a inope
rancia do Concello, é a boca de 
calle onde está situada a 
telefónica, unha boca-calle no 
centro da vila que dá a estrada 
xeral e que apenas se pasa un 
coche polo outro. Outro pro
blema de urbanismo é a ubica
ción do transformador de Baio 
Grande, que forma parte coma 
un edificio máis das vivendas 
feítas nesa zona, a parte de iso a 
perigosidade que representa o 
non estar os cables de alta a 
distancia ni altura tegulamen
tadas. Según manifestaron 
fontes ben informadas o pro
blema non é da empresa 
propoietaria (Jallas), senón do 
Concello e veciños afectados 
que teñen que ofertar uns 
novos terreos a esta empresa 
para que esta estea obrigada a 
partir dese momento a cabia-lo 
emprazamento do transf arma
dor. A confección e presenta
ción dun plan urbanístico para 
Baio é de vital importancia 
para que o crecemento da vila 
non se pare, un plan que 
contemple zonas verdes, área 
deportiva e de recreo e sobre 
todo a futuro creación dun 
polígono industrial. A.Z. 

Boa acollida da adicación exclusiva 
do alcalde entre a maioría dos viciños 

N ecesidade dunha boa 
Educación Especial nos Colexios 

O ·e1ro de q1ie recenre111ente o noso alcalde, 
_rr.on L JI\ Ordóñe::: dec1d1se flnall11e11te 

.. ne , re\·11ne11 de ad1cac1ó11 exLlz1si'1:a para 
e -::1 -fü J 11lCIÓl1J que 5011 propias dtl"fl re.'(/dor 

¡. z c1¡:a. t. a/ge co11siderado por case iódolos 
1- .lt. /,ár co1no 1111 feito posíf1\ o. 

E le! ,r>r1n1e1ro paJO adia111e r;upó1z. 11u11ha 
..,. 11c:1ra anál1le. ¡rea-la crecen1e crítica que 

. ;ahan as re1Terada:, a11sencias ó seu Trabal/o 
.A rnes1re no Co!e.'>:;o Púb/;co co co11seguit11e 

1 nio que 1sto oca:s1onaba ós a/1J1nnos da súa 
!:l u a .1 como eli111i11ar toda posibi!idade de xerar 
.... ~nlza.l 1n1erferenc1a:, L·o _'>:a _frecuente cosrume 
uUc 11ñan alj?úns pa1sa11os de ir ó Cole.l:iO a que 

e resol era asunto\ da alcaldía que. obviame11-
1_ eraba reacciones moi 11ega1ivas. e razona

no 1eu( compañe1ro.s de trabal/o 
~' collemos enJre as nJoiTas acerradas 

r 17e'(.1óns do 1noj· querido profesor TIERNO 
r, ..f l i .r1 \, que (o. antes de morrer alcalde de 
\J adnd. a /ras~ referida ós cárregos públicos ós 
"" aco1:~ellaba ''te-los bolsillos de cristal 
transparente'', eremos 1ncera1rzente que o 

r( 1-za de ad1rac1on L'Yclusiia ó que se aco/lez-1 
Ramón l.1J1s, ax1,rir1 bt1 ~/ante a efta transparencia 
·u que remata C<JO ¡ isión dunha doble percepcró11 

de tondn-.. púb/1t·os rec1b1doc pota .rúa fiJnció11 de 
mt re e rler1vadt1s das: múltiple., grati[tcacións 

' 11nlJ a51ñadas por a.~1,rt('nc1a.s a Plenos. 
( om1111on de (,oberno. dl'splazan1entos, gas/oj 
de reprt•r;entac1ón f. elc7 

Tt ndo en con/u a<lema1 ~, poi as experie11ciaJ 
dnutr(1 c(,nleflo~ qur. X fl levan 1n11itt>'> tino} co seu 
ole a/de r1ro/!1tlo a er;te réx11nt', qur esta 
n1rJ,ta/1dade rlt• ded1,·ac1ón permire farer márs 
>:e tiónf no Depurac1611 e na X11nta de Gc.¡f/cia (ta 
qzJe dtrpón de n16i.t Tempo pfira ir.;rJ) é problablr 
espt:. rar un aunzl'nlo ~us1anc1al do prc-rupo~Lo 
munrc1pal, coas a,-.:udar co,zq11erida~ na., xesl1óns 
co c1tudo~ ()rga11;1i·rno~. naly,u1J. { C<Jnc·ellos 
rh Kan a doblar o ¡1re.rupotto ini<.ial q1Je lle 
concede o l:.!ilado. 

5111 pretender meter1101; con nir1f(ué11. tód11/os 
e<1ilc,1 cr1nt1rleramo~ q11c ródvlo.1 funcir.Jnario.v 

públicos deben estar, nas horas de trabal/o, no seu 
pos to, haxa ou non cousas que facer ou xente que 
atender. A imaxe dos funcz'onarios que toman café 
a tódalas horas, ou non se a topan no lugar en que 
deben estar cando un os necesita, supón, 
pri1neiramente, unhafalta de atención ó cidadán, 
e. e11 segu11do lugar. unha sensación de total 
descontrol e auténtico desgoberno. Mellorar estes 
aspectos. na medida en que sucedan, eremos que 
xa xzJstífica por sisó a adicación plena do alcalde. 

Vixia-lo estado das estradas, escoita-los 
proble1nas reat's dos veciños. coidar que se 
cumpla11 as nor1nas urbanísticas, supervisa-lo 
trabal/o dos funcionarios, promover iniciativas 
entre os veciños para me/lora-las súas explota
cións agrarias, estimula-lo progreso cultural do 
Co11cello facendo máis flticapé na xuventude, 
descubrir e atende-las sitz1acións familiares que 
requiran unha atenc;ón pública. sobre todo 
dirixidas a nenos e vellos, estudla,r con 
detenimento as necesidasdes m.áis urxentes,para 
facer unha distribuci6n equitativa e xusta dos 
presupostos municipais fuxindo de obras 
sun/1.¡osas dirixidas exclusiva"zente a fins 
electoralistas... son, entre oi1tras moitas, as 
tare/ as que pode desenrolar u11 alcalde en 
adic·ación exclusiva. 

Ten1os un Co11cello que af11da ten moitas 
necesidades: hay u1z alto fndice de emigración, os 
sirte1rta.r de cxplotacións agropecuaria~· son nioi 
deflr:ie11tes e pouco re11tables; o servicio de 
vcterina1·ia resulta insuficiente,· a sa11idade no 
all·a11za os niveis doutros· Co11G·t..illos; hai moito 
abandono 11r1s estradas,· o nivel industrial é do.r 
máis ba1xos, e por tanto 1to11 se crean postos de 
trabal/o; o sarvic10 eléctrico e dos peores de toda 
E\paña; o ni~1(1/ c11/t11ra/ da población é infinto, 
afnda qi1e se 110/a unha certa n1e//ora nos álti1nos 
quince arJos; o nredlo tifrece moi poucas 
alter11tilivac; Jora do traba/lo do ca111po,· ..• Co1no 
p11dc ver.re o q11e me11osfal1a 1: Jraballo que facer. 
po/r1 que c·oida,no.r qu(!, tcndo 1'11 alcalde aco/lido 
á adfcación e.l'cfu~lva. o que non se poderla 
perdafrar l: que e.rtívera ocio.so. 

Non tódalas persoas nacemos dotadas da mesma intelixencia. 
Hainas que sobrepasan o coeficiente normal, hai unha m~ioria cno 
coeficiente normal, e hai outras que están por debaixo deste 
coeficiente. Estas persoas son incapaces de aprender a defenderse non 
mundo competitivo coma éste, e incapaces de adquirir uns 
coñecementos cos mesmos métodos e polas mesmas canles que 
outras mellor dotadas. 

Por isa necesitan unhas 
enseñanzas e unha adicación 
especial a elas. Necesitan que 
na medida das súas posibilida
des se lles capacjte para se 
desenvolver dentro da socieda
de, xa que algún día poden 
atoparse sen ninguén que lle 
f aga as causas, e lle solucione 
os problemas cotidiáns co que a 
vida nos enfrenta. 

Para afronta-la dificil 
tarea de enseñar a estas per
soas, creouse a Educación 
Especial, cun profesorado 
especializado, coñecedor dos 
problemas deses alumnos e 
preparados para trata-los dis-

• tintos casos. 

Primeiramente estes rapa
ces lan a colexios especiais. 
Lago dotáronse os Colexios 
Nacionais de aulas de Educa
ción especial e convocáronse 
cursos de preparación para o 
profesorado. Empezou entón a 
dexenera-la ensinanza dunhas 
persoas que necesitarían unba 
maior adicación, preparación e 
especialización do profesorado. 
Hai unha aula de educación 
especial en tódolos colexios 
pero especialistas en moi 
poucos. Na maiorla dos centros 
do medio rural son profesores 
sen especialidadc, e polo tanto 
non preparados para axudar a 

estes nenos nas súas deficien
cias ós encargados desta aula . 
Non saben, na maioría dos 
casos, que facer con eles. Non 
coñecen os seus problemas, non 
coñecen as causas do retraso 
dos seus alumnos, non coñecen 
que método aplicar nos distin
tos casos polo que só lles queda 
distraelos e facerlles pasa-lo 
tempo do mellar xeito posible. 
Es tes profesores traballan e f an 
o que poden pero o seu 
descoñecernento de métodos 
adecuados fai que o seu traba
llo sexa case inútil. 

Hai que facer frente á 
realidade, una aula con alum
nos espcciais require tamén un 
pt"ofesor '•especial'', capacitado 
para cofiece-Ias deficiencias dos 
seus · alumnos e coñecedor dos 
distintos métodos a aplicar en 
cada caso. Non se pode obligar 
a un profesor a afrontar unha 
tarea para a que non está 
preparado nin a uns pais a 
dcixar a educación e prepara
ción para a vida de seus fillos 
en mans de persoas que non 
saben que faeer con eles. 

Esta situación leva a que) 
algunhas veces, se confunda a. 
aula de Educación Especial co 
'ftrastero•• onde meto todo o 
que me moles.ta ou non se 
quere. 

ticiana
fundación
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A espera dunha explicación 

Dudas sobre a legalidade 
do pago da deuda 

Sr Maroño 
, 
o 

ll11l1 1 gra11dc ~orpresa 
r<:prc,enttJU ¡1ara gran parte 
dos 'cciño de te C..'oncello que 
e dest1na,e11 do trece m1llóns 
1rre5.ponde11tc a partida de 

'upera\'1t do a110 pa~ado. 

tre centu' mil pesetas para 
pagar 11nha deuda que <>e di 
e ntra1da co e:-;-concellal. Don 
M.111ucl J>crc1 l\1aroño. 

o c111co ano que levan 
110 gobcr110 o~ act uai.s rcxido
re~, en n1r1gu11 presuposro está 
uc:oll1da tal deuda. nin l) motJ\'O 
da n1cs111a. ca Sr. I>érc:t Maro-- . no, as1 cun1c> Lan1pouct), cando 
!>C ti e, L) trao.;paso e.le poderes se 
de1 xc:.)u con~tanr.:ia en ningunha 
¡Jarre nin d<.i mesma, nin da súa 
·1sunc1ón pc)l1) novo gobemo. 

O parecer. según opinan 
aJgú11s \cciños coñecedore~ do 
po .... 1bles antecedente , fo1 certo 
que o • r. Maroño fixo ese 
de embolso con motivo da 
adqu1s1c1ón duns terrenos en 
Ba10 para uso púbico a modo 
de ad1anto e que logo foron 
ced1clos ó c·oncclJo cando aínda 
era rcx1dor municipal o Señor 
Ant<>r11<1 Corti10. 

() a<lianto destes cartos 
pc)r JJat te de) Señor Maroño fot 
(,parecer ucb1<\o ü urxencia qut 
cx1 t 1a 11csc mo1nent( para 
face-1.i dc:vandita adquisició n e 
non pcrll~r outras a xu das 
dest1ñad:l ó mesmo fi n: todo 
l!)lO a motio de decisión perso
nal na que nin entrou nin 5aliu 
a Corporación n1un icipal q ue 
gobernara o anterior a lcalde. 

igualmente ;J va ladas, p()I~ 1 4t1e 
ata fa1 pot1cc>. ft)I o 'iecretar10 
municipal, ~1nrcelo Ricoy Rie
se>. 

ntc tan co11tunden1~s 
argumentac16ns, 11101to'l conce
llai da mencionada Corpora
ción acaLaron dita resolución 
a inda a 1nosa n do u 11 cert o 
malc..,tar por 'iaberen que ese!> 
cartos f oran realrncntc desen1-
boJ')ados polo n1encionado Sr. 
~1aroño 

A sorpresa xur<lc agora. 
cinco anos despois. ca ndo se11 
ningunl1a c:xp11cac1ón, a actual 
Corporació n n1 t1nicipal decide 
paga-la devandi ta deud a . ¿Que 
foi o que pasou pa ra decidir 
agora o seu pago? ¿O que antes 
era ilegal de ixou xa de selo? 
¿Por voluntadc de quc.:n ~e 
ton1ou esta dcc1s1ón'! "Podíase 
Jacer 1sto ante~ ou esti\ o e 
utilizando o argume11to da 
ilegali<ladc para en realidadc 
montar unha re\'ancl1a per~oal'! 
¿Que concellais son os engaña
dos. os de a ntes q ue aceptaron 
a ilegalidade do seu pago e 
acordaro n non lle pagar, o u os 
de ago ra q t1c pa rece que admi
ten q ue si é h:gal o scu pago? 

A rnpliació11 dos p resupostos 

Choiva de millóns 
Con grand~s l1ll1larc~ apa

receu n~ prensa rrx1Cl11nl galega 
a ampli<Jc1ón del presupos1 o 
1nun1cipal do n(1~r1 Cl111c~ll<:> en 
Lrtce millón!'í <.Je 1>c51:tas. 

Dende o 1nes de lebrciro 
de~te ano, data en que fo1 
aprobada a liqu1da~1ón do 
pre:)uposto do ano anterior 
( 1987) cun balance no que 

• • aparec1an xa os quince m1ll6n~ 
de supera\ it, a la o mes de 
agosto en que e dec1der1 
in\ertir trece mil lón~ <leste 
'\Upera\'Ít, deixandc) o reste) 
para máis adian te, pasou 
exactamente medio ano. 011 ~e 
pode decir nc:s le caso que o 
grupo gobe1 nante do Co111.:c.: llcJ, 
se dese n101ta presa en })uscar 
necesidades que n t cnd~r. n1 áxi
me ~e obser\'a mus qt1e se van 
ad1car ó capítu lo de obr¿.1 ~ e 

. . 
:-erv1c1os no q ue a escasez de 
recursos xa a denuncia ba mos 
nós neste periódico Il<> nles 
de Xuño. 

A ampliación des tes trece 
millóns. que se presen lan a 
toda a p rensa como un aparen
te logro dos rexidores locales. é 
máis ben todo o contrario. 

Se ta rde f oi a decisión de 
• • 

invertir no me. de agosto trc:ce 
dos quince mill óns, in\crt1-los 
dous e pico restantes mediado o 
mes de novc1nbro . resulta n1áis 
ben unha burla , car1dc1, adc-

• • ma1s, a te rce1ra p.1rtc va1 

ad1cada a aument:J-l()S gJ!)(tJs 
dt! represen tación. 

Aínda non ~t: sabe <> 

pt>rque do d~scenso de) pre~11-
p(1sto dcste ano, ni11 o porqut• 
de que un Co11cello pequeno 
cc,mo o dl Zá:,, con ta111a:

r1eces1daJ e-. por a tender e con 
tanto' Ser' ¡cjo!i aínda ~e11 

cubrir (Asistencia Social, Ser' 1-
cio de n1antemento de ca1n1ños 
e e~ t1 adas. Serv1c10 de an1n1a
ci611 cultura.. Actividades d.t 
Lerccira 1dade. Programa anual 
de Cursiños de promoción 
cultural e profesional. an1pl1a
~i6n dos ser\·icio!'t !'tani1ar1<)!'t e 
'etcri 11ar1os, ... ) di:>poñendc> 
dun exiguo p resupostc) lic 96 
n1il16ns para administrar nun 
só ano. sobren q uince mil lc)ns 
de pesetas. 

()s exped1ente!i de r11c1<lif1-
cación de part idas presup<)sta
r1as sabemos que son n1onelia 
corriente nas adn1inistrac1óns 
públicas. pero a tardanza de ta 
inclusión dunha pa rtida qLte 
prt1\'iña dun ~upcra\ 1t, 1endo 
necesidades urxen tes e perma
nentes que a tender. parécenos 
inexcusable. 

, 
,<\ s veces. as dec1sións que 

c;c ton1an por iniciati\·a pcn.t)nal. 
n1eten ós cárregos públicos nun 
laberinto de explicacións dos 
4ue nloi poucos saben saír 
indemnes. 

Coa nova corporación do 
ano 1983. na que saliu el ixido 
alcalde por primeir a \.ez . 
l~am6n Lois Ordóñez,o Sr. 
Maroño. Co11cellal pala lista 
contrincante do Sr Cortizo, 
fixo ;1 súa p rin1eira reclamación 
oficial <lestes cartos, que, ó 
parecer, todos recoñecía n e 
ninguén nega ba que foran 
rea lmente dcsen1bo lsados 

Polideportivo de Baio; 22 Millóns e 

Para a posta en ser\ icio 
dcs te polideporti''º· son nece
~ar1as as o bras de construcción 
de gradas e aseos, nos que está 
pro xectado ademais vestuarios 
para árbitros. ve~tibulo e l1 a ll . 
Tamén se contempla a coloca
c1ón dunha rede de n)•lón para 
fa ci lita-Ja práctica de vario 
deportes e ó mesmo ten1po a 
co moc.lidade de públi co e 
dcporcistas. Todas estas l1bra!'i 
pcndentes de execución cst{1n 
prcsupostadas segú11 o concclln 
en 5.348,573 pesetas. Para 
poder levalas a cabo o concell<1 
en escrito con data do 17-
outtibro-88 solicita á Diputa
ción Provincial unha nova 
sub\•ención con cargo ó Plan 
Pro,1incial de Instalacións 
Deporti\•as Municipais de 1988; 
polo que se saíra aprobada esta 
subvención a Diputación debe
ría pronunciarse antes do 
remate deste ano. No ~upo to 
que a resposta fose positiva o 
polideporfívo entraría en fun
cionamento para os primeirc)S 

t\ es ta petición, e outras 
n101tas que rei teradamente fixo 
o por entonces concellal, Sr. 
Pére7. Maroño. e que conta ba 
co beneplácito da maioría dos 
concellais de ámbolos g rupos . 

• • contescouse sempre. esgr1m1n-
do a lea na man, q ue non 
había forma legal de pagar 
e tes cartos xa que no concel lo 
nc1n constaba en ningún docu
ment\"l oficial a asunción da 
devand1ta de11da. 

Estas afi rmació 11s foron 

CA FE-BAR 

EL CRUCE 

Especialidad en 
TORTILLA 

TAPAS VARIADAS 
E VJÑOS 

Tfno. 718254 
llAIO 

, 

¿Para cando ... ? 
O Po1idepo rtÍ\'O de Baio, 

ubicado na zona do grupo 
' escola r. comenzou a sua cons-

trucción a primeiros do ano 87. 
a raíz dunha panida inicial de 
12.564.076 pesetas. procedentes 
do Plan de lnstalacións Depor
tivas do ano 86 da Diputación 
Provincial. Con cargo ó n1esmo 
Plan. pero correspondente ó 
ano 87, foron destinados 
12.000.000 pt11s. Seguindo no 

Taller Eléctrico 

ESPASANDIN 

Servicio BOSCH 

A Cacharoza 
Tfnos. 718278 718301 
BAJO (A Corut\a) 

mesmo ano e co11 cargo ó Plan 
de Mellara de \ 7ivenda Rural, 
foron destinados 1.174.250 
pe5etas en concepto de cerra
mento. No ano 88 a Diputación 
adxudica 4.407 .040 . pesetas. 
aprobadas no 2° Plan Extraor
dinario de Infraestructura e 
Equipamento. Isto é todo o 
invertido ata a fecha que 
ascende a un importe de 
22.146.366 pesetas. 

LIBRERIA 
E 

PAPELERIA 

ACUARELA 

ZAS 

meses do ano. A. Villar 

CALZADOS 

VARE LA 

Zapatería o Medida 
Reporacións 

Tfno. 718324 
BAJO 

As farolas de Quin
táns non alumean 

Pl)f llllios 011 case todo!. e 
coñecida unl1a r:inción infantil 
4t1t: <.h~ ·• ¡\s ta rolas de Palacio 
es tán mcJrrcndt) coa ris.1 (> 

vcre11 ós c~tudantcs con gar:iva~ . . ' tu e st:n cam 1sa.. . po1!'i l!>O 
prec1~a111entc din os vec1ños de 
Q111ntáns. que lle pasa ás dc~a 
aldc:i. 

Conta11 a~ xentcs de ali qt1e 
quince días <:lntc' das derrade1-
ra~ clecc16ns n1un1c1pa1~ colo
cáronlle o po-.te' do alumbra
do público. <.1ui1a1s paru que, 
pcn!>ar1do <.¡uc lle ínn alumea-J.1 
es trada e lle alu1neara a ele~ :.l 

1nentc e: dcci<.iiran dá-Jc) sct1 
\ t) t t) n q ucr1 lle ~)ruporcit)nuba 

• 
c~tc gran ~erv1c10. 

Qu1 ntáns, u11ha aldea s 1-
tuatia :1 l)t•1ra dunha est rdJa 
eslrl.'i t :1 e pcrig<.)sa. non d1sp<.l
ilr11 <iu 11 mi111n10 e clemer1tal 
l\CI \ 1Cit) COl1ll1 é ter Ju¡ Ila 

csr ra<la. ••cun poucv de sc>rte 
-din- quince días ante da' 
pi 6xin1a~ elecc1ón munic1pa1s 
alun1caran a farola,'·. P()lo 
1ner1os a xcnte bótalle hun1tlr, 

A falta de sanea
men to ocasiona 
graves perdas 

Antes CJ~ gandeiros non 
tiñan t¡t1c preocuparse por face
-la declarnc1ó11 da renda, 1..:ul,r1-
-los papcis de pagos Jr¿1cciona 
dos: nl>n r i r'l:.1n n i ngiín pr<>ble-
111a e vivían C(Jntcnros. 1\!es1e~ 

tc1npos de 111ellora do ni\·el de 
vic.la nc1 sectc>r agrario. !).tliu a 
lu7 a sanidadc no gand<J, xa que 
logo os p1 oductos que del se 
derivan !\<Jn de consumo públi
co como é o caso do leite ou da 
carne. CandlJ se fa1 por pr1n1e1-
ra \1ez a campaña de sa11camcn
to a participación foJ mínit11n 
p a r .i l l > g l J i r s u b i n d o n .i " 

seguintes , pcrf) o n ivel n<lll 
ulcanzou a po rcentaxe necesa
ria para logo ser obrigat,>ric>. 
~ír1da tJUC no11 vai a tardar 
lll<>ito. l: scas ir1firmidade~ t}U t: 

aparecen n<Jn g:1ndo e qtit: S<)n 
contnxiosas (Tuberculose, Bru
celosc, fcbrc aptosa. e tc .) poden 
ser transmilidas ás pcrsoa". 
adcn1áis di~ manúen a produc
ción da vaca. No caso concreto 
da Brucclose pode chegar a 
provoca-lo abo rto nas mulleres 
e producir fiebres moi alLas 
( 41 °). Debemos sanea-lo gando 
e xá; e deixarn1os de 1r quedan
do para o vagón de cola . 
porque de aquí a pouco tempo 
vansc acaba-las subvenc1óns 
dos organisn1os oficiais. A.Z. 

RESTAURANTE 

CASA COSTA 

Café-Bar 
··cENTRAL'• 

Bodas, Banquetes 
e Comun16ns 

Tfno. 718112 
B A 1 O 
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Riqueza l1istórico-arqueolóxica do Concello de Zas 
• O longo período da Idade Media (1) 
N;\Cl· MEN'I O DO FEUDAI_,JSMO: Preto de mil anos 
dt1rar{1 a cc)ñccida ldade Media, que se caracterizou 
t\1r1d(11ne11tal111cnte polo gran poder dos señore& feudais: 
("c)r1dcs. Marqueses, Baróns, Bis pos e Abades> que a 
l'éin1bi<J da seguridade que ofrecían, explotaban ós seus 
\ 3SéllC>S. 

, 

• 1 

() ( \S 11 .. I < > 011 forl;&lc1a. como c~te de \ ' imian10, construidos principalmente 
1.·qino haluu1 tl'\ militare\, rcpre~cntan o principal ~imh<>lo <te poder do~ Señores 
ll'udaio, da 1 c\;1dc Media. 1· · doado supoñer que o~ problemas destc castelo non serian 
.illl'º" a / .a':-., toda \C/ tiuc tiña xurisdiccié>n S<>brc (l que ht)\.(' ~on os Con<:ellf>s de 
( illll:lliiia\, \ itni.lll/O l. l .aXC C boa parte do~ de 7 .. a<., C ?\1UXÍ3, tcrras que pcrtl!ñe<:ian a 
l11n11lia clo" \1( )~( ( )"')(.) de 1\llamira 

<11 '111.1li11l'llll. p()f ldude Media. 
st>t.' c:111c11clcr.,c '' ¡>críc>do que' a1 
dt•11dt' .i 1111 ·11 ... 1/ ,n cJJ Península 

1'' 1/<1' p11 l>1 >" \ t' 1111a11c1\ (lU "1Járbaro ., 
dli p1>l11 .1 nL1 l 7(i (1 ( ' . .i u11 d<ls cales ~e 

11 t 1el1.:1t: 11 L1.1 ncJ tr a l),11!0 anterio r: 
l)~ "i l 1 \ ()S" ,11.1 a c('nqu1stu d 0 

r 1n11 dl ( 11.i n r1"I ,\ , '-C g,111dt> ()~ h1stona
lJt re" p.1nt.>I tlll .1 lCJ n1 n lia c1dade de 
( 1 ""1.1n1111l>r>l.1 Jl <.1 1<)' 1t1rco'>. segundo 

... \.: 11 

p.11111 

-l'l '>'- 111ln c"panL)l . 

ll l ll l1 1..' ll l ' ll (i.., c.i~1)!- u data ¡1 

.i "''I 1cn1.i1.1 J l(Julll.' :Vfc<lia é a 
dl 1 )IJ .1 n 1' ílll l}lll' 1.1111é11 !'>e levd a 

l d·u1 11 l lC'it: t1l111n1e11l<l <ic A111erica~ 
1111.:1111.1" "¡ue ,1 li.tla 6 qtic se fai 

1 e r ~ 1 l' n (.; 1 .1 n t 1 s l' g u n l l l 1 L n st) é '' de 1 4 5 3. 
l 11 .in1 l·H >ll' '- c.ts l'" ,linda 1ná15 que 
d.1l1>" Cll ll l l l' l t'"· t l lJllL' sl.' t<t1 reJeretlcta 
t' c1 u n l 1 111 111 <' 1..I e 111 l! n t al 1 dad e, 
h ¡ 1 a111 ·11 ll· l t't)l;c11tr11; a (Det1s é o 

·11t10 tic t<1 l]{1) a lJ lltr.1 .:l&ltropocéntri-
t. 1 nti 4llt: tl cc11t1 o d<' 111unclo é o l1on1e 

, ta t:nlor n<' 

f'l1llC L0111prc nde1sc que pola 
01)lo\1a . 1 ntc' n1e11c1onada o tempo 

1 \ ' 11 1.l J o reino ~uc\ o en Gal1c1a 
l I 1r 1 de 1t f ll de' pcrio<.10 me(l1cvaJ. pero 
1..tli 1 ,t ~u.1 1n1p<, rta nc1a e por ser o 
pr1 n 'ITCl lcl lC> cro nc)IÓXICO po ter1or n 
el c..tclt n(;1d e s ida de> 1r11pcr10 romanti. 
de 11~ lle 1111 trat;i1l1ento aparte. poi ti 

u· 1gor 1 tcnt.1rcml'" e.le \e-le) resto da 
ctupa rr1cd1cvul 

~on /:. n(ldu df,ado utc.)par refcren-

c1a~ dL" 1111tglin t1pc1 de-.ta épl.•ca n<J O<) n 
Cc>ncc:llo. p<.lr uous moll\'(>S fund.11nen
' u 1:, , < 1 p r 1 r11 e 1 1 o p o r q u e n o n e 
consen a11 mo11a~ f()ntcs esc~1tas. ou 
n1a1 , nin ">equera ternos refcrcnc1n de 
que as l1axa e C> (,egundo e que 
tampouco ha1 restos .1rt1st1cos que no 
podan ~er\ 1r de bast: a un estudio má1s 
profundo A pcr..ar de todo 1'\o 
podcmo~ facer refercnc1as a algun'\ 
topónimos que poden ter unha clara 
relación co medie' o 

Dou=> son or.. a~pectos que se poden 
poñcr coJno f undarncnta1s da oc1cda
de m ed IC\ al, o pr1 n1e1 ro do cales é a 
apar1c16n, ·auxe e decadencia do réx1me 
feudal, e o segundo é <) teocenrr1smc.1 6 
que xa se: tc11 aludido. 

De> feud~1lis1110 como elemento 
dctinidor dcstc intrc histórico cabe 
decir que xurdc como consecuencia do 
deb1Jitan1ento do poder central no 
imperio romano, que fa1 que disminúa 
o comercio e a vida nas ''urbes·· e os 
máis acomodados decidiron abandona
la "ida cidadá para poñerse ó frente de 
grande e.xplotac1óns agrícolas coñec1-
das como •'vilas''. 

Ditas ··-.:ill1c:us,' ou rexedores de 
·•vilas'' van aumentando o seu poder, , 
non só polo seu aspecto econom1co, 
cada vez máis grande polo declive do 
comercio, senón tamén sobre os homes 
t1ue trabnllaban 6 .!'eU servicto. que a 
cambio de protección nun periodo 

donde a 1nestab1l1dade polír1ca e 
1nsegundade perso al 1a en aumento 
cons1derablemente, tiñan que facerlle 
unha sene de ··ser\•1cios'' o seor como o 
das prestac1óns de traballo varios d1as 
á semana, o pago de alt.as rendas pola::i 
terras dos ••mansos·· que tiñan para 
traballar. e mesmo a deft:.nsa do Se.t'ior 
formando parte do seu exérctto 
pri\'ado en ca=>O de ser atacado-. ou 
atacantes. . . , 

A xerarqu1zac1on 
O segu1nte p.i~ o no feudalismo 

sería o da xerarquización pola que eses 
eñores fcuda1 se ometían a outros 

roáis poderosos de tal forma que o 
cum10 desta ociedade era o rei. moitas 
' 'eces cun poder máas teórico que real. e 
o último escalón seria aquel qt1e era 
vasulo de todos o señor de n1nguén. 

O punto do11de se empe1..a a notar 
dun xeito claro esta xerarquización 
pode sit11ars<." r10 8<l0 d.C cc1 imperio 
Carol111xÍ() e11 Francia e dali extendeuse 
a toda r~uropa, abarcand<.1 tamén a 
Gal1c1a c. como non. ó noso Concello. 

As lo11a~ nob1l1ar1n • n101tas veces 
como un1 a alternat1\a 6 aburr1mento 
dos noble que en v1rtude do seu 
•• tatt1s'' 110 tiñan neces1dade de tipo 
cconóm1co e como a cultura estaba 
totalmente abandonada, xa que era 
mo1to má1~ 1mport, ntc par:a a mental1-
dade do momento i;er •'die tro'' no 
mane o das arma que no m nexo da 
pluma 

Ante es~1 ncccs1dndc de conwr cun 
cxérc1to pr<)p1c) e clucho na arte da 
guerrn h 1 que bot ir man dos 
-c;uhord1n.ido qu no CU'iO de eren 
''nobles'; de 1r1ícr1or categorln~ na 
m. ao ri do e o h bí qt1e recompen
i;al o e dita recompen v1ñ d da por 
un lote de tcrm que se charnou 
••f T UilO'' con1p1ome1cndo e o en1-
dor de erlle fiel 6 eñor para o que 
. quel qui era d1 por, decJarandose 
\asalo !\eU mediante un acto ntual 
coñec1do como ''declaración ou 
xur 1mcnt l de \J' l 1xe'' 

Dilo proceso de fcutl l.Im · 
abarcou a t6dnlas cap da oc.redad_ 
dende o rc1. que non era máts que 
señor feudal má1 tmportante, ata o 
menos pudentc dos agr1cultorc~ 
Débese sul1ña-lcl fe1to de que unhn gran . ' parte deste - señores fet1da1s constitu an 
a nobleza ecle.stás11ca · bispo ou 
nbadc . 

''O p1·oceso de feudaliza
ció11 aba1·cou a tódalas 
capas da sociedade dende 
o Rei ata o n1e11os pudet1-
te dos ag1·icu/to1"es'' 

É curioso o fc1t<> de que nuni1a 
etapa dlJl1de o comercio dcc.aera xa por 
completo polo 1a1po to qu~ supuñan 
o crui.a-la tcrra du11 señor ou. me5mo 
pala falta de carto para poder 
comprar algur1ha cousa , ou roáis 
ai11da, por non haber excedente • ( 
d1c1r, producto de sobra para poder 
\ ender), e donde a po e~16n da terru 
era o ben má1s preciado, se fara dando 
a sua prop1edade 6 eñore a c.amb10 
de protccc16n, o cal no f.a1 pensar d 

granan egundnde persoal do momento 

Dentro de t~rra que se daba e.n 
••FEUDO'' 6 ''"salo l1abía dous 
grande lote , por un Indo a terra que 
estaba n1fl1 prcto do castelo ou de 
nicllor e ladade que era trabal\ada 
dereita111ente polo ser"idore:!I do seño1 
e que se cliam ba ''RESERVA·• e o 
outro lote que era o que e repani.a ó 
tt salo 1>3ra traballar a cambio de 
pagar unha renda mo1 nlta e ceptnr 
unha pre tnc16n p rsoru mo1 dur ~ e 
que se chamaba ''MA so··, abarcnn
do a tcrr p1orcs e. dem is parce do 
bo que ou '' ltus'" como complemen 
to á agncultura pam o pa to do gando 
e prop rc1on dor de leña 

Uutra inno\ación importante que se da no~ ~eculo!> XI e XII e a ~u')t1tu~1llO d 
muíños de man polo de auga á beira dos rios que aforrou gran cant1dade de m~n de 
obra. pero que os únicos que os podían facer eran os señores íeud2is e por este motJ\;O 
aumentaron tamén as súas rendas un pouquiño máis.. 

Evaristo Domínguez Rbl 

discoteca RAPACIÑOS Alimentación Muebles 
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Noticias Breves 
Retrógada orde
nación sobre o uso 
das vías públicas 

n1ed1ado~ dt) tl1es (le 
ugl>Stli, tul cot1l<) :-e ft.'<.'c1llt nt) 

t11ar1 rc:xional l~ \:'OZ 01· 
(j \Ll('lA, entre ()Ulf<lS Cl~\lSllS, 

aprobá11.. 11"e l111t1d' 01de11~111z.Ls 
parn o u o lia~ \ la pt'1l,l1c.1s 
reft"fl l.,l\ {ls 1111litaCl0llS 1.iC ~1l'S() 
6, 'ct1lcul~) de trá11~1tl1, a~í 
CQmo ás Ul'-t1\tlClíl!- 111í11in)as 
para a ·c1nstrucc1é 11 de cd1fic1os 
t10-. ltnd 1ro\ de carreteras e 
1..·a1111ños. 

l. tu >rdcnanza c1,t1ngue 
tre~ l1J'º de '1.1s publicas: 
.. ,tradJs. car111ñc>' n1u11icipais e 
pt-.ta' A cont1nL1ació11 est.1ble 

:-.e que p,1ra Aon-\t-:-t\ 11 edif1-
c¡os Ilt}S lindc1ro:- dt! estruda~ e 
c.a1u1ñ lS os prop1et.:irios das 
obra~ te-rt\r1 que gardar t1nha 
disc.-111ciu de seis metros con 
resp<'clo o e1xo deo;tas \'ias; no 
caso da-.. p1 tas esta distancia 
reduccse a catro metros. 

No st1posto de cierre das 
fin.:a-.., tendrán que distar carro 
metros do eixo se os camiños 
alcanzan os seis metros, de 
ancho. e cinco met"."os cando as 
e:>trada.s superen os seis 

Designación de 
Festas locais 
Na sel)ión extraordinaria 

do Pl~no da Corporación 
mun1c1pal do noso Concello, 
aplicando a normativa vixente 
estabrecida pala Consellería de 
Traballo e Benestar Social, 
dec1d1u fixar como días festivos 
de carácter local o 26 de Xullo. 
día da Santa Margarida, e o 30 
de novembro, fescividade do 
San Andrés. 

Adxudicación do 
concurso de 

limpeza para o 
Colexio de Baio 

TraJa sesión de apertura de 
plicas na que se fixeron públi
cas as distintas oferta~ dos 
interesados a r.orporación 
municipal di!' Zá\ acordou en 
Se~1ón do Pleno da Corpora
ción do mes de novembro 
contratar para o servicio de 
J1mpeza do Colexio Comarcal 
de Educación Xcral Básica 
''l ... abarta Pose'' e ~'Agra Rc
gue1ro'' de Baío a don F· RAN
CISCO XOSE ROMERO GO~ 
MP.Z, no precio de 445.000 pt ~. 

Pedras do campo 
de fútbol de 

Gándara 
SegtJn novas, C>S veciños de 

Gándara ol1citaron ha1 case 
dou ano~ que lle quitaran 
unha rocas de gran tamnño que 
están cc,Jocadac; no medio do 
campo de fútbol e impiden ()s 
rapaces xogar. A respcn;ta f oi 
que se quitarinn. Seguen cspe
r~ndo. Dcspois de redacta-Ja 

• • not1c1n. soubemos que xa 
ret1rarar1 11s pedraf!. 

Problen1as coa luz 
Ség\1esc e11 1no1t.1s 1011Hs 

dl' ZL\s ~·t1n su1111111<\tr11 t•lé:ctr1cl1 
dt·t ic1t tlflc.1. 1\ xt•ntc l~vn n neis 
~1gllrlltltl1.h' a Sl>luctc)11 .1 este 
~>roblc.•nln . 1\ l11llU llllC ::;e lc.1i a 
~ttnt 11tgt> e .1 ( 'll l'llÍ\,\ r st' 

tixe-1 \)tl xt·l'itt(l11s e1\ d1st1ntc>:-. 
t)I g,1111s111os n1l SI.°' \e c1uc J 

\.i(lUS1\ tci\.l cl\'ISOS llt: .1 rr,1t1Xl1, 

~1 oitn xc111r vit1sc obrigu
lia n n1crcu r grupl)S clcctróxe-
11os par,1 cvitu1 c1t1c os eleclro
d<.>111ést1clls se llcs estragaran a 
e tar nl<)Ít<)S (l1as sen lltZ. A esta 
sc>lu,ión t:vcron que recur1 i-la 
n1a1l>rln dc)s bc.1rcs e supcrnler
ca<.tos para 0()0 perdc-la mer-

O teléfono de 
Quintáns 

Algúns vcciños de Quin
táns e Gándara manifestan o 
seu descontento pola falta de 
teléfono público no lugar. Cada 
vez que queren facer uso deste 
servicio téñense que desplazar a 
Sixto ou a Vilaestévez. Debido 
á distancia que ha1 a estes 
lugares. non poden recibir 
chamadas, pois tardarian moi
to en darlle-lo aviso Xa vai 
para un ano que entregaron 
unha solicitude con firmas no 
Concello, mais no11 recibiron 
nigunha resposta. 

Ubicación de 
teléf o nos públicos 

¿cuestión de 
criterios? 

Hai respecto ó teléfono 
público un f eito que se repetiu 
en Vilaestévez e en Brandoñas e 
que trae ós viciños de ámbolos 
dous lugares intrigados e á vez 
amolados: A xente das dúas 
zonas solicitara da alcaldía que 
se colocara o teléfono público 
nas respectivas tabernas, e no 
caso de Brandoñas chegou a 
estar concedido. Mais, inexpli
cablemente, e a pesar de 
presenta-los veciños firmas 
apoiando que fora esa a súa 
ubicación, o teléfono foi colo
cado en casas de particulares. A 

Alcaldes ante os 
Tribunais 

Un caso coñecido é o 
referente 6 alcalde da cidade de 
Porltevedra, Xosé Rivas Fon
tán, a qucn acusan de f accrse o 
ccgo na construcción de obras 
ilcgais no scu municipio a 
cambio dunha cociña amuebJa
cJa paro o 5cu chalet e que 
proximumcntc pusnrá a sentar
se no l->anquifio dos acusados. 

Outro cnsc), moi aireado 
poln prensa rexional, é o do 
alcalde de Snnxcnxo, a quen, o 
ediJcs da oposición ncabnn de 
denunciar, xunto con Comisión 
de gohctr10, cc>mo cómplice, 
por conceder l1cenc1ns cJc obras 
en zonas non t1rbnnizubles u 
cambio de d1~c1ro en metálico e 
bcns patrimon1ni • Ademais 
c\CÚSaSe tam~n de C)(CfCCT () 

cJ1antnxc a prop1cta rt(lS e 
promotores. 

() VOCEIJ{Q Df: ZAS - OF.C.: LMBRt)-1908 

PAXINA PARA O DIALOGO 

O Asociacionismo en Baio 

As reprcscntacións de l\laría Gorl!tli ren1óntanse ó comenzu do., ano~ 50 im1>ul.,adas por 1). Juan 
Astray Vidal e Antonio J>Jatac, Rein<>so: quiLáis scxan esta!> repre~cntacións o punto de partida da~ 
asociacións en Baio. 

A boa disposición da vita de Baio a todo 
tipo de asociacións é notable, a proba está na 
recente creación da nova •· Asoc1ac1ón do 
Fomento Deporti\'O Baio'', que se une a unha 
longa lista en relación á capacidade da vila; 
ahí están: 

-CJube Deportivo Baio 
-Asociación de Veciños 
-Asociación Cultural Adro 
-Agrupación Xuvenil de Teatro Badius 
-A.P.A. 
-Asociación do romento Deportivo Baio 
-Comisións de Festas (Xullo/Septembro 

Por antigüidade correspóndelle o primei
ro posto 6 Clubc Deportivo Baio con má1s de 
corenta anos de historia (X.M. Lema) e que 
este ano compre vintecinco anos de competi
cións oficiais initerrumpidas, que lle dan a 
categoría de ''Decano do fútbol da Costa'', 
como popularmente se lle coñece, ó se-Lo 
único Clube da b1sbarra que participou 
tódolos anos en competición oficial; de todo 
aficionado son coñecidos estes datos. pero 
serve de exemplo a seguir para o resto das . . ~ , . 
asoc1ac1ons en canto a sua constancia a pesar 
das adversidades que deu como resultado un 
longo historial no fútbol da comarca, así como 
simpatía e respeto polo Clube na Federación 
Galega de Fútbol e no ámbeto futbolístico da 
zona; vivindo na actualidade os momentos 
máis brillantes do seu longo historial, 
ocupando despois do Bergantiños o lugar máís 
previlexiado do fútbol da Costa. Á marxe do 
fútbol, a xestión da directiva é todo un reto 
para defender t1n presuposto que ronda os seis 
millóns de pesetas con un montón de críticas 
en contra. nembargantcs ano tras ano o Clube 
sigue en competición como lle corresponde a 
todo un decano. que en contra-partida conta 
cun dos piores campos de fútbol da comarca, 
mentres non rematen dunha vez por todas as 
obras do campo de fútbol novo, que xa 
parecen as do Escorial (sobor de seis anos). 

A proba da boa xcstión está no· 
funcionamento da Agrupación Xu\•enil de 
Teatro Bndius ft1ndada r10 ano 84; ncstes catro 
anos de acltlacións son de resalta-la stia 
constancia na busca de técnicas e cttlidadc 
literaria das obras u representar; nhi está por 
exemplo o equipo de luces e son que 
últimamente co1nplc1ncntan .as sút1s actua
cións, nas l¡Uc hai que destacar ''O M~L11ciñeiro 
á forza" e ''O enfermo de ncurn'', ámbnta~ 
dúas tic Moliere; us[ co1no ''l't1bernu !'\en 
dono'' de Vareln Buxún cc1a que deron " 
coñocc-lo c:q\1ipo de son e Jut;CS, fora todo t111 

ncontccerncnt<> 6 se-In primcir;i ve1. que .i 

ngrupación utiliz.ahn cslns técr11cas ¡Ja1 , 
complemcnta-lns nctuacións. Rc:prest'ntan u 
obras er1 varios puntos da con1arca, pur1ic1pu11 
en fest1v.u1s e certámenes scndo en algun' 
galardonndos, Foron i11v1tados á llla <le Mallot\ . .t 
polo ••Pueblo l'' t\pai\ol'' C)nde rcprcsenta1on 
dúa!i obra5. Todo tslo é un aval de superacic>n. 

constancia e traballo que hai que recoñec~r. 

Non se pode dici-Jo mismo da Asocíac1ón 
de Veciños. que ten no seu haber a 
cooperación xunto coa APA a consecución de 
6 novas unidades para o colexio, pero pouco 
máis se fixo oír dun tempo a esta parte. e non 
precisamente por falta de problemas e 
necesidades qt1c segue habcndo coma sempre e 
que precisan un colecti\ o coma este que 
funcione pra presiona-lo concello a que aporte 
solucións ou 6 menos se interese por ela!). Os 
motivos des ta paSÍ\ 1dade son fantasmais ou ó 
menos descoñl!cidos por Lodos. 

Ne> rc:fcrencc: á xestión da APA. ten unha 
gran e longa loita gañada como 1·u1 a 
ampl1ac1ón de 240 prazas máis no colexio. a 
pesar da necesidadt.: que neste caso era 
terceiro-mundista , pero desgraciadamente 
Galicia segue así ''aquí o que non chora non 
mama''. Sen desacreditar este~ logros. creo 
que a .\PA non debería estar lin1itada só a 
estes problemas como son por ctlar un 
exemplo or cursiños de formacion pedagóxica 
, . 
os pats. 

No que respecta á Asociación Cultural 
Adro, ten boas causas fcitas. como son os 
bailes de antro1do para os ncnos. cabalgata de 
Reis. o coro, o Belén , etc. Nen1bargantes está 
co1no autolimitada, poi~ creo que o abanico 
cultural pode ser máis amplio. 

É de eloxia-lo labor das com1s1óns de 
festas que cunha mínima axt1da do concello e a 
conta de seu traballo desinteresado. intentan 
faccrnos pasa-lo mellar posible os 5 días de 
•·festa'', cos qt1e contamos no ano. Xa para 
rematar, a quen hai que eloxlar por arriba de 
todo é á xe11tc de Baio. que é realmente a 
artífice de todo este tinglado, aportando en 
proporción ás posib1lidade!) a súa contribu
ción. Sería interesante o i11tentar unha 
arrnonía entrt' estas asoc1acións poi~ hai un 
antiguo refrá11 qui: di: ''A ur11on fa1 .i forza''. 

No11 qu1xo todo i:-;to ser u1lt1a trítica, 
senón mái~ ben u11ha opinión que pode ~cr 
acertada ot1 dcsucerlada, iil\i itando a tódolo!> 
lcctore.s i11tere~~\d<Js a facer t1so <l~sta t-"'áxina 
para expoíicr <>pi11ións ou c1ítica~ i.::onslructi
v.1s que uxudc11 a un n1aior e11tendemento para 
u11ha mellor con\ t\ encía. A. \ 'il1ar 
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