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A falta de arreglo da Ponte de 
• Sobreira ocasiona graves . . , . ·~ perxu1c1os os VI CID OS 

De tódalas cousas que nos 
últimos tempos reclaman unha 
atención urxente por parte da 
autoridade municipal, non cabe 
dúbida que a ponte de Sobreira 
debeóa estar nos primeiros lugares 
da axenda de obras urxentes a 
realizar. 

Moi grandes son os perxuicios 
que se están causando ós veciños 
desta pequena aldea, así coma de 
tódalas próximas, que están abriga
das a dar unha volta de vinte 
kilómetros cada vez que se queren 
comunicar entre sí. 

Máis grande é aínda o perxui
cio que se está causando ós nenos 
pequenos que acuden á escola do 
Campo do Seixo e que cada día 
teñen que recorrer cuarenta kiló
metros cando o normal, se se 
utilizase a ponte non chegarían a 8. 

Esta ponte que comunica a 
aldea de Sobreira coas de Sixto, 
Quintáns e Villaestévez situada 
preto da aldea de Sobreira onde· os 
veciños teñen terras de cultivo na 
outra beira, ó estar derruida, 
obriga tamén a facer un gran 
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recorrido co tractoró ter que da-la 
volta pola Piolla para poder . 
acceder coa maquinaria ás súas 
terras de traballo. 

Non é normal que non se 
atenda dunha maneira urxente este 
tipo de desastres que tantos 
perxuicios e atrasos ocasionan ós 
veciños dun lugar e . que tanto 
loitaron para poder ter unha ponte 
que Hes_ permitise unha mellar 
comunicación coas aldeas veciñas. 

Hai que suliñar ademáis dos 
trastornos ocasionados, o perigo 
que supón esta ponte derruida e sin 
ningunha siñalización que advirta 
do seu estado e que impida, como 
xa ocurriu recentemente, que algún 
coche poida caer ó río. 

A todo isto, os veciños 
quéixanse da actitude do alcalde 
que non mostra moito interés por 
poñerlle arreglo a esta situación e 
que ademáis coas súas contesta
cións de "xa tendes a masa 
común" aludindo á oposición que 
fixeron os veciños á venta da 
mesma, parece que está a tomar. 
con eles unha especie de revancha .. 

Establecimientos 

Novios e Comunións: 
HER MI 
Confeción e 

Electrodomésticos 
Tfno. 718027 

B A 1 O 

Dóelle a moita xente este xeito 
de actuar, rexeitable en calquera 
cárrego público, de antepor a 
reacción do noxo persoal contra ós 
veciños ás demandas de atención 
urxente nunha necesidade vital 
como é o arreglo dunha ponte. 

Parece ser que a Natureza veu 
a socorrer ós veciños, antes que as 
axudas oficiais, pois o propio 
temporal que derruiu a ponte na 
aldea de Sobreira derribou sobre o 
mesmo río dúas árbores que a 
xente está a utilizar cando cruza a 
pé e que polo menos permite un 
tránsito peatonal para atender 
diariamente os traballos menores 
do campo. 

As causas que trouxeron 
como consecuencia a desaparición 
da ponte de Sobrerira (construida 
pola concentración parcelaria) á 
parte das debidas ós efectos dos 
fortes temporais que houbo este 
inverno, están tamén as graves 
carencias que tivo a súa construc
ción, como a falta de ferro 
suficiente nas estructuras de 
hormigón. 
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A fe ira de Baio 
abandonada por dous 
concellos 

A feira de Baio que ven celebrándose dous días ó mes -
primeiro Martes e terceiro Domingo de cada mes- repercute 
social e economicamente en toda . a bis barra e en especial para 
Baio, polo que a importancia deste acontecemento non é 
descoñecida para os dous concellos implicados, Zas e 
Vimianzo; ven atravesando hai tempo unha franca decadencia. 

As razóns desta decadencia 
pódense achacara varios factores, 
proliferación do minifundismo. Nas 
aldeas limítrofes, modernización · 
do comercio e a utilización do 
automóvil que permite o desplaza
mento á capital e visita-los grandes 
centros comerciais. Pero a pesar de 
todo isto, hai unha actividade 
agrícola/gandeira na bisbarra que 
se fai ver na foira, que debería ter 
unha millar explotación; pero o 
abandono deste mercado é a todas 

luces manifesto. A despreocupa
ción por parte dos concellos de Zás 
e Vimfanzo pode traer consecuen
cias de importancia para o desen
rolo da feira nos vindeiros anos. 

As deficiencias que se apre
cian son varias e diversas, non hai 
.un control efectivo nos diferentes 
ámbitos, sanitario, circulatorio, 
ordenación de postas de venda, 
etc. etc .. Basta apreciar neste senso 
en que condicións se ofrefen 

A Corrida do Galo: 
unha tradición pouco 
honrosa 

Tódolos anos en Zás, polo antroido, teñen lugar unha 
serie de xogos e entretenimentos coa finalidade de divertir e 
. facer pasar un bo anaco ós asistentes: romper pucheiros cos 
olios tapados, carreiras de sacos e unha serie de xogos máis 
que fan que os rapaces disfruten e se divirtan. Ata aqui todo 
vai ben e parécenos moi adecuado e digno de loubanzas. 

O grave é cando chega o 
momento de se divertir os que xa 
no son rapaces, entón pásase dos 
xogos inocentes a outro que, polo 
visto, é propio de homes. 

É tradicional e vense facendo 
tódolos anos a "corrida do galo", 
entretenimento que roáis que pola 
súa orixinalidade ou ·polo placen
teiro que resulté velo, sobresae por 
todo o contrario. Vexamos en que 
consiste: colgan un pobre galo 
palas patas dunha corda que por 
medio dunha roldana se fai subir e 
baixa,r, e os participantes brincan 
tentando de collelo polo pescozo 
que previamente se lle untou de 
aceite para que as mans esbaren e a 
diversión dure roáis tempo co que 
se alonga o sufrimento do animal. 
Quen consiga arrincilrlle a cabeza 
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Non me parece este xogo moi 
orixinal, pois a crueldade humana 
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Editorial 
Dende hai tempo tódo/os veciños de Zás, e máis aínda aque/es que teñen 

os seus fil/os no Co/exio desta /ocalidade están a saber que entre 0 

profesorado exiten tensións e /artes conflictos que levaron a un deterioro 
progresivo da convivencia e a unha importante baixa na calidade do 
ensino. 

Todos sabemos a importancia que ten para os nasos fil/os o labor 
educativo que desenrolan os mestres no co/exio e a repercusión que a súa 
imaxe de persoas equilibradas, ecuánimes, f armadas e f arma/es representa 
para os rapaces como exemplos e modelos a seguir. 

É certo que non podemos pedir que tódo/os mestres sexan persoas 
perfectas e teñan unha conducta intachable. /so sería pedir un imposible. 
Tamén é certo que en tóda/as convivencias, sobre todo se son moi 
prolongadas, acaban xurdindo roces e enfrentamentos. /so tamén é normal. 
Pero o que xa non é tan normal, é que entre tódolos profesores non se chegue 
nunca a un mínimo de acordo para tentar de encauza-los rapaces cara a 
uns comportamentos que supoñan un mínimo de respeto ás persoas e ás 
insta/ació~s. 

Ver como o Colexio é desfeito pouco a pouco pala acción descontrolada 
de alumnos do Centro nas horas ou do recreo ou, ás veces, de clase, supón 
unha seria irresponsabilidade por parte dos educadores que os teñen ó seu 
cárrego. 

Que periodicamente se saiba que o Colexio de Zás é blanco de 
constantes roubos e actos vandálicos con destrozos nas aulas e rotura do 
material dos rapaces e que tanto os responsables municipais como os 
compoñentes do equipo directivo do Colexio non fagan nada para atal/a/o, 
merece a máis dura condena. 

Sen caer· nun exceso de puritanismo, nin ilunha actitude moralizante, 
mm resulta moi exemplijicador para a educación i¡ue os rapaces reciben 
neste Colexio, escoitar constantemente, tanto en nenas grandes como en 
pequenos, a soltura e liberdade con que so/tan obscenidades, blasfemias e 
demáis rengleira de tacos. 

Que ó longo de oitos anos de estudio no Co/exio non se consiga inculcar 
ós rapaces un mínimo de interés polo estudio e unha mínima sensibilidade 
cara a formación cultural, é recoñecer dunha mane ira clara o pouco interés 
que amasan os mestres deste Colexio por eleva-lo nivel cultural desta zona. 

Que vexamos constantemente nas mans dos rapaces, como única opción 
de lectura, revistas do tipo: de fotonovela e pornográficas, é un claro 
indicativo da atención que se lle presta á formación dos rapaces. Outro erara 
siño neste mesmo sentido é poder constatar como a biblioteca do Colexio 
levaba máis dun ano pechada. 

Toda esta situación que denota este comportamento xeralizado nos 

Obras no 
de Zás 

Colexio 

No mes de novembro do 87, empezou a l.ª fase das obras 
de reparación do Colexio de Zás. Este arreglo consiste en 
cambea-la ubicación da cociña, ampliación do comedor, 
restauración do falso teito de todo o colexio e instalación 
eléctrica. A este primeiro plan, engadiuse logo poñer portas 

·nas aulas que non as tiñan, e cambea-las de corredeira que 
estaban en mal estado. O. presuposto para esta primeira fase 
era de 16 millóns, d.os cales 14 eran a invertir. 

Esperábase que o remate 
destas obras fose en Febreiro ou 
Marzo, mais por distintas causas, 
·entre elas, polo visto, falta de 
materiais, non sucedeu así. 

Aínda que o comenzo das 
obras se esperaba que fose en 
Xullo tal como prometera a 
Administración e como debía de 
ser cun pouco de lóxica xa que é 
cando os rapaces teñen vacacións, 
este non foi ata Novembro, sendo 
moitos os contratempos orixinados 
tanto a alumnos como a profesoc 
res. O primeiro foi a reducción do 
horario escolar, a sesión única pola 
mañá a partir da derradeira 
semana antes das vacacións de 
Nada!, ó non poder funciona-lo 
comedor por empezaren a repara
lo. Mais non foi este o pior dos 
contratempos. 

Nos primeiros días houbo 
clases pola mañá e pola tarde, 
traballando ó mesmo tempo os 
profesores mailos obreiros. Dese 
xeito o labor docente non era, 
precisamente moi doado: golpes de 
martelos, taladros, obreiros que 
entraban continuamente nas cla
ses, eran a tónica xeral. A tódalas 
horas se vía unha procesión de 
rapaces cargados con mesas e sillas 
cambeándose a outra aula, ó 

laboratorio ou á sá de profesores. 
Outras veces era retornando ás 
súas clases, según foran empezar 
ou rematasen de quita-lo falso teito 
das súas tutorías. 

Ante a imposibilidade de dar 
clases mista situación, púxose a 
xornada única durante unha 
semana, na que os obreiros 
deberían traballar só pola tarde 
pero, a pesar das protestas dalgúns 
profesores, os ruidos seguiron. 

· Volveuse outra vez á doble 
xornada, ata que, como dixemos 
antes, unha semana antes do Nada! 
empezaron as obras do comedor, o 
que obligou a establece-la xornada 
única, de 10 a 2, dende entón, e 
dado o avanzado do curso, é de 
supoñer que continuará ata o 
próximo curso. 

Só me queda engadir que as 
clases seguen indo acompañadas 
da desagradable música de fondo 
dos taladros e un insoportable olor 
a pintura, xa que se pintaron as 
portas das aulas en horas de clase. 

Neste estado de cousas é moi 
dificil impartir unha boa enseñan
za e case máis dificil mante-la 
atención dos alumnos, tal como 
refiren os alumnos e profesores 
implicados. 

rapaces do Colexio de Zás ven motivado e inducido pala crecente perda de 
control que supuxo o continuo cambeo de directores e o enfrentamento con 
todos eles da alcaldía. 

O Jeito de que ultimamente, como xa é coñecido de todos, o actual 
director do Co/exio, José Faca/ Barca, estivese pechando a porta do Colexio 
para que o alcalde non saíse nas horas de recreo, tal como acostumaba e, 
para que tampouco despachara asuntos municipais nas horas de clase (feito 
que se repetía con bastante asiduidade e que, f oi un ha das grandes críticas 
que se lle fixeron ó anteriOr alcalde, Antonio Cortizo) foi o desencadeante 
final dunha pugna que dura xa máis de catro anos. 

O Jeito de que a alcaldía que ostenta Ramón Lois (antes director do 
Co/exio) non busque unha maior colaboración cos distintos directores que 
foron pasando nestes catro anos dende a súa dimisión, nin aporte nada 
económica nin materialmente, baseándose na simple incompetencia que dí 
teñen tódolos directores que lle sucede ron (cando a maior parte deles fo ron 
propostos e apoiados nun principio por él) non ten nin razón nin a máis 
mínima explicación. 

Que siga a política de "canto máis mal e piar o fagan os outros, máis 
destaca a miña xestión de director" é, non só, unha irresoposabilidade 
inxustijicable, senón que ademáis denota un gran cinismo. 

Que un responsable municipal ó longo de case cinco anos que leva 
exercendo o poder político, sempre atope excusas para non aportar nada ó 
Colexio, sabendo que os que máis sofren as consecuencias son os rapaces, 
fil/os dos veciños de Zás, leva á conclusión inmediata que o poder estáse 
exercendo con auténtico despotismo; cando ademáis, nos cancel/os veciños, 
como o de Cabana, reciben subvencións económicas bastante considerables. 

Finalmente que un educador, antepoña os deberes políticos ás abrigas 
educativas, perxudicando ós rapaces coas ausencias continuadas, por moi 
xustijicadas que estean, denota ata que punto unha persoa é capaz de 
reproducir en si mesmo, aque/as conductas que tanto estivera a criticar no 
anterior alcalde, tanto por faltar á clase, como por atender ásuntos 
profesionais dentro das horas que deberían estar atendendo ós rapaces. 

Nesta situación de contínuos enfrentamentos entre directores e alcaldía 
prodúcese unha total relaxación do ambiente educativo que leva dende de 
adicarse a xogar ás cartas entre a/gúns responsables edui:ativose á vista de 
tódo/os nenas, ata adica-la maior parte da clase a saír a fumar ós pasillos. 

. Como se pode ver, pouco exemplarizadora é .a imaxen dos nasos 
mestre!i' xogando ás cartas para mata-la súa ociosidade, ou perdendo o 
tempo polos pasillos coa excusa de que nas aulas non se pode fumar. Se a 
todo isto lle engadimo-/a falla total de autoridade, e o manifesto desinterés 
por me/lora-las causas ou tamén as frases insultantes coma: papanatas, 
apanpanados, asquerosos, retrasados mentales, papamoscas, melóns... e 
outras lindezas polo estilo,que algún mestres /les dirixen ós seus alumnos, é 
fácil comprender porque os alumnos de Zás son como son e Jan o que Jan .... 

A feíra de BAIO 
algúns productos, sobre todo os 
que teñen algo que ver coa 
alimentación, sin control sanitario 
de ningún .. tipo. Carencia total do 
control de calidade nos productos 
ofertados, xa que se corre o risco 
de que os consumidores merquen 
cousas a baixo precio e logo non 
respondan a unha mínima calidade 
esixible. O caos circulatorio dos 
domingos de feira ata as dúas da 
tarde e de todos coñecido, o tráfico 
da estrada Coruña-Fisterra mistú
rase cos autobuses, tractores, 
xente, -por non ter un sitio mellor 
por ·onde andar- e postos de 
venda ambulante que colocan a 
tenda invadindo nalgúns casos a pro
pia estrada. A falta de ordenación do 
tráfico dificulta o desenrolo 
efectivo da feira, pois non permite 
un funcionamento normal da zona 
comercial polo atasco que fai a 
parte das molestias e o peligro 
evidente para as persoas que non 
dispoñen dun paso de peatón. Por 
outra banda os vendedores ambu
lantes que colocan os seus postos 
de venda na propia vía pública e 
diante dos escaparates da zona 
comercial, están creando un 
descontento nos comerciantes 
afectados, que ven como lle restan 
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visibilidade ó seus escaparates e 
clientela, tendo en conta os 
impostos e tasas que teñen que 
pagar por te-los comerios abertos, 
non entenden como non se toma 
ningunha medida por parte do 
concello para tratar de regular esta 
actividade, asignándolles uns 
postos de venda nun recinto 
adicado únicamente para os que 
participan no mercado, e non 
interrumpan así a actividade do 
comercio local nin o tráfico da 
estrada, a parte de controlar o 
estado en que deixan o posto que 
ocupan, pois o que sucede na 
actualidade é que aparte de ocupar 
un sitio que non lles corresponde, 
hai que soportar a basura que 
deixan nas aceras e na estrada ate 
que pase o servicio de limpeza, que 
non pagan eles precisamente. Ó 
mesmo tempo esixirlle-lo pago de 
tasas proporcionais e documenta
ción preceptiva para poder exercer 
o comercio. 

As deficiencias son manifestas 
así como o abandono dos concellos 
implicados e parece ser empeñados 
eh que desapareza a tradicional 
feira de Baio. Renovarse ou 
morrer. 

Alfonso Villar 
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A corrida 
do ga 1 o 

e o sadismo que nos fai disfrutar co 
sufrimento dos outros, é tan antigo 
como a humanidade. Tampouco 
me parece adecuado para facer 
disfrutar ou divertir ós espectado
res que teñan un mínimo de 
sensibilidade, e moito menos para 
os rapaces que están alí, ¿qué pode 
pensar e sentir un rapaz ante iso? 
¿que enseñanza para a vida pode 
sacar de ver ás persoas adultas 
disfrutando ante tal macabro 
espectáculo? Cómo no colexio se lle 
pode inculca-lo amor polos ani
mais se reciben ese exemplo dos 
maiores? 

Oín dicir, como xustificación e 
disculpa deste denigrante espec
táculo, que é tradicional. Pode ser, 
pero tamén era tradición e costume 
nos romanos vota-los cristianos ós 
leóns, o'u facer que os gladiadores 
loitasen e se matasen na area para 
eles divertirse. Tamén era costume 
nos caníbales comer a outras 
persoas. Son tradicións, pero a 
quen máis ou a quen menos eses 
feítos parécenlle inconcebibles e 
propio de bárbaros e incivilizados. 
Conviñamos, entón, que o "é 
costume ou tradición" non servise 
de xustificación nin disculpa. 

O que tamén me sorprende e 
ver que nos preparativos da 
corrida participan membros dunha 
asociación cultural. Penso que a 
cultura está totalmente reñida con 
este tipo de actividades, e que hai 
outras moito máis intelixibles, 
agradables e positivas que ésta. De 
acordo que unha sociedade cultu
ral debe contribuir a conserva-la 
nosa tradición e os nosos costumes, 
pero debe te-la capacidade de 
distinguir cales hai que conservar e 
cales rexeitar se queremos progre
sar ó ritmo poutras sociedades. 

Non por abaondona-la corri
da do galo, tal como se fai en Zás, 
ía deixar de ser divertido o 
antroido. Hai outros lugares enque 
sen recurrir á crueldade teñen 
tamén a súa, pero esta consiste en 
solta-lo galo nunha agra e os 
participantes cos olios tapados 
teñen que atrapalo, quen o colla 
lévao para a súa casa. Noutros, 
soltan un porco pequeno co corpo 
engrasado. Así podería nomear 
outros moitos xeitos de divertirse e 
pasalo ben, sen ter que recurrir a 
facer sufrir un pobre animal. 

Esquenzámo-las tradicións e 
costumes que nos deixan estanca
dos nos tempos en que estas 
empezaron e que nos rebaixan como 
persoas. Hai cousas que é mellor 
deixar atrás sen medo a que por iso 
perdámo-las nosas costumes nin o 
noso enxebrismo. Podemos facer 
un antroido ledo, conservar esta 
festa que nos fai disfrutar a todos 
pero sen esa clase de actividades. 

Que noutros próximos anos os 
xornais falen de nós pola anima
ción do noso antroido e pola súa 
orixinalidade pero non pola súa 
crueldade e sadismo. Non volva
mos a ser merecedores do título de 
"o bárbaro do ano''. 
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Don José Posse Posse: 

da política 

ENTREVISTA A D. JOSE PO
SSE POSSE. Industrial. Natural de 
Zas. 49 anos. Casado e con catro 
fillos. 

PREGUNTA.- Sr. Posse, todos 
sabemos que é Vd. un home 
preocupado pola política local, 
proba delo é o seu posto actual 
como concellal. ¿Qué motivos o 
induxeron a participar na política? 

RESPOST A.- Bueno, porque uns 
cantos viciños de Zas mo pediron. 
As miñas intencións eran non 
participar na política, pero chegou o 
momento en que me tiven que 
decidir, e decidinme, por suposto, 
coa xente nativa do Concello de Zás. 
Sempre fun .reaccio a presentarme 
como concellal porque non vexo a 
política limpa, é corrupta. Coñeces a 
persoas que sen saber por qué 
danche a espalda, e iso faime pensar 
que non existen os ideais nas persoas 
senón o buscar favores. 

P.- Ata finais do curso 
pasado, Vd. perteneceu ó Consello 
Escolar do Colexio de Zás. Desde a 
súa experiencia, ¿cáles pensa que 
son os principais problemas que 
ten o Colexio e cales pensa deben 
se-las solucións? 

R.- Sí, formei parte como 
presidente dos pais no Consello 
Escolar do Colexio de Zás. Tiven a 
sorte de ter un equipo inmellorable, 
permanecimos unidos todo un ano 
sen a máis mínima diferencia. 
Collemo-lo noso labor no Consello 
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co máximo interés para tentar de 
levar a cabo unhas reformas, que 
normalmente non deberla haber que 
facela porque debía estar xa 
programado, pero non era así xa que 
nos cursos anteriores viuse un 
deterioro total a tódolos niveis, 
tanto en enseñanza como en réxime 
interior do colexio e disciplina. 

Empezamos ben, pero ó cabo 
de pouco tempo formouse unha 
oposición a nós que non tiña razón 
de existir ,xa que nós non fomos a 
implantar nada novo. 

Recordo que cando se elaborou 
o Plan de Centros, despois de ser 
aprobado pola maioría do Claustro, 
cando chegou o momento de votalo 
no Consello, houbo representantes 
dos profesores que votaron en 
contra. Isto dá a entende-la falta de 
voluntade para o bo funcionamento 
do Colexio, por parte duo sector de 
mes tres. 

Cando nós estivemos no Conse
llo Escolar é cando se empezou a 
presionar para conseguir un arreglo 
xeral do edificio, que parece ser que 
se está levando agora a cabo. Fomos 
varias veces á Delegación da 
Coruña a informar do estado do 
deterioro do colexio e despois de 
varias visitas parece que por fin se · 
decidiron a arreglalo. 

P.- O actual goberno muni
cipal goza de maioría absoluta e 
polo tanto pode perfectamente 
sacar adiante tódalas iniciativas 
que propoña, a pesar diso podería 
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a oposición ter algunha canle de 
participación de haber disposición 
e voluntade para ela, ¿cal é neste 
senso a participación da oposición 
no actual goberno municipal? 

R.- Cando o goberno munici
pal · propón algo consulta á oposi
ción. Pódese dar unha opinión e 
escoitan atentamente, pero des
pois de dá-Ias súas razóns a 
proposta vai a votación e sempre sae 
aprobada a súa, xa que teñen 
maioria absoluta e todos eles votan 
pola súa proposta. 

P.- ¿Cáles son o seu enten
der os maiores defectos deste 
goberno municipal? 

R.- O maior defecto que eu 
lle atopo é que non goberna igual 
para todqs. Hai zonas que son máis 
favorecidas ca outras por este 
goberno municipal. 

P.- Parece ser que dos 
presupostos municipais unha gran 
parte se adica a algúns núcleos 
importantes mentres noutros luga
res necesitados de atencións 
urxentes non recibirán nada, ¿qué 
opina Vd. deste deste tema? 

R.- De momento a maior 
parte dos presupostos son para Baio. 
Para Zás o único que se concedeu é 
un reloxio para o Concello. Espere
mos que máis adiante adiquen tamén 
presuposto para esta zona, xa que, 
por poñer un exemplo, cando 
empece a funciona-la piscina que 
está en construcción, será indispen
sable facer unhas aceras desde ela 
ata Zás, posto que a carretera é moi 
estreita e, para máis, a consecuencia 
das inundacións deste inverno as 
cunetas están totalmente desfeitas. 
Nalgúns tramos a carretera estreita
se tanto que, cando pasa un coche, a 
xente ten que se baixar á cuneta, e 
isto é perigoso, sobre todo pola 
noite, posto que algunha persoa xa 
caíu. Urxe, polo tanto, arranxar isto 
antes de que ocurra un accidente 
grave. 

Cando foi o pleno dos presupos
tos de obras ó ver que case todo ía 
para Baio, varios concellais votamos 
en contra, pero, como pasa sempre 
coas súas propostas, ó te-lo grupo 
que goberna maioría absoluta, 
saíron aprobados. 

Pola mma banda, son da 
opinión de que habendo presuposto 
para facer unha obra sempre se debe 
facer antes que perdela por falta de 
acordo, aínda que penso que eses 
presupostos deberían ir máis repar
tidos. Así, por exemplo, cando saíu a 
noticia de que se podía facer un 
Instituto no Concello, enseguida 
propuxeron faceto en Baio. Eu dixen 
que me parecía moi ben face-lo 
Instituto pero a súa ubicación debía 
ser no centro do Concello ou nunha 
zona en que as distancias fosen o 
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máis equitativas posible, posto que 
os alumnos teñen que paga-lo 
transporte, e sendo a coservación do 
edificio e os gastos de luz, auga, 
etc., a cargo do Concello, que os vai 
a pagar cos cartos dos impostos, é 
xusto que tódolos contribuíntes 
teñan as mesmas facilidades para 
mandar ós seus tillos ó Instituto. 

A pesar d~ todo, penso que 
contar cun Instituto sería un orgullo 
para todo o Concello de Zás e antes 
que quedar sen él, penso que é 
mellor pasar porque se faga en Baio. 

P.- Vd. é un industrial, o 
que lle ven de tradición familiar, 
¿podía contarnos un pouco como 
naceu a empresa que dirixe? 

R.- A industria eléctrica que 
eu dirixo, foi fundada polo meu avó 
paterno, José María Posse, no ano 
1914. El montou unha central 
eléctrica en Ria! de Abaixo, coa 
finalidade de producir enerxía para 
mover un aserradeiro e unha 
muiñeira. Iso quere dicir que xa 
naquel entón tiñamos luz eléctrica 
en Vitar de Mato, cando a maior 
parte do concello aínda non a tiña. 

Tempo despois, meu pai, 
Enrique Posse, empezou a explotalo 
tendendo redes eléctricas. As 
primeiras foron a Carreira no ano 
1933, tamén a Romelle, Ria! de 
Abaixo, Ria! de Arriba e por último 
Vita e Langueirón que, creo, que 
anda polos 30 anos que teñen luz 
eléctrica; 

Hai algunhas anécdotas que 
contar na instalación da luz 
eléctrica, pois veciños dalgunhas 
aldeas tíñanlle medo porque dicían 
que era cousa do demo, pero 
andando o tempo todos remataron 
por a instalar na súa casa. 

P.-¿Cómo está distribuido o 
servicio eléctrico do municipio de 
Zás e a quen se lle poden achaca
-las responsabilidades das deficien
cias? 

R.- Hai tres empresas que 
suministran o servicio eléctrico de 
todo o territorio do Concello: 
Electra de Xallas9 Electra de Zás e 
Nova Electra de Zás. Estas dúas 
últimas dependemos de Electra de 
Cabana que ó mesmo tenipo, ten 
tamén un sector que suministra ela 
directamente na zona de Gándara e 
outras aldeas. 

Estamos agora nun período de 
reforma total das líne~s. instalando 
transformadores de máis potencia 
para poder dar un servicio adecuado 
ás necesidades actuais. Isto leva 
tempo xa que as inversións son moi 
costosas, aínda que ternos subven
cións da Xunta de Galicia. Penso 
que o problema solucionarase, pois a 
empresa que nos suministra cam
beou de donos e coido que estes 
virán con ganas de mellora-lo 
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servicio. 

Eu, . pola mma parte, teño 
solicitado o enganche con Electra do 
Xallas, posto que, unha vez entron
cado con eles, penso que o meu 
servicio podía mellorar moito, xa 
que teñen un servicio bo e sen cortes 
de enerxía. 

P.- Ultimamente Carreira 
estivo sen luz durante máis de dúas 
semanas e en Zás faltou o alumbra
do público durante varios días, ¿a 
qué foron debidos estes cortes? 

R.- Respecttt~ a que Carreira 
estivese sen corriente eléctrica eses 
días teño que dicir que a empresa 
que fixo a instalación deixa bastante 
que desexar, post o• que ós poucos 
días de inaugura-lo alumbrado xa se 
desprenderon os cables dos postes. 
O alumbrado de Carreira xa sufríu 
dúas averías no cadro de contadores 
que foi o que deixou o lugar sen luz 
todos eses días. 

P.- Moitos veciños de al
gunhas aldeas queixanse aínda das 
subidas e baixadas de tensión que 
afecta negativamente ós aparatos 
eléctricos.¿ Qué motiva estas oscila
cións súpetas da tensión eléctrica? 

R.- As subidas e baixadas de 
da voltaxe das lineas, derivase do 
que dixen antes: líneas con pouca 
sección que producen nas horas de 
máis consumo unha baixa de tensión 
e nas horas valle unha subida. 
Mentras · isto non se corrixa é 
imposible ter unha voltaxe fixa. 

P.- ¿Cal é a responsabilida
de do Concello en todos estes 
temas? 

R.- Non cabe dúbida de que o 
Concello ten o .deber de velar por 
todas estas deficiencias, pero tamén 
comprendo que isto necesita tempo, 
xa que non se trata dun pequeno 
arreglo senón dun arreglo xeral en 
tódalas líneas. 

P.- ¿Qué zonas do Concello 
son as peor atendidas respecto ó 
servicio eléctrico? 

R.- Todas están atendidas, 
pero non cabe dúbida de que se 
atende con prioridade ós núcleos de 
máis población. Neste caso, quizais 
sexa Zás o que máis necesidade ten 
dunha reforma xeral. 

P.- ¿Qué outros serv1c10s 
básicos (Sanidade, Educación, 
camiños e carreteras) considera 
pior atendidos? 

R.- Quizais os cammos e 
estradas, pero últimamente aprobá
ronse uns presupostos para o arreglo 
da maior parte deles. 

P.- ¿Qué opina do título de 
"O Bárbaro do ano" otorgado a 
Zás pola corrida do galo que se fai 
no antroido? 

R.- Dende tempos moi anti
gos, a corrida do galo celebrouse 
tódolos anos e a ninguén lle chamou 
a atención, posto que cada lugar ten 
a súa tradición e a súa idiosincrasia. 
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Os viciños á espera do seu pronto arreglo 

Estado lamentable de tódalas 
estradas do Concello 

Ninguén duda que as estradas foron o instrumento 
fundamental para sacar a Galicia do seu atraso secular. A 
mellora dos accesos a Galicia dende o resto de España, a 
apertura de pistas e camiños dentro dos plans da 
Concentración Parcelaria, o novo trazado de moitas estradas 
que a parte de introducir importantes melloras acortan os 
trazados difíciles e mailas distancias, supuxeron o paso 
primeiro dun intento de modernizarnos. 

Desde uns días antes ás 
derradeiras eleccións municipais 
(simple casualidade), non se 
volveron arregla-las estradas do 
munitipio de Zás, aínda que o seu 
deterioro é moi grande e o seu 
estado vai empeorando día a día. 
Cada vez que pasamos observamos 
que os baches se fixeron máis 
grandes e que aparecen outros · 
novos. Desde ese bacheo feito, 
quizais, para facilita-los desplaza
mentos dos políticos ás distintas 
parroquias para coñece-los seus 
problemas e necesidades e prome
terlles unha solución, non se 
volveu a arreglar ningunha estrada 
a non se-la que vai de Zás á Piolla 
pasando pola Cacharoza. 

Accidente Mortal 
Aínda que daquela arreglaron 

tódalas estradas do Municipio, sen 
saber cómo nin por qué (puido ser 
por aquelo de "para mostra 
ahonda un botón", ou para que 
non se nos esquencera o que é un. 
bache), na estrada de Zás á Piolla, 
indo por Carreira quedou un sen 
tapar. Este descuido quizáis pasara 
desapercibido e o bache sen pena 
nin gloria se non fose porque tivo 
consecuencias tráxicas ó tentar 
esquivalo o conductor dun auto
móvil no que viaxaba unha parella 
de recén casados. A consecuencia 
da brusca viraxe, o coche saíu da 
estrada, perdendo a vida no 
accidente a muller do conductor e 
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resultadó éste ferido. 

Non foi causa suficiente esa 
morte para tapa-lo bache senón 
que foron necesarios outros dous 
accidentes, por sorte sen conse
cuencias graves. Por fin, a instan
cias dun testigo presencial do 
terceiro, tapárono. 

Mais un bacheo das estradas, 
soluciona o problema por algún 
tempo pero non por moito, sobre 
todo en Galicia onde as chuvias 
case son a tónica de cada día. 
Este ano tivemos un inverno moi 
duro con varios temporais que 
ocasionaron algunhas inunda
cións. 
Todos vós andades por elas e vede-
-lo estado no que se atopan. Se 
antes estaban mal, agora cáseque 
son intransitables. Algunha delas 
non se sabe se é unha estrada con 
baches ou un bache con algún 
anaco de estrada. Ou sexa, que 
cando chegas ó final da estrada 
leva-lo coche aínda frío de tanto 
parar e a cabeza quente de tanto 
pensar en cómo chegar ó teu 
destino con tódalas rodas sás. 

En Vilaestévez xa non hai nin 
asfaltado, pois levouno a auga nos 
temporais, e para máis, o firme, 
que como digo é de terra, está cheo 
de buratos. 

Vendo estas deficiencias, 
chocoume moito ler na "Voz de 
Galicia'' que o Concello de Zás 
cerrara as contas de 1987 cun -
superávit de máis de quince 
millóns. 
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Promesas electorais 
Quixera tamén recordarlle ó 

Sr. Alcalde tres puntos do seu 
programa electoral do 83, ou sexa 
da súa primeira candidatura: 
"DENUNCIAMOS LOS ENGA
ÑOS que se vierten en todas las 
campañas electorales con obras de 
última hora, remiendos mal echa
dos y a prisa en las carreteras ... ". 

"QUEREMOS: Que no se nos 
engañe más con OBRAS DE 
ULTIMA HORA _Rara así conse
guir nuestros votos una vez más". 

"HAREMOS: Que haya un 
SERVICIO PERMANENTE DE 
CONSERVACION DE CARRE
TERAS". 

Polo visto ó Sr. Alcalde 
esquencéronselle, entre outros 
moitos, estes tres puntos do seu 
programa electoral e vemos como 
fai o que antes denunciou, non dá 
o que él antes pediu e non cumple o 
que prometeu facer. 

Según oín dicir, está presupos
tado o arreglo das estradas e pistas 
do Municipio. Alegraríanos que así 
fose; pois máis vale tarde que 
nunca. 

Só nos queda pedir que estas 
obras non se queden no papel, que 
se leven a cabo o antes posible, 
pois de tardar moito en facelas e 
seguir avanzando o deterioro das 
nosas estradas, transitar por elas 
vaise convertir nun acto de 
temeridade e haberá que se cargar 
de valor antes de subir ó coche. 

Remítome ó principio, xa 
houbo accidentes, un deles mortal. 
Esperemos que estes arreglos se 
fagan antes de que volvan a 
suceder feitos de tan tráxicas 
consecuencias. 

J.R.L. 

¡.,,.¡ 
TALLERES 

COSTA 
Servicio de Grúa 

Vehículos de 
Ocasión 

Tf no. 71 82 02 
A CACHAROZA 

BAJO 

O VOCEIRO DE ZAS, XUÑ0-1988 

Afectados polas inundacións 
do río Grande piden 
solucións ó Concello 

As augas chegaron a límites insospeitados, como nin os máis vellos do lugar recordan 

Os veciños de Baio grande e 
La Piroja, afectados polas derra
deiras inundacións sufridas polo 
desbordamento do Río Grande, en 
Outubro do 87 e Xaneiro do 88, 
presentaron o pasado mes de 
marzo un escrito dirixido ó alcalde 
de Zás, solicitando que se adopten 
por parte do Concello medidas 
oportunas para que non se repitan 
estas "inundacións" que ocasiona
ron cuantiosas e irreparables 
perdas a propiedades -aínda sen 
visos de compensación- e a 
servicios como enerxía eléctrica e 
teléfonos. 

Según os veciños estas 
riadas foron propiciadas por unha 
serie de irregularidades. Como 
causas do siniestro citan no seu 
escrito a obstrucción e taponamen
to dos antigos desaugues ou 
aliviadeiros que atravesan a estra
da a carón da ponte sobre o río, 
que por mor das obras realizadas 
pola zona inutilizáronse, contri
buíndo tamén a este siniestro a 
existencia dunha pseudo urbaniza
ción; cunhas pistas que forman 
"presa", edificacións á beira do río 
e uns "sui géneris" muros de 
contención que estreitan o cauce 
do río. Alfonso Villar 

Eleccións para o Consello 
Escolar do Colexio de Zás 

Coa elección dos novos membros do Consello Escolar por 
un período de dous anos cumplindo os preceptos da L.O.D.E., 
estáse a asentar nas Comunidades educativas o principio de 
xestión democrática na que a responsabilidade da xestión e 
boa marcha do Centro corresponde os distintos sectores 
implicados na formación dos rapaces: mestres, pais, alumnos, 
persoal non docente e Concellos. 

O día tres deste presente mes 
de Xuño cel~bráronse as eleccións 
para vota-los representantes de 
pais, alumnos e profesores no 
Consello Escolar do Colexio 
Público de Zás. 

Ás doce da mañá, hora de 
recreo, os alumno votaron para 
elexi-lps seus representantes salin
do elexidos entre os nove candidac 
tos que se presentaron, Salomé 
Santos Santos, Julián Nieto Ferrei
ro e Miguel Fea! Ferreiro, os tres 
de sexto C. 

Ás dúas tivo lugar a votación 
para os representantes dos profe
s o res, saíndo elexidos: Dña. 
Carmen Nieto Nieto, Dña. Carmen 
Mourelle. García, Dña. Elena 
Gómez Veiga, D. Ramón Añón 
Pombo, Dña. Susana Fernández 
Pernas, D. Esteban Lema Pose, D. 
José Riveiro Ria! e Dña. Laura 
J aneiro Rodríguez. 
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De seis a oito do serán tivo 
lugar a votación para os represen
tantes dos pais para a que só se 
presentaron dous candidatos, Dña. 
María Castiñeira Quintáns de 
Muíño e D. Jesús Roget Barriento, 
entrando polo tanto os dous e 
quedando outros tres postos sen 
cubrir ó non haber candidatos. 

O Consello Escolar é o 
máximo órgano de participación 
tanto de pais, alumnos e profesores 
.e persoal non docente, como dos 
representantes dos gobernos locais. 
É triste que o sector representativo 
dos país (poden estar ata cinco en 
Consellos normales e oito cando é 
a elección da dirección) que 
despois dos mestres é o que conta 
coa máxima participación, non 
poida contar con tódolos compo
ñentes e por tanto deixe que a súa 
responsabilidade pase a outras 
mans. 
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Laboral, Fiscal 

e Contable 
Seguros 
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Importante descenso do capítulo de obras e servicios 

F orte disminución do presuposto 
municipal para este ano 
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constitúe o eixo principal polo que se vai 
goberno, así como o tema principal dunha 

ó ano pasado. 

GASTOS DE 
REPRESENTACION 

O capítulo de gastos de 
representación no que se inclúen 
dúas partidas por un importe de 
pouco máis de dous millóns de 
pesetas (2.010.000) supoñen un 
pequeno aumento (60.000 pts) 
respecto ós mesmos capítulos do 
ano anterior. Forman este pequeno 
capítulo a partida recollida nos 
termos de "gastos de representa
ción" dotada con 1.560.000 pts. e a 
partida recollida como "dietas e 
locomoción da Corporación" con 
450.000 pts. 

PERSOAL 
Con un incremento de pouco 

máis de medio millón de pesetas 
(580.631) respecto ós presupostos 
do ano 1987, atópase a segunda 
partida presupostaria en canto a 
cantidade se refiere. Cerca de 
dezanove millóns supón os gastos 
neste capítulo (18.768.882). Este 
capítulo compónse de quince 
apartados nos que destacan os más 
de 6 millóns e medio ádicados ás 
retribucións básicas do personal de 

Cun aume.nto de.' pouco máis de ·, d h' 1 . . . plantilla (6.684.958) e catro millóns O presupo t · · 1 reparac1on e ve m os mumc1pa1s s o mumc1pa que setecentas .m·1·1 (7. 20.-538),· e, f1'nal- . adicados ás retribucións comple-

actividade política. 

1 b . C ·, · · 1 (150.000). Servicio de Comunica-e a orou a orporac1on mumc1pa mentarías, tamén dos funcionarios 
de Za's para este ano d 1988 mente a conservación e reparación cións (200.000) ... etc. 'd e municipais. As seguintes partl as 

d á ·d d d das vías públicas (1.176.494) que 
aseen e cantl a e e 73 millóns En xeral, · esta partida que ten son as destinadas ó pago das · .1 non supón ningún aumento respec-
cmcocentas m1 pesetas que repre- to á partida presupostaria anterior. que ser a máis importanteporque cuotas do M.U.N.P.A.L. (2.502.816), 
sentan unha perda real de inver- engloba a maior parte das obras a a destinada ó persoal alboral de 
sión ·de aproximadamente 23 Xa en menor cuantía están realizar e dos servicios a coidar e educación (1.525710). Outra parti-
millóns de pesetas ou, o que ven a outras partidas tales como: Servi- manter, sofre neste ano unha perda da pero xa de menor cuantía, son 
se-lo mesmo; de cerca da cuarta cio de recollida de basuras (187.538); real de máis de 25 millóns respecto as axudas familiar ós funcionarios 

. parte (25%) respecto ó presuposto ,------------------------------------------
do ano 87 que sobrepasaba os 96 
millóns. 

OBRAS E SERVICIOS 
No capítulo de obras e 

servicios están incluidas vintedúas 
partidas presupostarias cun gas
to real de máis de trinta e seis 
millóns de pesetas. Destacan nestas 
partidas os máis de 11 millóns e 
medio cun aumento de máis de 
tres millóns e medio respecto ó 
presuposto do ano anterior para as 
obras da piscina de Zás, pista 
polideportiva e campo de fútbol de 
Baio. Séguenlle a continuación en 
importancia as partidas destinadas 
a aportación ó Plan Provincial da 
Diputación con pouco máis de 5 
millóns de pesetas, e a aportación 
ás obras do INEM en convenio coa 
corporación municipal que ten 
unha partida de preto dos cinco 
millóns (4.885.954). A aportación 
ó Plan da Diputación Provincial a 
pesar de se-la segunda en importan
cia deste capítulo (5.089.245) 
representa, respecto ós presupostos 
do ano anterior unha disminución 
de cerca de 23 millóns de pesetas. 

Outras partidas de interés son as 
destinadas a limpieza. e alumbrado 
das escalas (2.800.000) que supón 
un aumento dun millón; o pago 
ós suministros de auga, gas e 
electricidad (2.500.000) con outro 
millón de aumento respecto ó ano 
pasado; o servicio de mantenimen
to do alumbrado público (1.040.538) 
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Quince millóns de superávit 
nos presupostos do ano pasado 
Na liquidación do presuposto 

ordinario do ano 1987 aprobada 
na sesión ordinaria do Pleno da 
Corporación municipal de Zás o 
día 25 de febreiro <leste ano, 
preséntase un balance cun. superá
vit de 15 millóns trescentas trinta e 
cinco mil trescenta noventa e dúas 
pesetas dun presuposto global de 
máis de noventa e seis millóns de 
pesetas. 

Este superávit, que representa 
máis do 15% de todo o presuposto 
do ano pasado ten ·só dúas 
explicacións, ou ben aumentaron 
as partidas dos ingresos, tanto sexa 
por parte da elevación dos impos
tas municipais como polo aumento 
da aportación do Estado ós 
Concellos, ou ben non se fixeron 
tódolos gastos que estaban presu
postados no proxecto inicial. 

Así como na Acta do Pleno 
municipal non hai ningunha 
explicación do por qué deste 
superávit, tamén é improbable que 
o superávit veña por parte do 
aumento dos ingresos xa que nin se 
subiron os impostas, nin o Estado 
aumenta sorpresivamente as súas 
partidas. Só queda como explica
ción plausible que este superávit 
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estea ocasionado polo feíto de non 
haber feíto as obras programadas. 

Curiosamente ó que poida 
pensa-la xente, un superávit nunha 
administración pública, sobre todo 
nun Concello rural. con tantas 
necesidades urxentes, e con tantas 
peticións de melloras en tantas 
parroquias, partindci ademáis . dun 
presuposto pequeno (96 millóns) 
onde hai tantas partidas importan
tes abrigadas que con sumen gran 
parte del, o feito de que quede máis 
do 15% sen gasjar, só se pode 
interpretar como falla de vontade 
política. 

Un presuposto munícipal 
consiste fundamentalmente na 
disposición duns medio económi
cos con que atender ás necesidades 
e ós servicios públicos, así como 
levar adiante tódolos proxecos de 
mellara. Neste sentido, de todos é 
sabido que o medio rural galego, 
no que está incluido o Concello de 
Zás, é un medio moi necesitado 
aínda de camiños, estradas, par
ques, casa de cultura... etc., polo 
que tódolos presupostos dos 
Concellos sempre son escasos para 
atender debidamente a tódalas 
demandas. 

LIBRERI A 
E 
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ACUARELA 
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Normalmente, case tólos con
cellos rematan o ano con déficit, 
debido a que sempre os gastos, 
por imprevistos ou por necesidades 
urxentes, superan ós ingresos 
inicialmente previsto. Debido a isto, 
ata hai pouco o problema do 
endeudamenteo dos municipios, 
que ascendía a moitos miles de 
millóns, foi considerado un grave 
problema nacional ó que tivo que 
facerlle frente o Estado. 

Desde entón o Estado obrigou 
na Ley de presupostos, a acomoda
-los gastos ós ingresos, para que ó 
remata-lo ano ós déficit non se 
dispararan. Neste mesmo sentido 
tamén limitou a capacidade de 
endeudamento dos Concellos para 
evitar que, por un crecemento 
abusivo das deudas, hipotecasen 
todo o futuro das Corporacións 
locais. 

Tendo en conta isto, e que as 
necesidades dos Concellos peque
nos, que queren ter os mesmos 
servicios que os grandes, crecen 
cada ano, non se entende moi ben 
que un Concello como o de Zás 
quede con un superávit de mais do 
15 por cen dos seus gastos 
presupostados. 
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(39.675); ó persoal laboral de 
servicios xerais (788.689); o pago ó 
persoal de suplencia laboral 
(398.992) ... eté. 

SANIDADE E 
BENEFICENCIA 

Pouco máis dun millón leva: 
este capítulo (1.285.000) e con un 
pequeno incremento respecto ó 
presuposto anterior (300.000). Tres 
son unicamente as partidas desti
ñadas a este capítulo: Material 
técnico de sanidad destínase a 
cantidade de 160.000 pts; ó 
mobiliario para a sá de sanidade 
destínanse 25.000 pts.; e, finalmen
te á Beneficencia municipal, a 
partida máis importante con un 
millón cen mil pesetas que supón 
un aumento de 200.000 pts. 
respecto ó ano pasado. 

EDUCACION E 
CULTURA 

Catro partidas compoñen os 
escasos dous millóns de pesetas 
presupostados para o capítulo 
destinado a Educación e Cultura 
de unha maneira directa. E dicir, 
non se contan neste capítulo 
aquelas partidas presupostarias 
destiñadas exclusivamente ó man 
teñemento de locales e servicios, 
sen aportar nada ó estímulo e 
desarrollo de actividades culturais. 
Nestas partidas inclúense: adquisi
ción de material deportivo por un 
valor de 500.000 pesetas; subven
ción para transportes escolares con 
unha dotación de 200.000 pesetas; 
subvención s para festas parro
quiais dotado con 450.000 ptas; 
aportación ás entidades culturais e 
deportivas 800.000 pesetas, facen
do un total de 2:050.000 e con un 
incremento respecto ó ano anterior 
de só 900.000 pts. · 

ADMINISTRACION 
Inclúese neste apartado desti

nado fundamentalmente a sufraga
los gastos que supoñen o, mante
ñemento do servicio administrati
vo, xestión, empréstimos, proxec
tos, etc., trece apartados presupos
tarios que teñen un incremento 
total respecto ó presuposto ante
rior de pouco ,máis de medio , 
millón de pesetas (548.957). 

Pouco máis de once millóns de 
pts. leva este apartado (11.186.736) 
no que destaca a partida de máis de 
catro millóns ( 4.642.225) destiñado 
ó pago de intereses de préstamos 
comerciais, industriais e financiei
ras. A outra partida que lle segue 
en importancia cunha asignación 
de máis de dous millóns (2.133.148) 
está destiñada igualmente a amor
tización de préstamos o Banco de 
Crédito Local. Un millón quinien
tas mil pesetas están presupuesta
das igualmente para cubri-los 
honorarios da redacción de pro
xectos técnicos. 

Destaca nesta partida de máis 
de once millóns de pesetas os 
gastos que supoñen a amortización 
e intereses das deudas contraídas 
que superan os sete millóns e medio, 
e que supoñen, máis do dez por 
cento de todo o presuposto. 
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Seis novas unidades escolares 
para o colexio de Baio 

No diario Oficial de Galicia do día 13 de Maio do 
presente ano saiu publicada a construcción dun centro de 
E.X.B. de 240 prazas escolares en Baio, cun presuposto de 
65. 730.327 pts. 

Aílida non se sabe a data de comenzo das obras é de 
supoiier que empecen axiña xa que, según o contratista, teñen 
que estar rematadas dentro de seis meses. 

E este un final feliz para unha 
longa Ioita que durante moitos 
anos mantiveron a Asociación de 
Veciños, o A.P.A. e os profesores 
contra unha Administración que 
facendo gala dunha total ineficacia 
e despreocupación por coñecer e 
poñer remedio ós graves proble
mas e deficiencias que sufría o 
Colexio de Baio, fixo durante 
moitos anos oídos sordos ou 
respostou con evasivas e incluso 
coa utilización das Forzas de Orde 
Público ás xustas reivindicacións 
<lestes colectivos que pedían algo 
tan imprescindible e necesario como 
un colexio e unhas aulas adecuados 
para recibir unha enseñanza e unha 
educación os seus fillos. 

Ata hai pouco, dous cursos 
tiñan que recibir clases en Jocais 
alleos ó edificio escolar alquilados 
polo Concello e outros catro 
cursos nas Escolas vellas. Para 
arranxar un pouco este grave 
problema puxéronse dúas aulas 
prefabricadas onde actualmente 

reciben clases os párvulos, pero os 
outro catro seguen nas escolas 
vellas nunhas condicións depri
mentes e tercermundistas con aulas 
con moita humidade e co chan de 
táboas .rotas e roídas polos ratos, 
do que · teñen constancia os Sres. 
Suárez Vence, Conselleiro de 
Educación da Xunta de Galicia e 
D. Constantino Freire, Delegado 
de Educación na provincia da 
Corufia, por fotografias entregada 
personalmente a ámbolos dous 
polo presidente actual do A.P.A., 
D. Julio Díaz Rellán o día 15 de 
Febreiro do presente ano. 

Aínda aproveitando este rui
n os o edificio non hai aulas 
suficientes para tódolos alumnos, e 
os profesores e A.P.A. dividen o 
comedor cunhas cortinas en dúas 
partes. Nunha reciben clases os 
alumnos de 8Q B e na outra 
amontánanse os rapaces á hora de 
xantar, xa que o espacio quedou
lles moi reducico. O comedor é 
tamén utilizado polos alumnos que 
reciben clases nas Escolas vellas 

Inexplicable venda dun 
·-camino en 

Parece ser que, según consta 
nunha acta municipal dunha sesión 
extraordinaria celebrada o 23 de 
xullo do ano pasado, a Corpora
ción Municipal, por unanimidade 
acordou adquirí-lo chamado cami
ño "Da Milleira" de 3 metros de 
ancho e 25 metros e medio de largo 
que perteñece ó labradío de D. 
José Fariña Miranda que ten o 
número de parcela 125 do Plano 
Xeral da Concentración Parcela
ria. 

Este anaco da finca que se 
quere volver a a?q.uirir pola 
Corporación mumc1pal, e,_ ó 
parecer, o único camiño pos~b~e 
para face-la prestación do serv1c10 
de uso público. Contando cun 
informe da Comisión de Goberno 
e outro informe técnico favorables, 
fixose un plego de condicións 
económico administrativas no que 
o vendedor ó enaxena polo 
mesmo precio que o adquiriu, 
tendo en conta que para o 
Concello é imprescindible a adqui-

Saconde 
sición de dito camiño para destina
lo o uso público. 

O que parece inexplicable 
para moitos concellais é que 
anteriormente, cando se vendeu 
o mesmo propietario do Camiño a 
masa comunal, non se tivese en 
conta que incluía un paso público. 

A política de venta de masas 
comunais, feita de unha maneira 
irresponsable e sen estudiar as 
posibles consecuencias , tanto a 
nivel das reaccións veciñales, 
como das posibles utilidades e 
servidumes que están a aportar, 
ocasiona, coma neste caso, todo un 
embrollo administrativo, e o único 
que denota é a falla de planifi
ción á hora de levar adiante unha 
polémica medida como foi neste 
caso o acordo tomado coas masas 
comunales. 

A falla de explicacións sufi
cientes ós viciños de moitas aldeas 
cando foi a aprobación da venda 
das masas comunais, tivo en 

para o que se teñen que desplázar 
tódolos días pola estrada co 
conseguinte peligro. 

Durante 11 longos anos a 
Administración cerrou os olios a 
todos estes evidentes problemas e 
fixo caso omiso ás protestas e 
peticións de solucións que se lle 
fixeron. Non se rendiu nembargan
tes a Asociación de veciños nin o 
A.P.A. e seguiu Ioitando durante 
todo este tempo. Xa sendo presi
dentes das respectivas asociacións 
D. José Rojo Valiña e D. Evaristo 
Puñal Castro, no ano 83 foron cun 
grupo de pais á Delegación da 
Coruña a pedir o arreglo do 
Colexio e que a Administración 
mandase sustitutos para tres 
profesores que estaban de baixa 
sen que mandaran a ninguén a 
cubrí-las súas faltas. A resposta foi 
o envío das Forzas de Orde 
Público que pide os carnets e multa 
con 25.000 pts. ós dous presidentes. 

No curso 85-86, o Presidente 
do A.P.A., unha comisión de 
veciños e o Alcalde de Zás, Ramón 
Lois Ordóñez, entrevístanse coa 
Sra. Delegada Dña. Rosa Gómez 
que, según o Presidente do A.P.A .. 
recíbeos tarde e de mala maneira, 
dicíndolles que alí non consta nada 
dos problemas do Colexio de Baio 
e moito menos que existan uns 
terreos mercados polo Concello 
para a construcción de novas 
aulas. 

algunhas parroquias unhas reac
cións tan contrarias que pouco 
faltou para chegar ás agresións ós 
concellais da zona. 

A venta do camiño público de 
Saconde con toda a masa comunal, 
ven a refrendar unha vez máis o 
pouco estudio previo que se fixo 
deste tema e, ademáis o interés por 
desprenderse rapidamente destes 
terreos ocasionando en ocasións, 
como ocorre na aldea de Sobreira, 
un enfrentamento entre a alcaldía e 
os viciños por opoñerse á venda 
das terras comúns. 
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Adxudicación da praza 
de policía municipal 
para Zás 

Recentemente acaba de resolverse o concurso oposición 
para dotar ó noso Concello dunha praza de garda da policía 
municipal que quedou vacante da plantilla do persoal deste 
Concello. A praza estaba encadrada no erupo de 
Administración especial con un nivel de Complemento de 
Destino no grupo 6. 

Sete foron os aspirantes 
admitidos a esta oposición, que 
quedou resolta definitivamente a 
favor de María Elena Loureiro 
Bolón, unha das dúas mulleres que 
compoñían o grupo de aspirantes. 

O tribunal calificador das 
probas, que consistiron en catro 
exercicios, tres deles de carácter 
obligatorio e eliminatorio, sendo 
necesario superar cada ún para 
acceder ó seguinte, estivo compos
to por un presidente que recaeu no 
actual alcalde Don Ramón Lois 
Ordóñez; un secretario, a cargo do 
Secretario da Corporación ou 
funcionario en quen delegue; e os 
vocais que representaban ó profeso
rado oficial dos institutos de 
estudios da Administración Local, 
a Xunta de Galicia, a xefatura 
Provincial de Tráfico e, finalmente, 
ós Funcionarios de Carreira. 

O primeiro exercicio, de 
carácter obrigatorio, consisteu na 
talla dos aspirantes para compro-

bar a mínima exixida e a realiza
ción das probas atléticas de salto 
de altura, salto de lonxitude, 
e carreira de cen metros superando 
as mismas en tempos e distancias 
mínimas estabrecidas. 

O segundo exercicio, de 
carácter obrigatorio tamén, foi 
escrito e constou de tres partes que 
se realizaron nun só acto: un 
exercicio de redacción dun tema 
relacionado coas materias obriga
torias, respostar un cuestionario e, 
redactar· un parte a un superior 
sobre un suposto en materia propia 
dun servicio. 

O terceiro exercicio consisteu 
en desenrolar dous temas, extraí
dos a sorte entre os comprendidos 
no programa. 

O cuarto exercicio, de carácter 
voluntario, consisteu en realizar un 
exercicio do idioma galego fixado 
polo tribunal antes do comenzo da 
proba. 

O Clube do Zás expulsado 
da Liga da Costa por 2 anos 

O equipo de Fútbol Aficiona
do do Zás foi expulsado da Liga da 
Costa por dous anos ademáis de 
ter que paga-Jo Clube unha multa. 

As causas desta expulsión 
foron as seguintes: 

- O non presenta-la fichas co
rrectas. 
- As casetas do Campo de Fútbol 
estaban en mal estado. 
- Os árbitros non querían arbi
trar polo mal estado do campo 
(herba auta e rnoita auga acumula
da polas chuvias). 
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Algo dura parece esta sanción 
e penso que hai outros equpos con 
causas piores ós que non se lle 
sanciona con tanta dureza. Penso, 
ademáis, que o estado do campo 
non era tan malo como para 
adoptar esa medida e que os 
árbitros esaxeraron un pouco. 

A parte máis rara deste asunto 
é que cando se lles impuxo a 
sanción só quedaba unha xornada 
para a final. Penso que a Federa
ción debería haber deixado ó Zás, 
polo menos retama-la Liga. 

Calzados 

RI. Obispo Romero Lema, 17 
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BADIUS: Un grupo de teatro 
afeccionado 

A pesares de ser un pobo pequeno, Baio caracterizouse 
sempre por amosar un gran espíritu de iniciativa, tanto para 
conquerir melloras nos servicios e dotación de infraestructuras 
como par levar adiante proxectos de tipo cultural. -

HISTORIA DO GRUPO: 

O actual Grupo de Teatro 
"Badius" xorde, aínda sen esa 
denominación, a finais do ano 84 
cando varios dos seus membros 
formaban · parte da Asociación 
Cultural "Adro" de Baio, a cal 
constituíran no ano 80. 

Non se pode dicir nembargan
tes que as inquedanzas polo teatro 
en Baio sexan só de agora. Hai xa 
anos a antigua Agrupación Cultu
ral "Labarta Pose" fixo unha chea 
de representacións teatrais. E 
aínda máis de vello haberla que . 
lembrar as representacións que · 
pola María Goretti organizaba o 
finado párroco Don Juan Astray 
Vidal. 

Así mesmo na actualidade, 
aínda que o único grupo de tea.tro 
estable é "Badius:', esporádiCa
mente organízanse outros eventos 
teatrais como a escenificación do 
Belén Vivinte polo Nadal ou da 
Pasión pola Semana Santa. 

Pero retomando a historia de 
"Badius" irnos ó ano 84, cando se 
forma a sección teatral de "Adro". 
A primeira actividade é a organiza
ción do "I Festival Teatral do 
Nadal". Nel escenificanse diversas 
pezas curtas populares, xa coñeci
das de moitos por haberse repre
sentado hai anos. 

No ano 85 organízase o "11 
Festival Teatral do Nadal", tamén 
con varias pezas curtas e co estreo 
da obra de Moliere "O manciñeiro 
á forza", obra fundamental na 
historia do grupo, porque vai 
significar o seu lanzamento defini
tivo. Esta obra representarase logo 
en varias localidades da provincia 
durante o ano 86, e acudirá ó "I 
Certame de Teatro Xuvenil Ata
roa" da Coruña no que conseguirá 
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o primeiro premio ó mellor grupo e 
obra, o primefro premio de 
interpretación masculina (Manuel 
MuÍño Espasandín) e un accésit de 
interpretación (Gloria Esther 
Regaldie Hermo ). 

Tamén neste ano 86 organíza
ser o "llI Festival Teatral do 
Nadal'"con varias obras de autores 
galegos, e algunha do propio 
grupo. E é precisamente a finais 
deste ano 86 cando se produce a 
escisión da Asociación Cultural 
"Adro", formando un grupo de 
teatro estable e constituindo a 
Asociación Xuvenil "Badius". 

A primeiros do 87 estréase a 
obra "O enfermo ·de neura", de 
Moliere e participase novamente 
no "11 Certame de Teatro Xuvenil 
AtarOa" da Coruña. Nesta ocasión 
consíguese o segundo premio ó 
mellor grupo e obra. Dita obra 
será logo representada en moitas 
localidades da provincia (Zás, 
Vimianzo, Laxe, A Coruña, Oza 
dos Ríos, Malpica, Buño,. Cee, 
Baio, Carballo, Ponteceso, Pa
drón, O' Cauto, Esteiro, Santa 
Comba ... ), algunhas destas actua
cións subvencionadas pola Dipu
tación da Coruña, mediante o 
convenio con ela acadado. Pero 
quizais a actuación máis sobresaín
te de todo o ano é a levada a cabo 
no mes de outono, cando o grupo 
viaxa a Mallorca invitado polo 
"Puello Español" desta illa, para 
facer dúas representacións. 

tJnha vez máis polo deceinbro 
organízase o "IV Festival Teatral 
do Nadal'', nesta ocasión como 
homenaxe á vila de Baio, polo 
apoio que en xeral prestou ó grupo 
dende os seus comenzos. Son dous 
día de teatro totalmente gratuítos 
no que se representan as obras de 
máis éxito do grupo e estréase a 
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obra de Varela Buxán " Taberna 
sin dono", moi ben acollida 
polo público asistente. Esta obra é 
logo representada noutras locali
dades e con ela acódese ó "llI 
Certame de Teatro Xuvenil Ata
raoa". 

OBRAS REPRESENTADAS ATA 
AGORA: 

Entre as obras representadas 
ata agora destacan: "Un xuez de 
divorcios" (Anónimo popular), "A 
tía lambida"(Blanco Amor), "O 
manciñeiro á forza" (Moliere), "O 
pauto" (Xesús Pisón), "Na corre
doira" (Xavier Prado "Lameiro"), 
"O enfermo de neuta" (Moliere), 
"Taberna sen dono" (Varela 
Buxán), así como diversas pezas 
populares. 

PRESENTE E FUTURO 
DO GRUPO 

No presente a.no de 1988 
seguirase a representar en diversos 
lugares a obra xa dita, "Taberna 
sin dono", iso, sen descartar 
algunha reposición. Tamén se 
espera volver a acada-lo convenio 
coa Diputación e está prevista 
unha nova viaxe a Palma de 
,Mallorca no próximo vran. Con 
este fin estáse a preparar unha obra 
en castelán, "El avaro", de 
Molier, e quemáis tarde, con vistas 
ó ano 89, será adaptada ó galego. 

Dentro dos medios técnicos, 
aínda que non suficientes, mello
rouse bastante no presente ano e 
cóntase con un equipo de luces e 
outro de son que complementan as 
escenificacións. Aquí quizais o que 
máis se bota en falla é un local para 
actos culturais, xa que esto limita 
bastante ·os ensaios, decorados, e 
outros pormenores como telón, 
vestuarios, etc. Se non fora pola 
colaboración desinteresada do 
Cine Pomares na persoa do 
carballés Lalo, hoxe non se tería 
onde ensaiar, colaboración que 
agradecemos dende estás páxinas. 

Alfoso Villar 

• anunc1ese 
no 

Voceiro 

1 Certame 
afeccionado 

7 

de teatro 
''Tramoia'' 

Non cabe dúbida de que o Teatro é unha manifestación 
artística mói antigua e que aínda pasando por épocas de 
altibaixos, todavía segue atraendo ó público e emocionando ás 
súas farsas, xa sexan comedias ou traxedias. 

A Asociación Xuvenil "Ba
dius" de Baio e a Asociación 
Cultural "Castro-Meda" de Zás, 
baixo o patrocinio do Concello de 
Zás e a colaboración da Caixa 
Galicia, convocan o I Certame de 
Teatro Afeccionado "Tramoia". 

Nesta certame, que terá lugar 
nos meses de xullo e agosto nas 
localidades de Baio e Zás, poderán 
participar grupos de calquera 
idade, con obras preferentemente 

en galego e coa única condición de 
que os grupos teñen que ser 
exclusivamente afeccionados. Polo 
tanto, atención colexios, institutos, 
asociacións, etc. Hai importantes 
premios en metálico. 

As bases.. xa a punto de ser 
publicadas, así como as follas de 
inscripción, poden ser solicitadas a 
calquera das asociacións organiza
doras ou no propio Concello de 
Zás. Alfonso Villar 

Discrepancia sobre a 
biblioteca municipal 

As bibliotecas públicas non son precisamente unha das 
institucións máis extendidas polos nosos pobos e, nin sequera, 
alí onde as hai, as ma1s visitadas. Busca-lo mellor 
aproveitamento deste importante instrumento de difusión 
cultural debe basearse en criterios de utilidade pública máis 
que reivindicacións localistas. 

Na "Voz de Galicia" do día 28 
de Maio publicouse a opinión do 
Concellal de Cultura do Concello 
de Zás, Manuel Angel Bouzas 
Amado, sobre a ubicación da 
Biblioteca Municipal e que na 
actualidade está no Colexio. 

Según o Concellal de Cultura 
debería trasladarse para a Casa 
Consistorial por varias razóns: l.ª 
"prestaría mellar servicio ós 
veciños". Esquenceuselle dicir a 
cales posto que mentras se . lle 
facilitaría o acceso a ela ós de Zás, 
faríaselle case imposible para os 
rapaces ·doutras parroquias que 
poden facer uso dela nas horas de 
clases estando ubicada no Colexio. 

A segunda razón que pon o 
señor Concellal é que o Colexio 
está situado a un kilómetro da 
capital municipal, mais ¿non 
pensou Manuel Angel Bouzas nos 
kilómetros que terán que recorre
-ílos rapes doutras parroquias 
andando ou en transporte particu-

¡Amas de casa da 
comarca! 

Para boa calidade e 
bos precios 

Autoservicio 

SOUTO 

Avda. Gral. Vida! Ríos 

Tfno. 718328 BAJO 

lar se queren utiliza-la Biblioteca ó 
non a poder utilizar nas horas 
lectivas? 

A terceira das razóns é aínda 
menos convincente; baséase o Edil 
de Cultura en que o Colexio está 
fechado polas tardes. Deberá saber 
que eso é algo eventual' por mor 
das obras de reformas do Colexio e 
que é de esperar, e supoñer; que o 
próximo curso haxa tamén clases 
pola tarde e polo tanto este 
inconvinte para que a Biblioteca 
siga no Colexio deixaría de existir. 

A cuarta e última das razóns 
que apunta o Sr. Concellal é que a 
sala do Colexio onde está ubicada 
a Biblioteca ·non reúne. as condi
cións necesarias para ·a conserva
ción dos libros, xa que según as 
declaracións do Sr. Bouzas Ama
do, a .súa proposta aínda non foi 
comentada co resto da Corpora
ción. ¿Por qué non o pensa un 
pouco mellor e cambea esta pola 
de acondiciona-lo local no que está 
actualmente? · 

ORENAULT 

Automóviles 
MAR T 1 N EZ 

Celestino Mtnez. Miñones 

Tfno. 718050 
BAJO (A Coruña) 
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Noticias Breves 
Piden outro vete

rinario para o 
Concello 

En todo o noso Concello de 
Zás hai un descontento cada vez 
maior co servicio de Veterinaria 
que pensan que é insuficiente para 
atender tódalas demandas que os 
veciños requiren. A xente en xeral 
pensa que un só veterinario non 
pode atende-las demandas particu
lares e ó mesmo tempo cumpli-los 
servicios de tódolos postos de 
inseminación distribuidos polas 
parroquias. 

Piden que o médico 
resida en Zás 
Algúns veciños de Zás mani

festan o seu descontento polo feito 
de que o médico asinado para esta 
localidade teña a súa residencia na 
localidade de Baio, onde dá a 
casaulidade que xa residen outros 
facultativos namentras que Zás 
queda sin ningún para atender 
os casos de urxencia. 

Alumbrado público 
en Vilar do Mato 

O lugar de Vilar do Mato, 
perto de Zás, está aínda sen 
servicio de alumbrado público. a 
pesar de que dende hai varios anos 
os seus veciños veñen expoñendo a 
súa necesidade ás autoridades 
locais. 

Deficiencias co 
servicio de exten. , 
SIOn agraria de 

Baio 
Moitos veciños dependentes 

do Servicio de Extensión Agraria 
de Baio manifestaron certo descon
tento polo mal funcionamento 
deste servicio na Vila de Baio. 
Concretamente as queixas recíben
se pola pouca información que 
prestan e máis por algunhas 
deficiencias no Servicio. 

Deficiencias no 
servicio de Correos 

Algúns veciños de Zás mani
festaron certo descontento no 
funcionamento do Servicio de 
Correos desta localidade porque 
ultimamente, cando iban a sellar as 
cartas, atopábanse gue nas oficinas 
non había sellos. O parecer, esta 
carencia, según mafinestan' os seus 
responsables, é culpa das oficinas 
centrais que non lles envía os 
pedidos a tempo. · . 

Centro Médico de 
Zás 

Os veciños de Zás están á 
espera do remate das obras do 
Centro Médico que se prolonga 
máis alá do prazo estabrecido, 
para o pasado mes de marzo, para 
poder dispoñer dos novos servicios 
sanitarios (Pediatría, Comadrona) 
dos que tan deficitarios están neste 
Concello. 

Carta dos alumnos do 
Colexio de Baio 

O VOCEIRO está aberto a tódalas iniciativas de grupos 
ou persoas individuais para poder expresar oeste medio 
tódas aquetas inquedanzas, queixas ou simples peticións como 
as que fan estes alumnos de Octavo do noso Colexio de Baio. 

Isto non é unha crítica ó 
Concello de Zás, senón pedidle 
unha serie de cousa que nós, como 
alumnos do Colexio de Baio, 
pensamos que nos farían falla. 

Podemos empezar con cousas 
que facilitarían moito a nosa 
aprendizaxe, como por exemplo: 

- Unha Biblioteca onde os alum
nos podamos obter información. 
- Un laboratorio para facer 
experimentos e traballos nas clases 
de Ciencias. 
- Mellor mobiliario nas aulas: 
mesas, sillas, etc. 
- Duchas con auga quente,xabrón, 
e toallas para ó remata-las clases de 
Educación Física. 
-Ampliación das aulas, pois 
pensamos que non é moi digno dar e 
recibir algunhas clases no comedor 
como pasou este ano e supoñemos 

pasará o próximo. 
Mellora-lo servicio de limpeza 

do Colexio. 

Estas cousas que necesita o 
Colexio esperamos se poidan 
solucionar para outro curso, pois 
ainda que nós xa non poidamos 
disfrutar delas, polo menos outros 
alumnos poderán facelo. 

En canto a Baio queríamos 
pedir: 

- Mellores servicios públicos. 
Melloras en sanidade. 

- Implantación de papeleiras. 
- Unha zona ou parque para que 
os rapaces non teñan que xogar na 
estrada. 

Esperamos que a nosa carta 
sirva de algo e as Autoridades 
Municipales solucionen algunha 
destas deficiencias que nós consi
deramos moi importantes. 

O VOCEIRO DE ZAS, XUÑ0-1988 

Riqueza histórico-arqueolóxica 
do Concello de Zás 
Os Suevos en Zás 
LOCALIZACIÓN DOS POSIBLES TOPÓNIMOS 

SUEVOS NO CONCELLO DE ZAS 

É moi pouco o que se pode decir dos suevos 
mesmo a nivel de Galicia para canto máis se nos 
poñemos a falar dun concello en concreto como é o 
caso que nos ocupa relativo ó de Zas. 

A partir do século 11 despois de Cristo o imperio 
romano de Occidente perde parte da súa puxanza, e 
os exércitos que antes se dedicaban a conquistar 
territorios empréganse agora para mante-las 
fronteiras e, o que aínda é peor, para pelexar uns 
soldados contra dos outros para demostrar que tal 
ou cal xeneral era o máis poderoso, e o digno de 
quedarse co título de emperador romano. 

Nestas circunstancias, os pobos Xermanos que 
estaban fóra do "limes" ou fronteira do imperio 
romano, empezan a entrar pouco a pouco dentro do 
territorio deste, primeiro dun xeito pacífico, aínda que 
logo dada a división do exército e debilidade que 
estaba a amosar polas loitas intestinas para que os 
xefes das distintas unidades conquerisen ser 
nomeados emperadores, entraron dunha maneira 
máis masiva. 

De todos estes pobos o que máis importancia 
ten para nós son os suevos que tras conseguir do 
emperador Honorio que se lles concedera como un 
"foedus" ou territorio para se asentaren na provincia 
lonxana coñecidª como "Gallaecia" (Galicia). 

Ata o ano 429 os suevos dirixidos polo seu rei 
Hermerico manteñen boas relacións co imperio 
Romano, adicándose ás labores agrícolas. 

Nestes primeiros vinte anos os residentes na 
Gallaecia "galaico-romanos" opóñense á entrada 
dos 30.000 suevos mandados por Hermerico, pero os 
nobles xuntados na cidade de Braga (hoxe é de 
Portugal) decidiron pactar con eles porque "xa non 
tiñan lexións e o emperador quedaba moi lonxe" e 
así chegaron a un acordo os suevos e as clases máis 
pudentes (donos de terras, eclesiásticos e militares) 
residentes nesta terra pola que se ofreceron a 
compartir con eles terras e impostos. 

Os suevos fan incursións polos territorios de 
outras provincias baixo o mando do seu rei Reckila, 
que se convirte ó cristianismo, e que planea facer 
unha invasión á "Tarraconense" aproveitando que 
os francos están pelexando cos visigodos pero istes 
veñen dende o sur de Francia e persiguen ós suevos 
ata León e derrótanos. 

Finalmente os visigodos, despois dunha forte 
loita na que lles serveu de pretexto o feito de que os 
suevos axudaran a tódolos inimigos dos visigodos, 
deciden invadi-lo reino suevo co que rematan 
definitivamente no ano 585 despois de Cristo. 

Desde Idacio e Paulo Orosio ata a chegada de 
outro historiador Juan de Bíclaro quedan no medio 

uns cen anos dos que non se ten noticias do que 
fixeron os suevos na nosa terra, isto é unha das razón 
polas que non se pode falar claramente do que pasou 
naquela época, e quizais, dende que empezara a 
Historia un dos tempos máis escuros da historia de 
Galicia. 

Hai que suliñar que por obra dun bispo da 
época sueva, Martiño de Dumio divídese o territorio 
galego en parroquias, moitas das cales aínda existen 
hoxe aínda que outras foron modificadas. 

Non é de estrañar, polo tanto, que nos 
estendamos tanto nunha historia xeral dos suevos e 
non a falar da súa presencia no Concello de 
Zas, posto que si as noticias que ternos delesa nivel de 
Galicia son tan escasas moito máis van a ser a un 
nivel tan local. 

A pesares de todo pódese decir que si estuveron 
no noso Concello como o demostran unha serie de 
topónimos que dan fe da súa presencia. 

Un deses topónimos ós que se facía referencia 
parece se-lo propio nome do Concello de "ZAS" que 
segundo afirmacións de entendidos ven da palabra 
sueva "SALAS" que quería decir máis ou menos 
lugar de reunión. 

Nesa primitiva palabra "SALAS" o que 
primeiro pasa e a perda do "L" entre as dúas vocais o 
que viría dando "SAAS", nome que permanece 
moito tempo xa que aínda en mapas de Galicia 
editados en 1780 aparece ise mesmo nome. 

Máis tarde parece que as dúas "A" xuntas 
convertíronse nunha soa, aínda que de longa 
duración, que pouquiño a pouco foi indo a menos ata 
que quedou nunha simple "A". 

O seguinte paso parece que foi o cambio de "S" 
que xa se pronunciaba moi sonora ata que pasou 
definitivamente a "Z". Ternos, así composto o nome 
de Zas. 

Outro topónimo que ten unha orixe claramente 
xermánica é o de Gomarís, que ven sendo unha aldea 
duns 40 habitantes (1981) e que está na parroquia de 
Lamas. 

Outra aldea que moi ben pode te-la orixe nesta 
época e a de Vilar Ramilo, dado que o nome de 
Ramiro ou Ramilo é orixinario dela, se ternos en 
conta que as "Vilas" eran algunha "explotación 
tipo" do derradeiro tempo do imperio romano, non 
nos debería extrañar que o nome desa aldea tivera 
esa orixe. 

Hai un nome dun monte na parroquia de 
Gándara no que. a tradición popular sitúa a 
existencia de casas, aínda en época recente, tanto 
que, na República estivo refuxiado nunha delas un 
cura. Estas edificacións das que só aparecen as ruinas 
da cimentación pódense localizar nunhas chouzas do 
monte nas "Mestas" e que concretamente se 
coñecen polo nome de "AS GODAS DE ARRIBA" 
e "AS GODAS DE ABAIXO". 

Pódese comprobar que o nome fai, claramente 
referencia a uns conquistadores xermánicos que 
seguiron ós suevos pero que, evidentemente, por 
razóns históricas ten que ser anterior ó século VIII, 
xa que ne!, a comezos desaparece os derradeiros 
vestixios dos reinos xermanos como tales. 

Non se fixo unha prospección seria de 
monumentos desta época polo que tampouco se pode 
decir que non os haxa, pero o certo é que non se ten 
atopado nada. 

Preto da aldea de Vilar Ramilo tense atopado 
cachiños de cerámica nun terreno coñecido como a 
Carballeira, pero isa cerámica segundo confirman 
personas autorizadas, pódese situar ó remate da Alta 
Idade. Media e comezos da Baixa Idade Media, o cal 
nos leva aproximadamente ó século XII ou XIII, 
aínda que tamén pode darse o caso de que xa 
houbera alí instalacións humanas dende moito antes. 

Na parroquia de Tines do veciño Concello de 
Vimianzo houbo importantes vestixios suevos como 
o demostraron os sarcófagos que escalados en 
granito, teñen forma de corpo de persoa, tal como o 
afirma Chamoso Lamas e, que seguramente polo 
cerca que queda de asentamentos humáns do 
Concello de Zás é de Supoñer que tivera a súa 
influencia nas mesmas. 

Seguramente se podera decir moito máis desta 
época, pero a falta de informaci(>n escrita da mesma 
e a non realización de estudios profundos o fai 
imposible. 

Feíto por Evaristo Domínguez Ria! 

Mestre do Colexio de Zas, Maio 1988 

• 
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