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Polémica pola ubicación do Instituto
Namentras o alcalde enfrentaba ós viciños de Zás
e Baio, queríase tapar a escandalosa concesión da
adicación exclusiva ó concellal M. Bouzas

Coa recente renuncia do
Concellal de Cultura e Depor¬
tes, Manuel Bouzas, "Trompe¬
ta", á asignación por conta dos
presupostos municipais da
cantidade mensual de máis de
89.000 pesetas en concepto de
adicación exclusiva, péchase un
dos capítulos máis escandalosos
e negros da recente historia do
noso Concello que comenzou
ca polémica da ubicación do
Instituto xerada, exclusivamen¬
te, polas irresponsabilidades
cometidas polo alcalde, Ramón
Lois.

Frente á clara decisión
primeira do Sr. Alcalde, mani¬
festada no pleno do día 22 de
novembro de 1989, de solicita¬
da ubicación do Instituto para
Baio sen ter en conta para nada
o cambio do mapa educativo
galego dos últimos anos, que
sitúa o centro de interese
maioritario dos veciños polo
Instituto en Zás, optou, ante a
presión da xente, por ofrece-la

ubicación en Zás coa condición
de oferta-Ios terreos necesarios.

Namentras contaba frea-
-los ánimos encrespados dos
veciños de Zás ca distracción

calculada de pedirlle-los terreos,
garantizaba o apoio incondi¬
cional do concellal de Zás,
Manuel Bouzas, boicoteado no
seu negocio polo seu apoio á

ubicación do Instituto en Baio,
ofrecéndolle un soldo en con¬

cepto de adicación exclusiva
sen pensar que traería o
enfrentamento entre veciños.

Revisión da valo¬
ración catastral

Tra-la constatación por
moitos veciños das desigualda¬
des detectadas nos recibos da
contribución urbana, motivada
exclusivamente pola clasifica¬
ción e catalogación feita pola
empresa encargada polo Con¬
cello, unha Comisión de afecta¬
dos, xunto co Alcalde, pediron,
na delegación de Facenda da
Coruña unha revisión da valo¬
ración catastral que lies foi
concedida.

Esta deficiente cataloga¬
ción manifestada polos veciños
concretábase fundamentalmen¬
te en escandalosas desigualda¬
des que atribuían uns impostos
ata catro veces maiores a casas

humildes recén feitas frente ás
vivendas de máis antigüidade
pero de grandes propietarios.
Tamén aumentaba o importe
dos recibos a dotación de
servicios de auga e alcantarilla¬
do dos que carecían, achacando
deste fallo á neglixencia do
alcalde que dixo, textualmente,
que "deixara a empresa ó seu
aire" en vez de aporta-los datos
oportunos e as suxerencias
precisas que aforrasen s veciños
todas estas penalidades, as
reclamacións e as revisións
posteriores. PAX. 6

Ultimamente busca a entrada no PSOE
Ñas últimas eleccións R. Lois pediu
o voto para Coalición Galega

O Noso alcalde, Ramón
Lois, non deixa de sorprender
ós veciños eos seus continuos
cambios de formación política,
que sen explicación ningunha
deixou sorprendidos os seus
propios compañeiros da Coor-
poración minicipal pedindo o
voto, dende o seu posto de
alcalde, ñas últimas eleccións
Autonómicas, celebradas o 17
de decembro último, para a
candidatura de C.G. (Coalición
Galega) que lidera Xosé Luis
Barreiro; lider tamén caracteri¬
zado polos seus bandazos
políticos.

Aparte do envío das pape¬

letas desta formación política,
coa consigna de que eran "as
papeletas do alcalde", polas
casas dos veciños, e estar
presente no mitin celebrado en
Baio por este partido, que
contou ca presencia de Suárez
Vence, vicepresidente por aquel
entón da Xunta de Galicia, a

quen acompañou nun percorri-
do polo Concello, Ramón Lois,
persoalmente, estivo a facer
propaganda, o mesmo día das
eleccións, na mesa electoral de
Zás, situada nunha aula de
párvulos desta localidade,
tendo que ser chamado á
atención pola presidenta da

mesa e constando en acta a dita
infracción.

Ramón Lois, que empezou
a súa carreira política ñas filas
da fenecida U.C.D. (Unión de
Centro Democrático) de Suárez
e accedeu á alcaldía polo
ofrecemento que lie fixeron un
movemento renovador e demo¬
crático de veciños, agrupados
baixo o nome de COALICION
DEMOCRATICA INDEPEN¬
DIENTE. Tra-los catro

. anos
primeiros de gobernó munici¬
pal no que o Concello, de Zás,
movido polo esforzó común de
tódolos concellais, comezou a
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Descontento
reparto dos

A frase escoitada répetida-
mente de que se gastan os
cartos en "estampiñas", deixan-
do unha escasa parte do
presuposto para obras, define
craramente a postura dos
veciños do Concello de Zás en

torno ó reparto dos presupos¬
tos de este ano, que ascende a
167 millóns de pesetas, aproba¬
do no Pleno do día 29 de marzo
deste ano e que contou coa
asistencia de numeroso público,
a maioría integrante da nova
asociación de veciños "San
Andrés".

A partida destiñada para a
remuneración do persoal, cunha
cantidade preto de trinta e
catro millóns e medio (34.499.
345), que engloba un importante
aumento das percepcións dos,
funcionarios respecto ó ano
pasado, xunto coa partida de
bens correntes e servicios, de
trinta e tres millóns e medio,
respresentan, eos intereses e as
amortizacións do capital, máis
da mitade do presuposto total
de todo o ano.

Da partida de maís de
oitenta e un millóns de pesetas
(81.828.527) adicados ó capítulo
de inversións reais (menos da
mitade da totalidade do presu¬

posto), hay que desconta-los

polo mal
presupostos
cicuenta e cinco millóns, inclui¬
dos este ano no presuposto, que
aporta a Diputación da Coruña
para obras exclusivamente do
Plan Provincial, deixando a
inversión real do Concello en

pouco máis de 26 millóns de
pesetas.

A xente, conscente dos
aumentos dos impostos munici¬
pais, tanto ñas contribucións
urbanas como de vehículos,
nunhas taxas notablemente
superiores ós Concellos veciños
sen que houbera, nestes últimos
anos, unhas melloras ostensibles
ñas infraestructuras ou nos

servicios, como ocurre noutros
Concellos do arredor, pensa,
con toda a razón, que os cartos
se están a gastar en "estampi¬
ñas".

Tamén a xente menciona
as cantidades, preto da décima
parte de todo o presuposto, que
se adican a intereses e amortiza¬
cións de capital cada ano,
ofrecendo, como ocurriu nos
últimos anos, balances con

importantes superávit. Ademáis,
según se aprobou no último
Pleno, estáse a negociar novos
créditos que acrecentarían o
endeudamento do Concello,
sen que se chegue a explica-la
necesidade real dos mesmos.

ticiana
fundación
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EDITORIAL
¡Calma, por favor, moita calma!

Aínda que o desenrolo dos sucesos, en torno a ubicación do
Instituto, propiciou unha subida das tensións latentes entre os
viciños de Zas e Baio, que fácilmente poideron dexenerar en
respostas violentas, é convinte, sobre todo para as persoas máis
responsables, tratar de mante-la calma a base de analizar ben a
orixe deste, cada vez máis enrevesado problema, que a todos nos
atinxe.

Non cabe dúbida de que cada viciño, si lie deixan, ten todo o
direito a pedi-la ubicación do Instituto para a súa localidade e, se
cabe, para o mismo lado da súa casa. Tamén é certo que tanto os
viciños de Baio como os de Zás atopan serias razóns e convincentes
argumentos, cada un pota súa banda, para pedir que o Instituto
vaia para un sitio ou outro. A nós simples, espectadores do
acontecer do Concello de Zás, non nos corresponde da-la solución ó
conflicto, porque aínda que eremos que neste caso, e en tódolos
demáis que haxa que resolver asuntos de interés público e xeral, o
criterio a seguir a de ser sempre aquel que beneficie á maioría dos
viciños de todo o Concello de Zás, corresponde a tódolos viciños, ou
ós seus representantes, tomar esa decisión e non só os dun sitio ou
outro.

Pero, máis alá da situación actual do conflicto e da crispación
momentánea dos ánimos, pensamos que a tódolos viciños do
Concello convería/les reflexionar sobre o alcance do mesmo e,
sobre, todo, fixarse ben ñas irresponsabilidades da alcaldía,
engaños incluidos, que, lonxe de procurar serea-los ánimos, atiza
nos rescoldos de vellas rivalidades entre Zás e Baio para que sexan
os viciños, aínda que sexa a paos, os que resolvan un conflicto
xerado exclusivamente pola vontade do Sr. Alcalde, Ramón Lois,
no seu afán de buscar aloxamento nun partido político.

En primeiro lugar, hai que ter en conta, para non face-lo parvo
defendendo intereses políticos de outros, que en nada benefician ós
viciños do noso Concello, o memento en que se concede o instituto
para Zás e por quen. Se todos nos lembramos un pouco, veremos
que a concesión foi anunciada pouco antes das eleccións
Autonómicas, decembro de 1989, polo Conselleiro de Educación,
Aniceto Núñez, membro destacado do partido de COALICION
GALEGA; formación política pola que o alcalde Ramón Lois estivo
a facer propaganda por todo o Concello, mandando papeletas,
facendo visitas e acompañando ó, por aquel entón, Vicepresidente
da Xunta, e líder de C.G., Suárez Vence.

En segundo lugar, os viciños de todo o Concello non deben
esquencer que as necesidades dun Instituto non son as mesmas
hoxe, 1990, que fai sete anos, 1983, cando Ramón Lois alcanzou a
alcaldía por primeira vez. Dende entón, Santa Comba, Vimianzo, e
Ponteceso, con alcaldes máis activos e verdadeiramente
interesados, levaron estos centros educativos para as súas
localidades sin meter en polémicas e disturbios ós viciños.

En terceiro lugar, aínda recoñecendo de que é sempre bó ter un
Instituto, ou Centro de Formación Profesional, as localidades antes
nomeadas teñen serios problemas cada ano para mante-la
matrícula de alumnos, estando sempre coa anguria da ameaza de
peche por falta de alumnos. O noso Concello de Zás, queiramolo ou
non recoñecer, vaille ocurrir outro tanto, por tanto tampouco hai
que facer deste problema un caso de "vida ou morte" tanto por
parte duns como de outros.

Finalmente, non hai que esquence-la actitude permanente
despectiva amosada por Ramón cara a localidade de Zás, por
considérala menos partidaria da súa xestión e que o levou tanto a
expresar opinións realmente ofensivas, moi propias da súa brusca
personalidade, como a ila marxinando progresivamente dos
presupostos municipais, en claro beneficio de Baio, do que non
teñen en absoluto culpa os viciños desta localidade, coa segreda
finalidade de atopar así un firme baluarte político no que xustificar
a súa xestión.

Nesta última clave é precisamente onde se atopa mellor o xogo
de Ramón que, priscindindo totalmente do interese xeral e tratando
de asegura-lo apoio permanente de Baio, non dudou, primeiro en
pedilo Instituto para Baio; logo, ante a presión dos viciños de Zás
acusounos de non da-lo terreo para facelo alí, pensando que, deste
xeiro, acataba as demandas dos viciños. Tra-lo ofrecemento dos
teneos, Ramón Lois, voltouse atrás e dixo que era a Consellería, en
realidade, quen esixía que o Instituto fora pa Baio. O desmenti-la
Consellería as afirmacións de Ramón, dicindo que era a alcaldía a
que debería decidir a ubicación, exaltou os viciños de tal maneira
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que se organizaron para pedi-la clarificación da coorporación sobre
a ubicación do Instituto. Entón tóxicamente, os viciños de Baio, a

quenes primeiramente se lies ofrecerá o Instituto, vendo que
opresión de Zás podía facerllo perder, comenzarán a movilizarse
tamén, e, tóxicamente, non contra a alcaldía que xa lie regalara ó
primeiro, senón contra os viciños de Zás e parroquias dos
arrededores

Como se pode ver, é puro disparate político exalta-los ánimos
dos viciños e destapar vellas rencillas locáis nunha tola carreira por
salva-la xestión dunha alcaldía, que non ten nin pés nin cabeza, que
só se move polos impredicibles ventos que soplan nunha cabeza
totalmente desorientada para ver onde se asentan os verdadeiros
fíos que moven a realidade de Zás, e que vai tapando os seus erros
cun rosario de mentiras e disculpas calculadas que, nesta ocasión, a
piques estiveron de xerar un auténtico desastre, pero que as súas
consecuencias definitivas aínda están por saberse.

Pero aínda é máis grave cun alcalde, nun intento de meterse
noutro partido (demostrando novamente as poucas luces que ten
para escolter formación política pois a Coalición Galega, como se

esperaba, quedou case totalmente barrida do mapa político galego)
ofreza o tan ansiado instituto totalmente devaluado por tardar
tando no momento electoral oportuno, sen ter en-conta para nada,
nin estudia-las posibles reaccións dos viciños dunha e outra
localidade, tan só pensando no beneficio político que iso lie iba a
representar.

O concellal Manuel Bouzas,
tocoulle unha beca.

Recentemente tódolos viciños poidemos asistir, entre
soprendidos e perplexos, a concesión da "adicación exclusiva" ó
Concellal de Cultura, ManuelBouzas, habitúa/mente coñecido polo
sobrenome de "Trompeta".

Acerca desta "afortunada" concesión para quen a recibe,
convén facer algunhas reflexións, sobre todo por parte de quen
paga que son tódolos viciños de Zás, que pódenos levar a obter una
clara visión do deterioro progresivo a que está chegando a Adminis¬
tración local en mans do alcalde Ramón Lois.

E totalmente inxustificada esta concesión dun soldo mensual
para un concellal, neste caso o de Cultura, por canto nin é
necesario a adicación de dúas persoas no noso Concello, nin as
necesidades reais de infraestructura e servicios, tan esquencidas
últimamente, permiten ó escaso presuposto municipal sustrae-las
cantidades necesarias para facer frente ó desembolso dunha
nómina máis.

Aínda que nos últimos anos, xa estamos acostumbrados a que
unha parte importante dos presupostos quede sen gastar,
evidenciando unha totol desidia porparte da alcaldía por atende-las
necesidades que demandan as parroquias: arreglo de baches,
mellora das comunicacións, ampliación do alumbrado, dotación de
locáis, sociais e lugares de esparcemento, atención a terceira idade
e a xuventude, control do servicio sanitario e ampliación do servicio
de veterinario, etc., hai ñas xustificacións ou liquidacións dos
presupostos, que se fan despois de remata-lo ano fiscal, unha serie
de puntos escuros acerca de adonde van destiñadas certas partidas
que non se gastan ou que se fai eos cartos que sobran, que
evidencian un absoluto manexo dos presupostos ó antoxo de Ramón
Lois.

Esforzándonos un pouco por busca-la explicación deste
despilfarro dos presupostos, poidemos apreciar nesta concesión o
pago da vontade política do Concellal Manuel Bouzas ó alcalde
Ramón Lois, totalmente desacreditado entre os viciños, e,
últimamente, polo conflicto do Instituto, acosado tanto pola
oposición como por membros do seu propio grupo político ó que lles
está a face-la mesma xogada que lie fixo ós independentes,
negociando pola súa conta, sin telos en consideración para nada, a
entrada noutra formación política, tra-lo ofrecemento do cargo que
ostenta, e que alcanzou ca axuda de todos, para facer propaganda
electoral a favor da COALICION GALEGA.

A presión dos viciños sobre o Concellal de Zás, Manuel Bouzas
por haber defendido públicamente a primeira decisión do Alcalde
sobre o Instituto, chegou a evidenciarse nun claro boicoteo o

pequeño negocio familiar que rexenta na localidade de Zás. Entre a

progresiva perda de clientes e as veladas ameazas dirixidas contra
a súa persoa, o alcalde Ramón Lois, temendo que doblegasen a
fidelidade deste incondicional Concellal, optou por reforzar a súa
vontade co ofrecemento da adicación exclusiva pagada eos cartos
de todos, que representaba para o seu perceptor unha auténtica
"bicoca".
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¿Que Busca
Ramón Lois
eos continuos
cámbeos de
partido?
progesar tanto en obras e
proxectos como en modos e
usos democráticos, Ramón
Lois, en total segredo, desem-
barazouse de tódolos seus

compañeiros de movemento
renovador veciñal, e firmou
pola Coalición Progresista de
Enrique Marfany, coa que en
base ó traballo feito renovou

unha maioría mínima para
gobernar outros catro anos.

A única finalidade, e
xustificación, que debe ter
calquera persoa que se adique á
actividade política é a de servir
exclusivamente ós intereses da
Comunidade que representa.
Cando se perde esta referencia,
os políticos acaban sendo vistos
como simples aproveitados ou

avispados oportunistas que
utilizan o cargo público para o
medro persoal e recurren
habitualmente a todo tipo de
argucias e engaños coa xente
que ere neles, para permanecer
no cargo indefinidamente.

Se votamos unha ollada a

traxectoria política do noso
actual alcalde, lembraremos
que, ñas primeiras eleccións
democráticas, no ano 1979,
presentóuse ñas listas da, por
aquel entón, boyante Unión de
Centro Democrático (U.C.D.)
que lideraba, o ex-presidente
Adolfo Suárez.

O novo fracaso do partido
en que concurría Ramón Lois
ñas listas, a C.P.G. de Marfany,
e tra-la traición feita na

Deputación ó candidato de
Alianza Popular, Romay Becca-
ría, actual conselleiro de Agri¬
cultura, os membros desta
formación política, incluido,
Ramón Lois, decidirán apoiar
aCOALICION GALEGA ñas

derradeiras eleccións, como

última oportunidade de ser
incluidos nun partido ñas
próximas eleccións locáis.

O seu exceso de oportunis¬
mo, e a súa ansia de seguir no
poder non impidiron a Ramón
Lois, reclama-lo voto para esta
formación recurrindo ós vellos
vicios caciquís de entrega-las
papeletas en nome do alcalde e
ofrece-los sobres, no mesmo

lugar das votacións.
Tra-lo novo fracaso do

novo partido de Ramón Lois
ñas últimas eleccións autonó¬

micas, a COALICION GALE¬
GA, presidida polo coñecido
ex-vicepresidente de Albor, o
Sr. Barreiro, o noso alcalde,
xunto eos seus compañeiros de
Coalición voltan a estar sen

partido en que acudir ás
próximas eleccións municipais.
De fontes fidedignas temos
coñecemento de que están
agora tratando de incorporarse
o partido socialista, do PSOE,
o que evidencia craramente, e
unha vez máis, que os verdadei¬
ros intereses non teñen nada

que ver co servicio á Comuni¬
dade de Zás.
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A Dcputada nacional CRISTINA ALMEIDA defende a Isabel no Tribunal Supremo de Madrid

ISABEL GONZALEZ; un caso exemplar
de recoñecemento da responsabilidade paterna

Aínda que os círculos sociais, veciñais e familiares xa lie tiñan
asinado o papel de víctima, coma a tantas outras mulleres seducidas e
abandoadas co seu filio á sua sorte, o feito de que Isabel González
Cancela se rebelara contra esta cadea secular que condea á nai solteira
a unha vida de vergonza e marxinación ó mesmo tempo que lie esixe o
total coidado do filio, representa, para toda a sociedade galega, un

exemplo da loita que se debía levar, dende tódalas institucións púbricas
(Concellos, Gobernó Autonómico, Fiscalía Púbrica, Educadores,
Opinión Púbrica e Xuíces) contra a lacra de bornes irresponsables que
se adican, como se dunha práctica deportiva se tratase, a deixar fillos
no mundo sen asumir para nada ningunha das obrigas que iso trae apa-
relladas: educación, vestido, manutención, calor afectivo e filiación.

Traía última sentencia da
sá segunda do Tribunal Supre¬
mo, en Madrid, que confirma¬
ba en tódolos termos a senten¬

cia emitida pola Audiencia
Provincial da Coruña, no

sentido de declarar culpable do
delito de ESTUPRO (Acceso
carnal mediante engaño) a
Xosé Luis Solís Castiñeira,veci-
ño da parroquia de Meanos,
baseandose na minoría de
idade, na condición humilde, e
no ocultamento da relación con

Isabel mentras mantiña rela-
cións de noivado con Azucena
Santos Vidal, remata unha
dura e costosa loita, comezada
no ano 1985 no Xulgado de
Corcubión, que pretendía, por
primeira vez en Galicia, recláma¬
lo recoñecemento da paternida-
de

A sentencia, que condena
a Xosé Luis Castiñeiras como

AUTOR DUN DELITO CON¬
TINUADO DE ESTUPRO a

seis meses e un día de prisión
menor e ó pago das costas
procesáis, obriga tamén ó
encausado a abona-la cantida-
de de 500.000 pesetas e a
mensualidade, en concepto de
alimentos para o filio, de
25.000 pesetas que será revisa¬
da anualmente. Así mesmo

declara a filiación non matri¬
monial de David González
Cancela como filio de Xosé
Luis Solís, quedando excluido
este último do exercicio da

patria potestade.
A historia, que comezou

no ano 1984 cando Isabel aínda
cursaba estudios de E.X.B.
namentras Xosé Luis Solís xa

era un home libre de quintas,
repetía, mimeticamente, situa-
cións similares que acontecían
tódolos veráns con nenas recén
rematado-los estudios nos

Colexios de E.X.B., sen apenas

experiencia na vida e con
escasos ceñecementos sobre o

sentimento afectivo, que, eran
virtualmente asediadas por
mozos de moita máis idade ,

A constatación cada ano,
ó principio de curso, dun ou
varios casos de ex-alumnas que
caían embarazadas ó pouco de
deixa-lo Colexio, sendo algu-
nhas délas totalmente abando¬

nadas polo home que lie fixo o
filio, puxo en alerta a varios
profesores do Colexio de Zás
para tratar de poñer freo a este
tipo de abuso que non respeta
tan siquera a minoría de idade,

O caso de Isabel González
Cancela, que contiña tódolos
ingredientes antes mencionados,
presentábase como un caso tan
claro de abuso e engaño,

comentido dende unha situación
familiar, social e económica de
clara superioridade para o
medio de Meanos, e cunha
absoluta certeza de que ía
quedar impune, que movilizou
ó pai, profesores, avogados e
institucións públicas no sentido
de afronta-lo caso xuridicial-
mente como un delito de

estupro.

A proba da pater-
nidade

A total imposibilidade, ata
hai moi pouco, de poder probar
fehacentemente a paternidade
dun filio sirviu, durante seculos,
para encubri-lo abuso de
moitos homes sobre as mulleres
e manter en Galicia o máis alto
índice de toda Europa, de fillos
non recoñecidos polo seu pai e
que quedan sinalados ó leva-Ios
dous apelidos da súa nai.

Curiosamente, namentras
ñas últimas decadas Galicia
seguía a mente-las máis altas
estadísticas de nais solteiras e

fillos sen pai, castigando exclu¬
sivamente á muller con toda a

responsabilidade e traballo,
teña a idade que teña, e
liberando ó home da súa culpa
e obrigas, o Departamento de
Medicina Legal da Universida-
de de Santiago adquiría renome
mundial polos seus traballos
científicos encamiñados á de¬
mostración da orixe paterna e
materna perante uns complexos
análisis do sangue.

A certeza da validez xurí-
dica desta proba científica
sobre a demostración de quen é
o pai ou a nai dun neno, así
como o coñecemento de varias
sentencias emitidas polo Tribu¬
nal Supremo, favorables ás
tésis das nais (que case sempre
saben perfectamente quen é o
pai do seu filio anque durante
sáculos non as creron porque a
sociedade interesáballes máis
pensa-lo contrario), empuxa-
ron a toda a xente que sentía
verdadeiro afecto por esta nena
de quince anos, a leva-lo caso
ós tribunais para exisir, dunha
vez por todas, as responsabili¬
dades dos pais desaprensivos
fronte ós fillos de nai solteira.

O patetismo manifestado
na Audiencia da Coruña polo
avogado do encausado, Xosé
Luis Castiñeiras, na súa insis¬
tencia de naga-la validez da

Isabel aceptou que se aplicasen
medidas de gracia para a pena de
cárcere de Xose L. Solis

Recentementem, no mes de maio último, a

instancias da Audiencia Provincial da Coruña.
Isabel González Cancela, diante do Xuíz de Paz
do xulgado de Zás, aceptou a aplicación de
medidas de gracia á pena de cárcere de seis
meses decretada pola sá segunda do Tribunal
Supremo como consecuencia da declaración de
culpabilidade dun delito de ESTUPRO
continuado na persoa demandante, e que tivo
como consecuencia o nacemento dun filio de
nome David.

Como se sabe, o delito de ESTUPRO, que
tipifica e castiga o uso do engaño para o acceso
carnal, especialmente determinado para os
casos en que interven unha rapaza menor de
idade cun home maior de idade, distingíndoo
perfectamente das VIOLACIONS (acceso
carnal mediante o uso da forza ou a coacción
física), determina unha pena de cárcere que vai
dende a mínima de seis meses de prisión menor,
ata os 12 anos de prisión maior, coas penas
accesorias de inhabilitación para o exercicio de
cargo público e suspensión do dereito de
sufraxio durante a duración da condena.

No caso de Xosé Luis Solís, casado e con
outro filio, os xuíces estimaron a súa situación
para que, ó mesmo tempo que sinalaban a toda
a Sociedade galega a gravidade do delito, que se
produce case sempre nos casos das nais solteiras
que son menores de idade, tipificando o caso

como un ESTUPRO, impoñían a pena mínima
de cárcere, estabrecida en seis meses para este
caso concreto, e advertían das súas consecuen-

Para o resto das nais solteiras que , o
contrario de Isabel, eran maiores de 18 anos e,

por tanto, o engaño do home que as abandonou
non é constitutivo de delito tan claro (noutros
casos, por exemplo, entre un empresario e unha
empregada, si sería igoalmente ESTUPRO
aínda que non fose menor de idade) queda o
recurso dun pleito CIVIL que, cando menos,
unha vez demostrada a patarnidade por
calquera departamento de MEDICINA LEGAL
de España, aseguraría á nai o seguinte:
recoñecemnto xudicial da paternidade coa
obriga de inscripción no Rexistro Civil do filio,
co apelido do pai, o que lie permite ser contado
como herdeiro; no caso de que o filio sexa
menor ou non poida valerse por si mesmo,
contribución ós gastos de mantenemento e
coidado cunha pensión mensual como se fose
outro filio calquera; finalmente, poder dicir.
aberta e claramente quen é o pai do seu filio.

As probas de paternidade pódense pedir a
calquera idade e en calquera momento. O custo
da proba e o pleito Civil non ten por que
resultar caro e está ó alcance de calquera. Basta
só decidirse e acodir a un bó avogado, sobre
todo matrimonialista.

prova de paternidade aducindo
o patentesco entre nai e o pai,
primos segundos, á par que
mostraba a ignorancia sobre
a mesma e a súa validez
xurídica, (estimada ata o grao
de considérala positiva nos
casos en que o pai se negue a
facela), revelaba o último
intento de mante-las dúbidas
sobre quen é o verdadeiro pai
dos fillos de solteira, que
contribuirón, perante séculos, a
falla da asunción de responsa¬
bilidades e impunidade de
delitos de moitos homes desa¬

prensivos.
Do mesmo xeito, a perma¬

nente negación de Xosé Luis de
se-lo pai de David González
Cancela, a pesar do revelador
informe do Doctor Carracedo
que lie atribuía á máxima
probabilidade de paternidade
recoñecida, independentemente
do parentesco aducido como
excusa, contribuiu decisiva¬
mente a considera-lo engaño
como a base do acceso carnal
con Isabel e, por tanto, a
demostra-la base do delito de

estupro.
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Creada a Xunta Xestora de Asociación de Viciños "SAN ANDRES"

Lamentable enfrentamento entre Zás e Baio
provocado por interesadas maniobras do alcalde

O intento do alcalde, Ramón Lois, xunto co resto dos alcaldes da
Coalición Progresista Galega (Santa Comba, Coristanco e Mazaricos)
por entrar no partido político de Coalición Galega para poder acudir,
baixo a súa sombra, ás próximas eleccións municipais con garantías de
voltar a controla-la Diputación, foi a causa de que se ofertara, xusto an¬
tes das eleccións Autonómicas do mes de decembro, polo Conselleiro de

A pesares de que o alcalde,
Ramón Lois, decía na prensa
que "non entraba en localis¬
mos", o que seu proceder
último, no que manifesta
xuizos negativos hacia a xente
de Zás e mantón unha erara

tendencia a beneficiar nos pre-
supostos a localidade de Baio
(do que repetimos en absoluto
teñen a culpa os seus veciños)
desminten craramente as suas

manifestacións, e inducen a
xente desta localidade a unha
actitude totalmente belixerante
contra a alcaldía por considera-
la totaltamente oposta ós seus
Ínteres e necesidades.

Namentras o día 13 de
decembro, na estrada da Coru-
ña a Fisterra, o Sr. Alcalde e o

Ex-vicepresidente da Xunta,
Suárez Vence, diante de testi¬
gos, facíanse mútuas promesas
de intercambio de favores á
concesión do Instituto para
Baio a cambeo de que o alcalde
de Zás (presentado primeiro
ñas listas de U.C.D., despois
eos independentes de Zás e
finalmente con Coalición Gale¬
ga (C.G.), (cousa que o alcalde
cumpriu repartindo papeletas
desta formación política ñas
eleccións Autonómicas do
pasado decembro) estábase a
xerar, polo tema da ubicación
do Instituto, un perigroso
conflicto entre veciños, que a
piques estivo de producir
enfrentamentos físicos, no que
non repararon estos dous
interesados politicos cando
pactaron o intercambeo de
favores.

Si os viciños da localidade
de Zás, constituidos, xunto cas

parroquias colindantes, en
Asociación co nome de "San
Andrés de Zás", a raiz deste
pleito pola, ubicación do
Instituto, manifestan que o que
se pedía no Pleno do 87, o que
fai referencias o alcalde era un

Instituto Comarcal e non,
como agora, un totalmente
local, entón débese loxicamente,
busca-lo lugar máis céntrico do
Concello e que beneficie a máis
veciños, correspondendolle por
estas razóns a Zás; os viciños de
Baio argumentan, pola contra,
que xa no Pleno do 5 de
decembro decidíuse que as

clases comenzaran a darse ñas

escolas da "Agrá Regueiro" de
Baio e, posteriormente, no
Pleno do día 11 do mismo mes

firmase coa Xunta a ubicación
do Instituto en Baio e así

aparece no diario oficial de
Galicia do día 25 de xaneiro
deste ano.

Cas razóns antes esgrimi¬
das por ambas localidades,
empeza o enfrentamento entre

Educación e polo vice-presidente da Xunta daquel entón, Suárez-Vence,
ambolos dous membros da devandita Coalición Galega, un instituto para
a localidade de Baio tal como se acordara no Pleno do día 22 de novem-

bro de 1989, e que di textualmente: "A creacción dun Instituto de Bache-
relato en Baio é unha aspiración desta Coorporación que xa adoptou nes-
te sentido en sesión Plenaria do 28 de decembro de 1.987..."

realización dun Pleno, reclama¬
do polos viciños de Zás en
demanda dun pronunciamento
da Coorporación sobre a
ubicación do Instituto; pronun¬
ciamento que tamén exixía a
Consellería de Educación, a

quen Ramón acabaou traspa-
sandolle a papeleta, e quen,
finalmente, decidiu pola locali¬
dade de Baio para o emplaza-
mento do polémico Instituto.

O final desta incruenta

guerra de intereses, pesan aínda
os rescoldos de vellos resenti-
mentos, que tardarán en cica¬
trizar de novo, despertados
innecesariamente pola actua¬
ción dun alcalde que tivo
primeiro en conta os seus
intereses políticos e partidistas
antes cós da xente dunha
Comunidade que o votuo
esperanzado de que o seu
mandato mentivera un Conce¬
llo unido, con bos servicios
para todos e distribuidos según
criterios obxectivos e previo
estudio das súas necesidades.

Zás e Baio o cal contribue o Sr.
Alcalde cas súas declaracións
na prensa predicindo "uns
graves enfrentamentos por
problemas localistas, nós que el
non entraba". Con esta actitu¬
de de aparente neutralidade
pretendíase desvia-la atención
da súa persoa, como a causante
do problema, permitindo que
intervisen os veciños de Baio
para que se obstaculizase a

As continuas movilizacións de viciños
poñen de relieve o descontento contra
a xestión do alcalde

O malestar crecente detec¬
tado en moitos veciños do
Concello, sobre todo en Zás e
ñas parroquias colindantes,
tanto polo tema das novas
catalogacións do Catastro
urbán (feito por unha empresa
privada de Pontevedra que
cobrou innecesariamente 9 mi-
llóns de pesetas por un traballo
que facenda está a facer
gratuitamente) como pola re¬
cente polémica xurdida pola
ubicación dun Instituto a raiz
da concesión oportunista e in¬
teresada do por aquel entón
Conselleiro do partido de
Coalición Galega, pouco antes
das eleccións Autonómicas,
para que o alcalde fixese
propaganda por esa formación
política, convenceu definitiva¬
mente ós veciños para formar
unha asociación que lies permi¬
tirá facer frente o que, según

eles, é unha política do alcalde
"craramente descriminatoria
da localidade de Zás e parro¬
quias limítrofes".

Por estas razóns, o 17 de
decembro do ano pasado,
constitúese a primeira xestora
da AA. VV. "San Andrés de
Zás" que ten como represen¬
tantes a: Manuel Domínguez
Gerpe, presidente; Jesús Ma¬
nuel Roget Barrientos, como

secretario; e Rosa Espasandín
Lema, como tesoreira. Esta
asociación, inmediatamente de
constituida, levou adiante
tódalas movilizacións tendentes
a forzar a Coorporación muni¬
cipal a difinirse sobre a ubica¬
ción do Instituto, que eles
reclamaban para Zás, argu¬
mentando que o "haber tantos
Institutos nos Concellos dos
arredores, onde máis veciños
baeneficia a súa ubicación é en

Zás".

Os veciños de Zás, que xa
o ano pasado habían feito
varias concentracións no Con¬
cello para protestar pola subida
dos impostos urbáns, concen¬
tráronse numerosas veces no

mes de abril e maio con motivo
da polémica xurdida polo
instituto que acabou sendo
concedido definitivamente para
Baio por decreto da Consellería
de Educación.

Esta unidade, xurdida
recentemente o amparo da
constitución da asociación de
veciños, presentase como unha
erara resposta ó rechazo uná¬
nime da xestión dos últimos
anos, da alcaldía que da
continuas mostras de arbitra-
riedade, desplanificación, des¬
control e mala xestión dos
presupostos.

A fuxida do alcalde
O día 24 de Maio, durante

a clebración dunha comisión de
Gobernó ás nove e media da
noite, concentrouse diante do
Concello, un gran número de
veciños de Zás, que querían
preguntar pola data de celebra¬
ción do Pleno do Referendum
solicitado pola AA.VV. "San
Andrés de Zás" e avalado por
case 2.000 firmas, para decidila
ubicación do Instituto.

En vista de que pasaban as
horas e a sesión se alongaba sen
visos de rematar, a xente
dirixiase en varias ocasións ó
alcalde para pedir que saise a
dar unha resposta. Non deu
ningunha, xa que polo visto
tiña medo de ser agredido,
aínda que, según os veciños
non recibirá ningún tipo de
amenaza nin agresión durante
as varias horas que estivera alí
a xente coas portas do Concello
abertas e con acceso libre ó
salón onde se estaba celebran¬
do a Comisión de Gobernó.

Pasada a unha de mañá,
chegou a Garda Civil de Santa
Comba para protexer ó Sr.
Alcalde das supostas iras da
xente. Logo de pedir que non
houbera ningún tipo de agre-
sións, agardaron a baixada de
Ramón Lois. Cando apareceu
este, o presidente da AA. VV.
dirixiuse a el para solicitar
unha resposta á demanda da
xente. Non a houbo. O Sr.
Alcalde saiu aceleradamente,
coa Garda Civil da Casa
Consistorial deixando atrás sen

ningunha protección a dous
concellais e ó secretario, que a

piques estiveron de paga-lo
desplante que o rexidor munici¬
pal deu os veciños. Contan
algúns dos asistentes que o
alcalde levaba tantas presas que
non parou nen a cambear unha
roda que tiña pinchada.

Despois de pasar algúns
apuros, sairon do Concello, sen
sufrir ningunha agresión os
concellais e secretario que
Ramón Lois, na súa fuxida,
deixara esquencidos na Casa
Consistorial e no medio da
concentración.

Se rapida foi a saída dos
mandatario municipal, non foi
menos a dos concellais e

secretario que se marcharon
deixando as portas abertas e
tódalas luces encendidas.

Un pouco mais tarde, a
xente levou a cabo outra
concentración diante da teber-
na do concellal de cultura, para
lie manifesta-lo seu desconten¬
to pola súa xestión como
concellal de Zás.
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Campafía cultural do Concello
para coñece-lo noso entorno

O Area de Cultura do
Concello de Zás contou coa

presencia dun Animador Socio-
Cultural, entre os meses de
Marzo e Maio, traballando na

organización de distintas activi¬
dades entre as que compriría
suliñar a Samana das Letras
Galegas, a Campaña de itinera¬
rios a pé "Coñece o teu" que se
vai desenrolar nestes meses de
verán, na recolleita de aparellos
do liño por diferentes puntos
do municipio, Visitas das
unitarias de Carreira e Muiño a

Santiago e de Gandara e Vilar a
Coruña, así como colaborando
coa Asociación Badius na

organización do Certame Tra-
moia de Teatro.

En canto á Semana das
Letras Galegas a Consellería de
Cultura sumouse a esta cele¬
bración ofertando un abano de
actividades que amosaron o

que se está a facer ñas artes
expresivas desde Galiza, así
tivemos oportunidade de con¬
templar unha exposición de
fotografías realizadas polo
Taller do Burgo das Nacións de
Santiago, escoitar ó Cuarteto
Resonet que interpretou temas
galegos do Medievo e Renaci-
mento.

No Pub Komik de Baio
proxectáronse videos dos novos
creadores galegos, entre os que
destacar a Xavier Villaverde ou

COÑECE 0 TEU

gv
*
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Antón Reixa. Asemade falar
das representacións que en
sábados sucesivos realizaron no
Auditorio de Zás os integrantes
da Asociación Xuvenil Badius.

Dicir que non axudaron os
tempos revoltos nos que anda¬
mos para que estes actos fosen
un éxito de público.

Recentemente se abriu o

prazo de inscripción da Cam¬
paña de saídas polo Concello
"Coñece o teu". Esta Campaña
tenta dar a coñecer aqueles
lugares de interese histórico,
artístico ou natural do Conce¬
llo, mediante excursións para
realizar a pé.

O certame tramoia de
Teatro vai pola súa terceira
edición con cerca de 25 grupos
participando o que ano a ano o
vai configurando como una .

vai configurando como unha

boa mostra do que se está a
facer no Teatro Afecionado na

Bisbarra.
A partir do 15 de Xuño

abrira-se en Zás a exposición
"OFRECIDOS" de fotografías
de Tino Martínez, unha mostra
fotográfica que ven de estar
presente no Museo do Pobo
Galego, e que tras negociacións
co Museo de Pontevedra e a

Fundación Barrie de la Maza,
vai poder ser admirada no
Auditorio Municipal. Esta
exposición recolle imaxes dos
romeiros que acuden ao Corpi-
ño e ao Nazareno, expresión
das devocións populares.

Esperase tamén que du¬
rante estes meses do verán se

complete o conxunto de apare¬
llos do liño e podan así ser
expostos no Auditorio, como
modo de recupéralos e evitar
a súa desaparición. Ademáis
estase a elaborar unha unidade
didáctica sobre o proceso de
cultivo do liño, toda vez que
hai anos se deixou de traballar
e as xeracións máis novas non o

coñecen, e sería bonito que
soubesen dos traballos que se
pasaban daquela para poder
vestir, ou para gañar uns
cartos.

No verán agardase que
volte a funcionar a Biblioteca
Minicipal, que conta cun local
na Casa do Concello.

A crise do Sector Leiteiro

Sorprendente baixada do leite
O ouro blanco experimen¬

ta unha enorme baixada o

longo da final do ano anterior e
o que levamos deste, pasa de
case as 60 pts./litro a cerca
da mitade. Esto convirtese na

ruina dos agricultores donde xa
empezaban a despertar e a ter
unha vida aceptable, e incluso
animaba ós xevenes a vir ó tra-
ballo do campo. A situación e
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mala e o futuro dos producto¬
res sobre todo os pequeños é
complicada, pero creemos que
pronto debe tocar fondo e

lograr unha certa estabilidade.
As tractoradas que se levaron a
cabo con cortes de trafico non

serviron pra nada e soio se
beneficiaron as empresas que se
están forrando a conta dos
gandeiros, pois o precio de
mercado e o mesmo. Este

problema non e debido ó leite
de fora sinon ó bo precio que
tuvo anteriormente o que fixo
aumentar a producción e
curiosamente non no medio
rural sinon nos alrededores das

grandes cidades

Esto unido as subven-
cións que aceleraron o crece-
mento fixo que unha boa parte
da producción do leite esté o pé
das fabricas e grandes núcleos
de poboación, o que fai que as
empresas deixen de recoller o
leite do medio rural por ser
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Carreteia Santiago
ZAS DE CARREIRA
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Carretera Carreira, s/n
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Crecente movemento
cultural en Lamas

A fináis do mes de marzo un grupo reducido de xóvenes, a
maioría mulleres, acordan crear unha asociación cultural e

deportiva, pero na segunda convocatoria o número creceu,
alcanzando os 30 participantes o que foi motivo de facer duas
organizacións.

Resultaron elixidas as

directivas:
A.D.IRINDO: José M.

Rama Busto, presidente; Anto¬
nio Pose Blanco Vicepresiden¬
te; Juan Costa Miranda, secre¬
tario; Angel Espasadín Martí¬
nez, tesorero; Germán Pérez
Freire, Héctor Loureiro Rey,
José L. Pereira, son os secreta¬
rios de organización e vocales
Antonio Cures y José Espasan-
din.

A.C. DOMEDIO: Marisol
Mira Montes, presidente; Juan
F. Maroñas, secretario; Sara
Vilariño López, tesorero; e
vocales Mercedes Freire, Mar¬
garita Mouzo, Herminia Suá-
rez, Belén Martines, José
Vilariño.

I MARATON POPULAR DE
LAMAS

Os vencedores son: Adutos
Femeninos: Yolanda Antelo
Mártinez con un tempo de
47'20", 2- Margarita Mouzo,
3e Ma Teresa Lema. Adultos
Homes: Alberto Lema Cotelo
(27'39"), 2e José Rey, 3Q
Manuel Rey Lema, lnfanti
nenas: Ia Mercedes Perez
Cotelo, 2a Mabel Montes
Rama, 3a Silvia Perez Freire.
Infantis nenos: Ia Cesar Fondo

Busto, 2a Feo. J. Veiga, 3a José
Eladio Lavandeira. Benxamin
nenas: Ia Valentina Alvarez

Recarey, 2a Silvia Montes
Rama, 3a Silvia Santos García.
Benxamin nenos: Jorge Freire,
David Freire y Julián ALvarez.
Participante mais xoven: Maria
Freire. Participante mais vetera¬
no: Jesús Mouzo.

I CONCURSO RECREATIVO
CULTURAL "A ROLDA"

As seis da tarde do día 29
de Abril, no Local da Coopera¬
tiva de Lamas, con un cheo a
rebosar a Asociación Cultural
Domedio presentaba o concur¬
so recreativo cultural A Rolda,
que consistiu en preguntas,
probas, xogos e proba exterior.
O obxetivo era divertir, formar,
e coñecer a parroquia e alrede¬
dores. Participaron tres equi¬
pos, con un na de 4-9 cada un;
resultando gañador o equipo
capitaneado por José Eladio
Lavandeira. Resultou todo un

éxito e pechou cun guateque.
Estas duas organizacións

teñen pensado organizar no
primeiro fin de seman de Xunio
a II Campeonato de Tiro o
Prato, VII trofeo Milagrosa de
Fútbol e o I de fútbol femenino.

mais cara. Si se ouberan
aplicado as cuotas, non se
produciría este fenómeno, xa
que o que non producía leite
non pode producilo, e por
outra banda os pequeños
productores podían haber ne¬
gociado unha subida das mes-
mas. Pero a crisis non rematará
mentras as empresas sigan
facendo o que queiran, donde
eles analicen o leite e lie den o

resultado que queiran os pro¬
ductores. E necesario a posta
en marcha dun laboratorio
donde se analice a calidade da
leite dunha maneira mais
fiable, cousa que as fábricas
non queren.

Esto é o que se pretende
coa posta en marcha do Labo¬
ratorio Interprofesional de
Guísamo (A Coruña), que xa
era pra estar funcionando no
mes de xaneiro. Con esto e a

firma dun acuerdo sobre o

precio base o sector logrará
mellorar.

As continuas obras no

Colexio de Zás
perturban a labor docente

Carretera Santiago
ZAS Telef 71 83 90

No anterior VOCEIRO
díxose que ían empeza-las
obras de restauración do cole¬
xio de Zás, no que entraba
cambeo de xanelas, cubería e
pintura exterior do edificio. A
data de finalización destas
obras era o 30 de Abril. Aínda
non remataron.

Tal como se pronosticou
neste medio, ó pouco de
empezar comprobouse que era
un caos total (martelazos, grúas
no patio, obreiros tirando
escombros e armazóns de
xanelas etc), e que non se podía
dar clases nesas condicións.
Ante a protesta dos profesores
polos ruidos e perigo que
supoñían estas obras para os
alumnos, a Administración deu
como solución (por terceiro
ano consecutivo) a supresión
das clases pola tarde. Esta
decisión foi criticada por un
sector de profesores, país e
alumnos, xa que algúns rapaces
tiñan que madrugar moito,
fechábase de novo o comedor e
continuaban as obras durante a

xornada lectiva.

Enviouse un escrito firma¬
do por pais de alumnos facendo
responsable ó Sr. Delegado de
calquera accidente que poidera
sufrir algún alumno debido a
esas obras, que se consideraban
feitas a destempo e sen tomar
ningunha medida de seguridade.

O día 1 de Maio, entre
andamios e obras volveren a

empeza-las clases pola tarde
con parte das cuberías levanta¬
das (houbo sorte e non choveu),
con andamios en toda a facha¬
da, con ruidos durante algúns
días e grúas traballando no
patio en algunha ocasión.

Moita xente pregúntase: Se
por mor das obras se conside-
rou preciso a sesión única, ¿por
qué se volveu a empeza-la
doble xornada sen que estas
remataran?

O PSOE se con¬

solida como a pri-
meira forza local

Ñas últimas eleccións au¬

tonómicas os socialistas alcan¬
zaron a segunda victoria conse¬
cutiva en toda a historia. Estes
gañaron en todas as mesas
menos na de Zás, Muiño e

sorprendentemente en Lamas.
Todos os grupos traballaron
moito, así o PP dou mítines e
mais o Bloque que por primeira
vez daba un mitin en Zás. A
C.G. douno en Baio, donde
estivo o Vicepresidente da
Xunta; que se apoyaron no
grupo do alcalde, que traballa¬
ron moito, regalando Lotería e
cheques de subvencións. E o
PSOE que apenas dou mítines e
con menos estructura logrou
1029 votos, seguido do PP con
1016, C.G. 478, Bloque 107 e o
CDS53.

ticiana
fundación
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As mentiras do
Sr. Alcalde

O día 20 de Abril, un

grupo de veciños na praza do
Concello pregunta ó Sr. Alcal¬
de a razón pola que non houbo
Comisión de Gobernó o xoves,
día 19, xa que según informou
o Teniente-Alcalde, Manuel
Angel Bouzas Amado, tiña que
habela tódolos xoves. A respos-
ta, oída por tódolos presentes,
foi que iso non era verdade, que
non estaba establecido que
houbera tal sesión ese día da
semana e que ¡Alá o Sr. Bouzas
Amado co que dicía!... Pois ben
, no Pleno do 8 de Outubro de
1987, no su punto 10 e aparta¬
do b) di: Comisión de Gober¬
nó: As sesións celebraranse
tódolos xoves ás 21 horas 30

minutos, excepto de Outubro a
Febreiro que será ás 20 horas
30 minutos. As sesións extraor¬

dinarias celebraranse ás mes-

mas horas.
Ese mesmo día 20 de

Maio, xustifícase a ausencia do
Alcalde no Concello, por estar
gravemente enfermo no Hospi¬
tal Xeral de Galicia... O pouco
de se i-la xente apareceu o Sr.
Alcalde na Praza de Concello.

Como ó velo aparecer con
aspecto de san, se xuntou un
grupo de xente a falar con el,
expricou que estaba internado
no Hospital, pero ó se enterar
de que había unha concentra¬
ción saíu para Zás... Non moi
adiantada a conversa dixo que
viña de falar cun Conselleiro.

Explicou á xente que
firmou a ubicación do instituto
nunha determinada locaíidade
porque a Xunta non lie dara
opción a ningunha outra... No
pleno do día 22 de Novembro
do 89,- propuxo a solicitude
dun Instituto para Baio.

Dixo en tódolos medios
informativos que non era
localista nin entraba en localis¬
mos... pero.

Construíu o Polideportivo
en Baio.

No pleno do 5 de Decem-
bro de 1989 unha moción da
alcaldía propon ofrecer terre¬
nos para a construcción dunha
Residencia Mixta da Terceira
Idade en Baio.

No pleno do día 24 do 11
do 88, propon mandar un
escrito á Consellería de Agri¬
cultura ofrecendo un terreno

para a construcción dun refu-
xio de pesca ó lado do río
Grande en Baio.

O Pleno do día 30-6-88
aproba a solicitude dun consul¬
torio médico en Baio

No Pleno de 22-novembro-
1989 propuxo cunha moción da
alcaldía a construcción dun
Centro de B.U.P, F.P. e C.O.U.
para Baio.

Taller Eléctrico

ESPASANDIN
Servicio BOSCH

A CacHaroza
Tfnos. 718278-718301

BAIO (A Coruña)

A agrupación deportiva "Sua
Agrá" marxinada polo Concellal
de Cultura e Deportes

A Agrupación Deportiva
SUA AGRA denuncia simbóli¬
camente a treveso de "O
Voceiro" a marxinación a que
está sometida por parte . do
representante municipal de esta
area D. Manuel Bouzas Amado,
pois aparte de non recibir ata
fecha ningún tipo de axuda nin
económica nin de orientación e

información, tampouco o novo
animador cultural e deportivo
nomeado pola Diputación para
o Concello se dignou a coñecer
ou visitar para facer intercam¬
bios de opinións, os responsa¬
bles da Agrupación deportiva,
SUA AGRA considera que esta
non e forma de fomenta-lo
deporte no concello creando
barreiras e politizando todo;
ata fecha non se recibiu na

Agrupación por parte do
Concello ningún tipo de infor¬
mación ou orientación para
acollerse o Plan de Deportes e
Cultura da Diputación provin¬
cial, para face-las solicitudes de
actividades que para este ano a

BAIO, esquencida polo Concello
Diputación ten destinado mais
de 300 millóns de pesetas,

SUA AGRA fai
dende aqui unha chamada o
diálogo para que os responsa¬
bles municipais reconsideren a
sua postura e fomenten o

de Cultura

diálogo e cambio de impresións
non só con SUA AGRA senon

con todolos colectivos que
fagan algún tipo de actividade
para facer entre todos un
concello dinámico con movi-
mento cultural e deportivo.

Evolución do sa-

neamento gandeiro
Ala polo ano 83 empezou

o saneamento gandeiro no noso
Concello, en donde a maioria
dos establos quedaron sin
entrar pois era voluntario. As
infermidades a detectar eran a

tuberculose e a brucelose
amba-las duas son contagiosas
as persoas e ademáis reducen a
producción dos animáis. A
evolución e sempre crecente en
número de establos saneados,
ainda que non e moi satisfac¬
toria hasta estes últimos anos,
así no ano 86 saneáronse unhas
tres mil vacas, 87 unhas 3.300,
88 unhas 4.500 e no 89 perto de
5.200 que a totalidade do
censo,con un total de aprosi-
madamente 700 establos. Foi
moi importante o comenzó do
mesmo pero a medida que iba
camiñando os que quedaban
eran mais difíciles de conven¬

cer, polo que a totalidade do
saneamento era unha tarea

difícil e moi complicada, e o
peor de todo e que contaxiaban
ós que as tiñan saneadas, co-
rrendo o risco de non rematar;
pero no ano 89 a Consellería de
Agricultura declarou o concello
de Zás como zona obligatoria,
xa que ainda quedaba un 20%
sin sanear.

Nova promesa dun Con¬
sultorio Médico para a
parroquia de Muiño

Coa apertura do Centro Médico de Zas, os viciños de Montaña
(Brandomil, Meanos, etc.) atopáronse que o médico que os atendía
en Brandomil tiña que pasa-la súa consulta para o Novo Centro e
,eles quedaban sen ningún médico nesa zona, polo que ñas horas de
consulta tiñan que se desprazar a Zas e despois desas horas a Baio.

Para paliar ese problema o
Sr. Alcalde desprazouse, según
os veciños de Muiño e Brando-
mil, para propoñe-la construc¬
ción dun consultorio médico na

primeira das localidades, por
se-la máis céntrica das parro¬
quias desta zona. A pesar de
haber estado sempre a consulta
en Brandomil. Os veciños deste
último lugar, accederon sen
problemas a que se construise
en Muiño.

Pronto houbo quen cedese
os terreos precisos, que se ofre-
ceron a Consellería de Sanida-
de no pleno do día 19 de xuño
do 1989

Non pasou moito tempo
sin que os veciños recibirán a
nova de que non se lies facía o
Consultorio. As razóns foron

que anteriormente no pleno do
dia 30-6-88 solicirase outro

para Baio e que foi este e non o
de Muiño o concedido pola

Xunta.

Nalgún pleno preguntouse
se non se podía mirar algún
xeito de que este consultorio
fose para Muiño xa que en Baio
está suficientemente cuberto
este servicio. Según consta en
acta, o Sr. Alacalde remitiuno á
documentación existente en

que se denegaba tal posibilida-
de.

Recentemente no pleno do
31 de Maio, deste ano cunha
moción da alcaldía propuxo
que si a Consellería non
construía o consultorio en

Muiño sería o Concello que o
fixese. Ante o comentario dun
concellal de que iso debía ser
feito desde o principio, o
alcalde respostou "¿por qué
non se lie ocurriu a ninguén
antes?". Di moita xente que
tamen eles se preguntan o
mesmo.

LIBRERIA
E

PAPELERIA
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Desacordó dos ve¬

ciños polo plazo
de reclamación da
renta urbán

Se o ano pasado houbo
problemas co catastro en Zás
polo cobro de demora, que
supuxo que algunhas persoas se
lies demandara máis de medio
millón de pesetas, e polo vinte
por cento de gravamen que se
lies puxo, tamén este ano
xurdiron problemas ñas valo-
racións catastrais.

Parece ser que os maiores
descontentos se deberon ás
diferencias de valoracións entre
casas con condicións moi
semellantes e, sobre todo,
porque casas en condicións e
situacións piores cá outras
foron valoradas moito máis
alto.

Non se arranxou este

problema no prazo que houbo
para reclamacións, pois según a
xente snon se lies fixo caso

ningún, remitindonos algunhas
veces ó Concello, ou prometén-
dolles noutras ocasións o envió
de peritos para facer compro-
bacións, sen que se chegara a
facer ningunha.

Ante a continua insistencia
dos veciños, o Alcalde propuxo
acompañar a unha comisión
dos afectados á Delegación de
Facenda da Coruña, onde
seguiu insistindo na súa neutra-
lidade ñas valoracións, en vez
de pedi-la recalificación que
quería a xente. A pesar da
postura do Alcalde prometeu-
selle ós veciños que Facenda
mandaría de novo á empresa
para atender personalmente ós
afectados e volver a facelas
medicións e valoracións perti¬
nentes, sen ningunha data tope,
é dicir que se concedería todo o

tempo preciso para levar a cabo
esta revisión. Tamén se enterou

a comisión de que, según o
informe que mandou o Conce¬
llo a Facenda, tódalas parro¬
quias e casas de Zás teñen auga
municipal e alumbrado público.

Volveron os da comisión
satisfeitos polas promesas que
lie fixeron en Facenda de
arranxa-lo problema, e sorpren¬
didos polo informe do Concello,
que non tardou en volver a

sorpréndelos. Con data do 21
de Maio apareceron ñas portas
dalgúns bares uns bandos do
Sr. Alcalde dando un prazo ós
veciños que quixeran facer
reclamacións ata o sete de xuño
para dar no Concello o seu
nome e referencia Catastral
para enviar á Empresa e que así
só tiveran que trae-los expe¬
dientes desas persoas. ^

discoteca

puám

BAIO- A CORUÑA
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Riqueza histórico-arqueolóxica do Concello de Zas
• A Idade Moderna: de fináis do XV ata fináis do XVIII (I)
A Economía nos séculos XVI e

XVII

A agricultura galega ten que facer
un extraordinario esforzó de amplia¬
ción de térras cultivadas e de intensifi¬
cación do proceso de producción dado
o aumento xeral da poboación nestes
dous séculos.

En Galicia vanse introducir novos
cultivos e mantense a antiga estructura
do campo: Contrato FORAL, Rendas
en especie, e aparece a "aldea" como o
eixo do modo de producción sustituín-
do ás Villae ou "VILAS".

Neste longo período que vai do
XVI ó XVIII poideron xurdir no noso
concello parte das numerosas aldeas
que temos ñas térras da Soneira. Esto é
así pola necesidade de aumenta-las
térras para explotación dos recursos
agrarios

Entre 1480-1630: temos ñas nosas

térras un equilibrio entre demografía e
producción agraria, entre a poboación
e os alimentos. A producción agrícola
témola centrada nos seguintes produc¬
tos: legumes, trigo e ñas zonas do
interior tamén centeo e millo (este
millo e o que en castelán se chama
"mijo" ou en Galicia "millo miudo")
con amplias zonas de castiñeiros e
carballos.

É de supoñer que na comarca da
Soneira e no noso concello, nestes
séculos, a producción agrícola estivese
centrada tamén nestes productos:
legumes de consumo familiar, o millo
(millo miudo) e centeo, xunto con
amplios bosques de carballos para
explotación madererira. Tamén neste
período podemos falar de amplios
baldíos —Masas comúns— para o

gando, que estarían ceibes ou semies-
tabulados.

Como xa dixemos antes, as térras
neste periodo non estaban sometidas ós
problemas do minifundio actual, e as
extensións para ^ explotación agrícola
eran amplias e suficientes para unha
familia e para paga-las rendas ós seus
propietarios.

É de destacar nestes anos en

Galicia a comercialización ó exterior
do viño: Ribeiro, viños das costas do
sur de Galicia (Cambados) e tamén os
viños do litoral do norte (Ortigueira e

Viveiro). Estes viños tiñan mercado ñas
Indias (América), Inglaterra, e dentro
de España no País Vasco e Asturias.

Tamén destaca neste período a
exportación de cítricos (Limón e
Laranxa) que se producían perto da
costa das Rías Baixas.

Co descubremento de América
vaise precisar unha enorme flota que
sirva de intermediaria no comerio da
Península cas Colonias do Novo
Mundo. Galicia vai participar nesta
actividade eos seus bosques abundan¬
tes no século XVI, para fabricar barcos
nos seus asteleiros. A fináis do século
xa se empezan oí-las primeiras manifes-

O pazo do Alio é unha mostra significativa da arte destes séculos

tacións contrarias polas talas indiscri¬
minadas que teñen efectos nocivos na
nosa térra.

De calquer forma o aumento da
poboación debeu reducir de forma
notoria esta riqueza por toda a Galicia
do interior, incuíndo a nosa comarca.

No período de 1630 ata fines do
XVIII: témo-la aparición dun cultivo
que vai transformar a paisaxe dos
nosos campos: o Maíz.

O Maíz foi chamado millo ó
suprimir do cultivo o cereal do mesmo
nome, o chamado agora "millo
miudo" ou "mijo" (en castelán). As
primeiras noticias do "Maíz" son dos
primeiros anos do Século do XVII ñas
Rías Baixas. Entre os anos que van de
1630 ata 1680 o Maíz foise extendendo
como cultivo polas térras galegas do
interior, e tamén chega á nosa
comarca, suplantando a producción en
gran parte doutros cereais como o
centeo ou o trigo, e disminuindo as
térras en barbecho (terreo que se deixa
sen cultivar para a súa recuperación).

Este producto sirveu para palia-la
crise alimentaria na que empezaba a
verse a poboación galega. O millo ou
Maíz vai ser polo tanto un producto
que vai quedar unido ás nosas térras xa
definitivamente xunto ca pataca que
chegaría máis tarde e que ó principio se
adicou só ós animáis. O éxito do millo
débese á alta producción da súa
se'mente, superior ós outros cereais e
cun menor desgaste da térra de cultivo.

Exemplo claro da importancia do
cultivo do maíz témolo no escudo do
noso propio concello de ZAS que
presenta oito mazorcas de millo ó
natural.

A existencia das térras de baldíos e

térras comunais vai permitir seguir
contando cunha importante gandería
un pouco mermada pola ampliación
das térras de cultivos.

O COMERCIO

O Comercio: no período que
tratamos do XVI-XVII, en relación ó
comercio, xa señalábamos antes que
Galicia, salvo na producción dos
asteleiros, quedou á marxe das rutas
comerciáis do Atlántico cas térras do
Novo Mundo. A vida comercial, con
todo, animouse ñas nosas térras co
aumento dos núcleos feirais, e coa

exportación de Gando (os bois que
Galicia mandaba a Castela, de xusta
fama de calidade, foi a carne que
abasteceu á "Armada Invencible"),
viños para Europa e América, salazo¬
nes e cítricos.

Durante o século XVII o Comer¬
cio redúcese ante a crise que sofren as
térras galegas polo aumento da
demografía, polo que irnos sufrir un
proceso de interiorización e de
agrarización e entran en decadencia
estes sectores de exportación.

En resumen, a economía da
comarca do Soneira sigue sendo de
base agrícola e sometida ás rendas que
os foros esixen, tal como é a do resto da
Galicia interior. En esto a nosa

agricultura é unha continuación da que
existía na Idade Media. Os cultivos da
nosa comarca serían: o trigo, o centeo,
o millo (maíz), legumes de consumo
familiar, e tamén contaríamos co

gando que non estaba estabulado.
Tamén é posible que os bosques de
Carballos que existían daquela foran
utilizados para as explotacións madei-
reiras que os asteleiros nos séculos
XVI-XVII precisaron.

As térras pertencen en propiedade,
a maior parte délas, á Nobreza-Fidal-
guía e ó clero, tal como se aprecia nos
datos da época da zona do XALLAS
nos que se ve que o 75% das térras son
ou da nobreza ou do clero e só o 25%
pertence ó povo.

A Arte dos séculos XVI-XVII

Este período que tratamos é para
Italia e Europa no seu conxunto o
momento do RENACIMENTO, e do
BARROCO.

Debemos ter presente que o Rena-
cemento chega a España (e a Galicia)
tardíamente. Ademáis o Renacemento

supon unha revisión das estructuras
arquitectónicas, escultóricas e pictóri¬
cas do Gótico. En Italia a revisión e

transformación destas estructuras foi
clara, dende inicios do século XV. Pero
no resto de Europa, e por tanto en
España e Galicia, a chegada do
Renacimento é tardía e é máis de
apariencia que de fondo, desta forma
moitos edificios de fináis do XV e

principios do XVI aínda que poden ter
fachadas de corte Renacentista (cha¬
mados Platerescos) a estructura
arquitectónica interior, o esqueleto,
segue sendo gótico de tradición
mudéxar, e o mesmo cabe dicir da
escultura e pintura destes momentos,
apegada ós usos artesanais de corte
medieval dos séculos anteriores.

En Galicia, —e por tanto en
ZAS— destes momentos de fines do
XV e do XVI, do Renacemento que
empezaba a entrar na Península polas
costas do Mediterráneo, aínda non se
recibirá ningunha influencia salvo
algún que outro edificio das capitais
máis importanes da nosa comunidade,
como Santiago co HOSTAL DOS
REIS CATOLICOS ou Mondoñedo,
sendo edificios de tipo Renacentista
plateresco.

As zonas rurais de Galicia durante
os séculos XVI-XVII sequen apegadas
ás súas tradicións, e así mentras dende
a corte e ñas capitais imponse o gusto
clasicista do Renacimento ou o

Barroco, na Galicia rural salvo
contadas excepcións se segue apegado
ás antigás formas arquitectónicas
herdadas da Idade Media e do Gótico-
-Mudéxar, así esto podémolo apreciar
na CAPELA MAIOR de IGREXA de
LAMAS cunha bóveda estrelada do
XVI.

Ñas torres do ALLO, un dos
primeiros pazos construidos en Galicia
pola clase fidalga —dependente dos
señores propietarios das térras— aínda
que se notan certos elementos de
influencia do Renacemento como pode
ser certa orde na construcción, e gusto
pola simetría na distribución das partes
da casa, con todo ten numerosos
elementos decorativos na fachada de
gusto gótico-mudéxar tardío, quizás
tomados pola influencia da arquitectu¬
ra portuguesa "manuelina" ou de
centros máis importantes como puido
ser Santiago.

ANTONIO J. PAIS ANDRADE
Ledo, en Historia Contemporánea e Arte

Ex- profesor do Colexio de Zas e da Escola
de Muíño
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PAXINA PARA O DIALOGO

Fillos de solteira, unha aparente tolerancia que encubre
unha real marxinación

J.K. Pais Aiulraclc

E case un tópico aldraxante a difinición
que dende fora se fai de Galicia considerándoa
a "PATRIA DA NAI SOLTEIRA". Todo
tópico, aínda que soe ser sempre unha
xeralidade simplificadora da realidade, esconde
algo de verdade. Neste caso concreto, a pouco
que todos nós escarabexemos ñas nosas raíces
familiares atoparíamos ún ou varios casos de
"nai solteira".

Aínda que é certo a maioría das veces os

medios familiares acolleron sen excesivo
trauma as situacións de "facto" que represen¬
tan as mulleres embarazadas e abandonadas á
súa sorte polos desaprensivos homes que as
seduciron, non é menos certo que houbo moitos
casos que xeraron auténticos dramas familiares
e provocaron violentas agresións físicas
dirixidas, exclusivamente, contra a "lixeireza"
da muller, única culpable por "deixarse
embarazar".

Arriscados abortos feitos na máis absoluta
clandestinidade por métodos ancestrais
e caséiros que ocasionaron máis dunha morte,
partos efectuados no máis estricto segredo para
facer desaparecer fillos non desexados,
identificación case secular, da procedencia
galega da maioría das prostitutas que nutren os
lupanares das principáis cidades do resto de
España, escasas posibilidades para a realización
dun matrimonio "respetable" e, finalmente, a
obrigada emigración destas nais, para busca-lo
sustento do seu filio cando o medio familiar,
como ocorre as máis das veces, carece de
recursos suficientes, evidencian unha complexi-
dade do problema que vai máis alá da visión
simplista e despreocupada que o considera un
exclusivo "asunto familiar" e que polo tanto só
atinxe os directamente implicados.

A dependencia familiar de por vida, a
situación realde "liberdade vixiada" a relación
ó último posto da escala de consideración
familiar, o tilde permanente de "lixeira", a
dispoñibilidade familiar permanente a que
quedan sometidas que as condea a un trato de
"minoría de idade" para o resto da súa, e
finalmente, a marca social que as vai marxinar
permanentemente dunha consideración social
favorable, esboza unha realidade menos
bondadosa e idílica, das nais solteiras, sobre
todo no medio rural, do que habitualmente
soemos crer.

Se a situación real da nai solteira no medio
familiar e social reflexa unha dolorosa e

permanente marxinación, non menos cruel é a
situación dos "fillos sen pai" termo acuñado no

propio medio rural que reflexa craramente
unha despectiva clasificación na que vai estar
incluido toda a súa vida.

Esta "hipócrita consideración" de"fillos
sen pai" ademáis de tratar de disimular
cobardemente a identidade do verdadeiro pai
vertendo unha calculada e interesada dúbida
sobre o proxenitor masculino, (xa que as nais
non poden negar que o son por razóns
evidentes) que, ata agora, o estivo librando da
asunción de responsabilidades, engadian as las¬
timosas situacións en que soen queda-las nais
solteiras, a indiñante sospeita de haberse

podido ir con calquera outro que, dalgún xeito,
acaban percibindo e repercutindo nos propios
fillos dunha maneira negativa.

Tra-la falta de concrección da súa orixen
paterna que se cobre cun velo de misterio e
"tabú", os fillos de nai solteira, ou fillos sen pai
van sofrir toda unha cadea de marxinacións e

desprecios que irán asentando nel uns

comportamentos caracterizados pola inseguri-
dade e o complexo de inferioridade.

Nos colexios, na propia casa, nos xogos eos
veciños e amigos, os "fillos sen pai" van sentir
sempre latexar no ambente do sue arredor a
baixa consideración que lie otorga toda a
sociedade a causa da súa imprecisa orixe
paterna ó non existir ata hai pouco probas
fehacentes de quen é o seu verdadeiro pai.

No noso medio rural, considérase moito
pior que ser orfo de pai, non poder craramente
dicir quen é. Hoxe en día, estamos ñas
condicións adecuadas, se verdadeiramente
queremos rematar con esta vergonza pública
que coloca a Galicia ó nivel tercermundista de
Turquía, de poder inscribir a tódolos fillos de
nai solteira no Rexistro Civil co apelido do seu
pai verdadeiro, aínda que el se opoña.

Basta para iso, solicitar no xulgado a
práctica da PROBA DE PATERNIDADE ó
que non se pode negar ninguén pois de facelo,
adxudicarían a paternidade baseándose na xa
extensa xurisprudencia emitida polo Tribunal
Supremo que resolveu, nestes todos casos, a
favor das nais demandantes. Ademáis o custo
económico non é elevado.

O recoñecemento legal da paternidade, con
toda seguridade, acabará erradicando a
marxinación á que están sometidas as nais
solteiras de Galicia, que reciben o rechazo
social e familiar, e os fillos sen pai, que sofren
durante toda a súa vida, caladamente, a falla da
súa referente paterna, necesario para o
desenrolo equilibrado e gratificante da súa
personalidade.

Igoalmente, a paersecución legal de
tódolos homes que deixan fillos e nais
abandoados á súa sorte, para que recoñezan a
súa paternidade e cumpran con tódalas obrigas,
económicas incluidas, non só axudará a que
sexa máis lixeira a carga das nais e fillos

abandoados, senón que tamén rematará coa
incomprensible admiración masculina que
despertan estes pais despreciables e coa "rara"
estima como macho que desperta en algunhas
mulleres que se sinten máis afortunadas cas
outras por haberse casado con eles.

Finalmente, só recordarlle á xuventude,
que unha cousa é divertirse, xogar e disfrutar da
sexualidade, sanamente guiados polo forte
impulso que latexa na etapa da xuventude, e
outra cousa moi distinta é facer fillos e deixalos
abandoados. O uso da sexualidade só ten como

contrapartida a asunción das responsabilidades
por tódolas consecuencias que se deriven,
paternidade incluida. Como sabemos que custa
mais un filio que un preservativo, aconsella-
mosvos levar sempre unha prevención que vos
pode evitar máis dun disgusto grave.
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Abusiva tasa mu¬

nicipal pola expe¬
dición dun docu¬
mento

Una veciña deste Concello
enviónos o recibo do ingreso
feito na Caixa de Aforros de
Galicia como pago de taxas
pola expedición dun documen¬
to, que ascende a TRES MIL
DUASCENTAS pestas, exixi-
das polo oficial do noso
Concello.

Realmente resulta abusiva
a imposición dunha taxa seme-
llante nun Concello pequeño
como o noso, pola expedición
dun documento se ademáis
temos en conta as fortes
subidas experimentadas nos

úóltimos anos polo solo urbán.

Rexurdimento do
A.P.A. de Zás

O día trece de Maio, ás tres
da tarde tivo lugar unha
reunión de pais de alumnos do
Colexio de Zás, para poñer
de novo en funcionamento o

A.P.A.
Esta asociación deixou de

funcionar hai sete anos. A
derradeira acta ten data de
1983.

Emprego de rapa¬
ces en idade esco¬

lar
A infancia e a adolescencia

son etapas de vida humana que
se adican a conquerir unha
formación e uns coñecimentos
para se desenvolver na vida ó
chegar a adultos. Para defender
ese dereito dos rapaces a adicar
esa parte da súa vida a recibir
unha educación e cultura, a Lei
prohibe o emprego destes
menores ós que normalmente
se lies fai traballar moito por

poucos cartos e sen seguro.
A pesar diso é frecuente

ver rapazas en idade escolar
traballando en bares e cafeterías.

Petición de mellor
servicio de Veteri¬
nario

A xente de Zás, vense

queixando dende hai tempo da
dificultade que hai en localíza¬
lo veterinario cando xorde
algún problema co seu gando.

Din que un Concello coma
.Zás no que a maioría dos seus
habitantes son gandeiros debe¬
ría haber máis de un veterina¬
rio, pois é de todo imposible, e
está demostrado que un só non

pode atender tódolos centros
de inseminación e chamadas
de particulares dunha zona tan
amplia.

Non hai moito a un veciño
de Zás morreulle unha vaca ó
non poder localiza-lo veterinario.

Non é necesario facer un

estudio moi profundo para se
dar de conta que este servicio e
unha das necesidades funda¬
mentáis deste Concello, e ante
as deficiencias que presenta,
moita xente ten que recurrir a
veterinarios doutros Concellos.

Construcción dun
muro ilegal en
Villaestevez

Na veira da estrada que vai
de Zás á Piolla, no lugar de
Villaestévez, un veciño está a

construir un muro de cemento

que non garda as distancias
regulamentadas, senón que
ademáis, estase a levantar
encima da mesma cuneta por
onde circulan as augas. O resto
de viciños, quere chamar, con
esta nota no VOCEIRO, a
atención das autoridades locáis
para se deixe de construir.
Resulta incomprensible que,
tendo como temos problemas
co ancho das estradas todavía
haxa xente que queira aprovei-
ta-la finca o máximo e impedin-
do os servicios.

Mal fluido eléctri¬
co en Pudenza

Os veciños de Pudenza
(Brandomil) non teñen forza
eléctrica suficiente pra mover
as muxidoras, tendo que tur¬
narse pra o ordeño das vacas.
Esto repercute negativamente,
tanto na calidade do ordeño,
na vida das máquinas e tamen
no desarrollo da actividade
agraria pra conquerir unha
maior rentabilidade. Un maior
crecemento dos agricultores
empeza por a mellora do
suministro eléctrico.

Camiño de Vilar
en Sobreira

O veciños de Sobreira
levan moitos anos agardando
ique lies arranxe'n o camiño de
Vilar. Nese camiño hai unha

ponte que no invernó é desbor¬
dada pola auga. Xa vai máis de
seis anos que pediron que lie
deán mais altura sobre o nivel
co chan.

Xa anteriormente O VO¬
CEIRO criticou a falta de
arranxo doutra ponte desta
parroquia que tirara o tempo¬
ral e que pasou máis dun ano
sen arranxar. Préguntase a
xente do lugar cánto tempo
máis estarán esquecidos polo
Concello polo simple feito de
non estar de acordo co Sr.
Alcalde na venda da mas

común.

Centro de Insemi¬
nación de Zás

Protestan os veciños de
Zás de que tiraran o centro de
inseminación desta localidade
deixándoos sen este servicio.

Por considerar que non era
axeitada a súa ubicación ó lado
do Consultorio Médico, deci-
diuse trasládalo á beira do río.
Pero correron máis en tira-lo
que había que en construí-lo
novo, quedando os veciños de
Zás sen ningún.

Explica a xente que a parte
da súa función de inseminación,
este centro servía para, polo
menos, na súa hora de funcio¬
namento, local do veterinario
en caso de necesidade, cousa

que agora é moi difícil


