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A participación nestas eleccións foi do 

75,20%, uns datos bastante alentadores. 
O bipartidismo consolí-dase máis que nas 

pasadas eleccións, pois ambos partidos ocuparán 
323 dos 350 escanos no emiciclo do Congreso.  

O PSOE, con 168 esca-nos, e o PP con 155, 
aumentan os seus apoios respecto ó 2004. IU e 
ERC, baixan moi notablemente. 
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Brea, integrante 
galego dun importante 
grupo de heavy metal 
 

Deportes 
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Internacional 
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entre Rusia e 
Ucrania” 
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¿A favor ou en 
contra do boicot aos 
xogos olímpicos en 
China? 
 



 2

 A OLLADA 

Internacional 

Enquisa:  
¿A favor ou en contra do boicot aos xogos olímpicos en 
China? 
Esta enquisa foi feita na cidade de Vigo a cincuenta persoas nas 
rúas de Coia e outras cercanas a Urzaiz. 
 
>Boicot aos xogos olímpicos de Pekín 2008:  
O 54,54% dos enquisados están a favor do boicot 
O 18,18% dos enquisados están en contra do boicot 
O 27,27%  dos enquisados NS/NC 
 

A viaxe do facho olímpico por Europa 
está sendo moi accidentada. Primeiro un 
grupo de manifestantes interromperon o seu 
paso en Londres e outro grupo de 
manifestantes fixo o mesmo en París, onde 
logrou apagar o lume do facho. 

China está tendo graves problemas 
respecto a este tema. Os manifestantes están 
moi descontentos coa celebración destes 
xogos en China. Un dos motivos destas 
protestas é a represión que está a sufrir o 
pobo tibetano. 

Non se pode saber o número preciso de 
vítimas mortais debido a que China 
expulsou a todos os xornalistas das zonas 
onde existen confitos.  Cada parte afirma un 
número diferente de mortes, un exemplo é o 
dunha manifestación en Lhasa que é a 
capital do Tíbet na que os policías Chinos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dispararon contra os manifestantes. 
Segundo China esta manifestación saldouse 
con 19 mortes, e segundo representantes do 
Dalai Lama esta cifra ascende a 140 mortos. 

Moitos tibetanos exiliados tomaron 
parte nas manifestacións máis importantes 
que tiveron lugar nas ciudades máis 
importantes do mundo. 

Outra razón do boicot é a violación dos 
dereitos humanos que  ten lugar neste país. 
Un boicot non parece probable posto que a 
maioría dos países ven en China un 
mercado potencial enorme tanto para a 
inversión como para as vendas. 

Unha confrontación con China non 
interesa, Aínda que algún líderes mundiais 
estén pensando se asistir ou non ós Xogos 
Olímpicos. Un destes é Sarkozy que 
condiciona a súa asistencia ó diálogo ente 
China e Tíbet. 
(Martiño Pérez e Gael Contreras)aaaaa
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Bush bendí a McCain, que xa é o candidato 
dos republicanos 
NEW YORK | As matemáticas impuxéronse o 5 
de marzo nas primarias republicanas. John 
McCain asegurouse o número de delegados 
suficentes para ser o candidato oficial do seu 
partido para as eleccións presidenciais de 
novembro. O senador por Arizona será elixido 
formalmente na convención nacional que os 
conservadores celebrarán en setembro. 

McCain gañou en Ohio, Texas, Vermont e 
Rhode Island, sumando 1.226 delegados e 
superando os 1.191 que necesitaba para facerse 
coa nominación. Ante a evidencia, o 
ultraconservador Mike Huckabee, que algún 
tempo pareceu que lle podía facer sombra, 
retirouse da contenda. Co camiño despexado, 
McCain reuniuse na Casa Blanca co presidente 
George W. Bush, quen despois dun cordial  
xantar coassúas esposas pediu públicamente o 
voto para o seu compañeiro de partido. Dá a 
casualidade de que Bush derrotou a McCain nas 
primarias do 2000. 

Os conservadores consideran que o 
respaldo de Bush axudará a McCain a gañarse 
as simpatías da base máis conseravadora do 
parido que se lle resiste, en especial da dereita 
relixiosa entre a que o presidente ten o seu máis 
sólido apoio, e que o ven demasiado moderado 
polas súas posiciones, algo máis abertas, en 
temas coma o control de armas ou o aborto. 
Pola contra, os demócratas cren que a foto con 
Bush pode perxudicar a éste, tendo en conta a 
baixa popularidade do inquilino da Casa Blanca, 
entre outros temas pola interminable guerra en 
Irak e, agora, o fráxil estado da economía. 

“Vai gañar”, dixo Bush ao recibilo, e así 
defendeu as credenciais conservadoras de 
McCain, principal diana dos ataques do resto de 
rivais. O senador por Arizona defendeu 
repetidas veces que el é republicano ata os ósos, 
sitauado á dereita, fuxindo do centro. Para 
equilibrar a balanza e gañarse o apoio dos 
conservadores explotou ata o infinito o seu 
estatus de veterano de guerra e os cinco anos 

durante os que estivo preso en Vietnam. Ao seu 
favor está a súa capacidade de dialogar e 
alcanzar consensos cos demócratas, como 
demostrou no Senado en importantes temas. En 
cambio, os seus 71 anos están en contra, xa que 
ten que competir coa frescura de Barack 
Obama. 
“O senador mostrou unha icreíble coraxe e 

fortaleza de carácter ata chegar aquí e iso é 
exactamente o que necesiamos no próximo 
presidente, que tome difíciles decisións e non se 
dobregue ante a adversidade”, sinalou Bush nunha 
breve ceremonia no Rose Garden.  

Destacou que McCain é o home ideal para 
“derrotar aos nosos enimigos porque entende que 
estamos nun mundo peligroso”, en referencia á loita 
global contra o terrorismo, unha das puntas de lanzas 
do candidato republicano, fidel escudeiro de Bush na 
súa estratexia en Irak e quen chegou a dicir que as 
tropas estadounidense poderían estar no país árabe 
máis de 100 anos. McCain confiou en que o 
presidente se sume á súa campaña “tanto coma o seu 
calendario llo permita”.             (Gael Contreras) 
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Europa na carreira espacial 
“Xulio Verne” no espacio                                           (Gael Contreras) 

 
De madrugada, na selva 
tropical da Guiana 
Francesa partiu anoite 
(domingo, 9 de marzo 
de 2008), ás 05.03h da 
madrugada (hora 
peninsular), un cohete 
Ariane-5 cunha nova 
nave europea camiño da 
Estación Espacial 
Internacional, a “Xulio 
Verne”. Foi todo 
máxico e moi rápido: 
acendeuse o cohete, 
brilaron as chamas en 
plena noite e enseguida 
desapareceu entre as 
nubes, iluminadas 
durante uns minutos. 
Dende o centro de 
control Xúpiter da base 
espacial europea en 
Kourou, se oiu o ruido 
atronador do cohete ao 
elevarse. 

O Xulio Verne é o 
primeiro da serie de 
cargueiros espaciais ATV 
(Vehículo Avanzado de 
Tranferencia) cos que 
Europa rompe o 
monopolio estadounidense 
e ruso de acceso á 
Estación Espacial 
Internacional (ISS). 
Unha hora e 10 minutos 
despois do despegue, 
cando a nave xa cumpira 
con éxito as críticas 
maniobras de posta en 
órbita e xirando a 260 km  
de altura, a sala de control 
Xúpiter do centro espacial 
guianés rompeu en cálidos 
aplausos. A dirección do 

cargueiro pasou entón ao 
novo centro de control do 
ATV en Tolouse 
(Francia).  

“Este é o vehículo 
espacial máis complexo 
que Europa construíu”, 
declarou Jean Jacques 
Dordain, director  da 
Axencia Europea do 
Espacio (ESA), tra-lo 
lanzamento. “É un 
vehículo moi intelixente, 
de 20 toneladas, capaz de 
efectuar o atraque auto-
mático na ISS cunha 
preci-sión fantástica. 
Tivemos que garantir o 
cumplimento de moitas 
esixencias de segu-ridade 
impostas pola NASA para 
levar o ATV á estación; 
por certo, a NASA non ten 

un cargueiro espacial 
como este”, 
puntualizou Dordain 
con orgullo. 

Este cohete leva 
sete toneladas de 
suministros para os 
astronautas da base 
orbital, incluídos 270 
litros de auga potable 
para os astronautas, 20 
kg de osíxeno, 500 kg 
de comida, 80 kg de 
roupa e 136 kg de 
pezas de recambio. O 
resto da carga é 
comustible. 

Chegará ao seu 
destino, a ISS, o 3 de 
abril. Entón os 
astronautas da base 
poderán descargar os 

suministros. O cargueiro 
permanecerá alí ata o 
próximo verán, cando os 
tripulantes a estación 
mete-rán  nel seis 
toneladas de residuos e o 
Xulio Verne separarase da 
ISS e se queimará ao 
reentrar na atmosfera 
terrestre. Para evitar 
calquera risco en zonas 
habilitadas, a opera-ción 
se fará sobre o Pacífico. 
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O separatismo  exténdese  
 
Trala  escisión de Kosovo novas rexións 
intentan separarse dos seus respectivos 
estados. O Parlamento da rexión separatista 
xeorxiana de Osetia do Sur pediulles tanto a 
ONU coma á Unión Europea que recoñezan 
a súa  independecia. 
Un documento aprobado polo Parlamento 
suroseta explica a “imposiblidade de 
convivencia de Xeorxia e Osetia do Sur  
nun só estado”, tamen o texto destaca o 
“especial rol de Rusia no destino do pobo 
surosita” posto que a marioría da poboación 
De Osetia do Sur ten acidadanía rusa o que 
vincula o seu futuro co  posterior 
achegamento entre Osetia do Sur a Rusia. 
O Legislativo suroseta tamén considerou 
que non hai casi argumentos xurídicos  que 
justifiquen  o governo xeoxiano sobre 
Osetia do Sur. 
Ademais de Osetia outra rexión  separatista 
xeorxiana,Abjasia, adiantou que tamén se 

dirixirá a ONU, UE, CEI e Rusia  para que 
recoñezan a súa independencia. 
 
(Andrés  Sanz)aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  
 

 
Resolta a “guerra do gas” entre Rusia e Ucrania” 
 
Rusia e Ucrania finali-
zaron a “guerra do gas” co 
que o monopolio ruso 
Gazprom restableceu o 
seu suministro a Ucrania, 
que é o principal punto de 
entrada de carburantes con 
destino ó resto de Europa. 
Hai que lembrar que este 

problema (o dos oleo-
dutos e o tránsito de 
combustibles) non  é o 
primeiro. O ano pasado xa 
pasara algo similar ainda 
que a maior escala, e 
cando se pensa mais  no 
pasado se recordarán 
todos os problemas 

enerxéticos e doutros tipos 
que xurdiron coa sepa-
ración da URSS. Todas 
estas restricions e demais 
problemas non fan senon 
agrabar a situación 
enerxética e económica da 
zona da antiga  URSS e as 
zonas cercanas a estas. 

(Andrés  Sanz) 
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China di que a calma chegou ó Tibet 
 

China anunciou o día 
23 de marzo que a calma 
chegou a Lhasa e a outras 
rexións tibetanas como 
Sicuani e Gansú, aínda 
que segue negando a 
entrada á prensa nas zonas 
conflitivas.  

Este conflicto que 
comezou coa proximidad 
do aniversario do falido 
levantamento contra Chi-
na 1959 (fai 49 ano) as 
protestas comezaron a  ser 
violentas pero certos 
grupos mais belixerantes 
comezaron coa des-
trucción de elementos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

representativos chinos e 
estranxeiros, que xerou o 
conseguinte enfrontamen-
to  coas forzas chinas. 

O Dalai Lama pediu 
en todo momento que se 
renunciase á violencia, e 
dixo que se non remitía 
renunciaría ó séu cargo.  

Mentres o goberno  
chino  afirmou reitera-
damente que o Dalai 
Lama e os tibetanos 
exiliados estaban a 
incentivar o levantamento 
violento. 
Todo isto ocorre nunha 
rexión de 6 millóns de  
 
 
 
 

habitant
es con 
gran 
cantidad
e de 
monxes budistas, e a 
poboación é xeralmente 
rural. 
 

(Na imaxe,  Hu Jintao, presidente 
deChina) 

 

 

 
(Andrés  Sanz) 
aaaa

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 7

A OLLADA 

Internacional 
 

O profeta da secta de Sión, encarcerado 
 

O profeta do delirio do Anhelo da Secta de Sión, Warren Jeffs 

 
>>No rancho non había pecado. Era o 

paraíso do que as mulleres e os nenos non saían 
xamáis, unha barbulla de fe na que se cumplían 
os designos de Deus a través das ensinanzas do 
profeta. Así viviron durante catro anos os 416 
nenos criados pola Igrxa Fundamentalista de 
Jesucristo dos Santos dos Últimos Días, a seis 
kilómetros dun pequeño e polvorento pobo de 
Texas de 2.000 habitantes. Crían vivir lonxe de 
Satán, das súas tentacións e equívocos. Ata que 
o que para eles é o diablo, o ameazante mundo 
exterior, chegou en forma dunha orde de 
rexistro e na compaña dun grupo de axentes de 
policía enviados pola Axencia de Proteción de 
Menores. 

Esta semana, nas longas tardes de sol 
abrasador nas pradeiras do Eldorado, no oeste 
de Texas, non se falaba doutra cousa que do que 
estivera sucedendo no rancho Anhelo de Sión 
nos últimos catro anos. A carreteira Rudd, o 
único camiño que leva ata a súa verxa, segue 
cortada pola policía estatal. Pero aos habitantes 

de Eldorado dálles igual. Saben moi ben qué hai 
dentro e sospeitaron durante moito tempo da 
estraña conduta dos seus habitantes. 

“Dende que chegaron aquí en 2004, eu só 
vin a dous homes nunha gasolineira. Non me 
dirixiron a palabra. Non falaban con ninguén. 
Viñan ao pobo, mercaban o que tiñan que 
mercar e se marchaban”, conta Charles Conn, 
camioneiro retirado de 65 anos. “Nunca xamáis 
vin a unha soa das súas mulleres. Tíñanlles 
prohibido saír”. O único que os cidadáns de 
Eldorado teñene claro é que, ao principio, os 
líderes da secta lles enganaron, segundo explica 
Ford Oglesby, un granxeiro de 83 anos, tamén 
testigo dalgunhas das saídas da xente desta secta 
ao mundo exterior. 

En marzo de 2004, un membro da secta 
identificado coma David Allred díxolle ao 
sheriff  do condado de Schleicher, ao que 
pertence Eldorado, que os oito kilómetros 
cadrados que a súa Igrexa acababa de mercar ían 
ser “un coto de caza”. “Nese momento 
crímoslles. E logo, de repente, comezaron a 
construír os edificios. O mesmo home que 
dixera que sería un rancho de caza dixo logo 
que en realidade ía ser unha residencia para 
membros da súa seca. 

Os seguidores do profeta Warren Jeffs 
comezaron a chegar pouco despois dende outras 
comunidades polígamas, comao as cidades de 
Hildale e Colorado City, na fronteira dos 
Estados de Utah e Arizona. “Eran xente 
amistosa. Ou polo menos os homes, porque eran 
os únicos que viñan mercar”, explica o dono da 
tenda de ferramentas, Kerry Joy, de 55 anos. 
Cada semana, dous varóns entraban, collían o 
que necesitaban e pagaban en efetivo. Sin 
preguntas. Sin conversacións intrascendentes. 
“Xente moi correcta. Non podemos dicir que 
aquí intentaran abusar de ninguén”. 

Os abusos os deixaban para as nenas ás que 
tiñan encerradas no rancho. Os homes máis 
maiores, os sabios da secta, asustaban ás 
pequenas con escuras historias de odio e  
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resentimento. Fóra, máis alá das colinas, só 

estaba Satán, dicían. 
No paraíso de Sión non existían televisores, 

radios ou periódicos. As roupas dos membros da 
secta eran escuras para eles, claras e cubrindo 
todo o corpo para elas. Cada día escoitaban as 
grabacións do profeta Jeffs, que repetía ata a 
saciedade que procrear era bo. Era o deber 
moral de toda muller entregarse ao seu marido 
ao entrar en idade fértil. É dicir, aos 15 anos xa 
se debía comezar a ter fillos. E os homes debían 
tomar moitas mulleres “porque senón non se vai 
ao ceo”. 

Os habitantes do rancho dispuñan de todo o 
necesario. Os veciños de Eldorado contan cómo 
ao longo dos anos construíronse edificios onde 
durmir, unha fábrica de queixos e iogures, 
telares, unha clínica, unha escola e o Templo (o 
Templo era “a porta ao paraíso” que garantía 
que os fideis se convertirían en deuses ao 
morrer). 

Grazas a Jon Krakauer e a J. D. Doyle, 
descubriuse o principio da construción dos 
cuarteis xerais da secta, e advertíuselles aos 
veciños de Eldorado. Entón, o diario local 
Eldorado Success entrevistou a Krakauer e 
comezouse a investigar. 

 
Agora Jeffs deberá atenerse  non ás leis de 

Deus, senón ás do Estado de Nevada 
 
Finalmente, Jeffs foi encarcelado en 

Arizona no ano 2007, culpado de abusos a 
menores e de obrigar a unha nena de 14 anos a 
casarse e manter relacións sexuais co seu propio 
curmán-irmán de 19. 

En xullo de 2005, emitiuse unha orde de 
busca e captura por organizar o matrimonio de 
tres nenas e tres homes mayores de idade; e casi 
un ano máis tarde o capturaron, e pudieron ver 
que no maleteiro do seu coche había 54.000  

dólares en billetes, 16 teléfonos móviles, 4 
radiotransmisores, outros tantos ordenadores 
portátiles e 3 perrucas. Entón Jeffs foi levado a 
unha cárcere en UTA onde se intentou inmolar, 
aforcáncose. Nunca visita do seu irmán Nephi, 
Jeffs díxolle: “Non son o profeta. Nunca o fun. 
Enganáronme os poderes de Satán. Pídovos 
perdón”. 

Nunha lista difundida polo xuzgado do 
condado de Schleicher hai polo menos cinco 
mulleres adultas e 14 menores co apelido Jeffs.  
Segundo o testimonio dun dos axentes que 
entrara no rancho por unha unha orde de 
rexistro, Protección de Menores falou con  
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algúns dos 416 nenos e nenas do rancho e 
decidiuse que debían ser levados a un lugar 
seguro. O proceso de socialización fíxose moi 
pouco a pouco, así os nenos estiveron moito 
tempo sen querer saír das casetas onde os 
levaran, xa que para eles xa nada tiña sentido, o 
seu ciclo da vida estaba roto. Cando saíron a dar 
un paseo polo recinto cuns axentes de policía, os 
nenos acercáronse distraídamente á verxa que 
lles separaba da voráxime de cámaras e 
periodistas. “¿Trátasevos ben? ¿Sodes felices?”, 
gritoulles un dos reporteiros. Entón un dos 
nenos xirouse e sacudiu a cabeza. “Non”, 
susurrou, antes de que un axente de policía o 
levara de novo aos barracóns. 

Segundo a acta notarial presentada ante o 
xuzgado do distrito 51 de Texas o pasado 7 de 
abril, “hai máis que suficentes indicios que 
indican que os nenos foran vítimas de abusos 
sexuais en máis dunha ocasión”. 

O centro New Bridge recibiu o 29 de marzo 
diversas chamadas nas que unha voz susurrante 
se identificaba como unha residente do rancho 
Anhelo de Sión de 16 anos, chamada Sarah 
Jessop, obrigada a casarse cun home duns 50 
anos ao que identificou con nome, apelido e 
data de nacemento. Este home tiña outras seis 
mulleres. “Tiven unha filla o ano pasado. Ten 
oito meses”. Sarah era a sombra e o xoguete do 
seu marido, e cando o seu esposo se enfadaba a 
golpegába e a fería, chegándolle a romper nunca 
ocasión varias costelas, dándolle puñetazos no 
peito e violándoa sen cesar, de 
modo que xa ía de camiño do 
seu segundo fillo antes de 
cumplir os 17. 

Na tarde do 3 de abril, a 
xuíz Bárbara Walter emitiu 
unha orde de rexistro do 
rancho e outra de detención a 
Dale Barlow, o abusador de Sarah Jessop. (*Na 
imaxe,  Sarah Jessop). 

 
Cando os axentes entaron no Templo (non 

sin esforzo para que os homes da secta llo 
permitiran) descubriron no interior unha cama 
desfeita, coas sábanas revoleas e cabelos de 
muller enredados entre os seus fíos. Un 
confidente anónimo reveloulles aos axentes que 
os anciáns da secta casaban ás nenas no templo 
e inmediatamente despois as forzaban a entregar 
a súa virxinidade ao marido. 

Así e todo, Barlow foi condenado a só 45 
días de cárcere e tres meses de liberdade 
condicional por abusar dunha menor. 

(Gael Contreras) 
    (Andrés  Sanz)
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Atopadas en Exipto dúas moedas da época do 
emperador romano Valente 
Uns arqueólogos descubriron dúas moedas de ouro na Península do Sinaí 
que datan da época do emperador Valente, gobernador do Imperio Romano 
Oriental, as primeriras no seu tipo en ser atopadas en Exipto 

O Consello Supremo de 
Antigüedades egipcio informou 
de que as excavacións realizadas 
ao oeste do monasterio de Santa 
Catalina no Sinaí sacaron á luz as 
dúas moedas que amosan a 
imaxe do Valente, quen 
gobernou o Imperio Romano 
Oriental entre os anos 364 e 378 
da nosa era. 

Valente atacou aos visigodos no 
ano 378 preto de Adrianópolis nunca 
batalla considerada coma o principio 
do colapso do Imperio Romano 
Occidental. A cabaleiría gótica 
embestiu aos romanos, causando a 
morte de 20.000 persoas 
aproximadamente, entre elas o propio 
Valente. 

(Gael Contreras) 
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Boicot de países musulmáns na Feira do Libro de París 

Arabia Saudita foi o último país en sumarse 
á lista de países musulmáns que se retiraron 
da Feira do Libro como protesta por ter 
como convidados de honra a Israel. En 
contra deles e da ofensiva hebrea contra 
Gaza, outras nacións como Irán, Tunisia ou 
Alxeria tamén anunciaran a súa retirada. 
Este ano os organizadores do evento (que 
será inaugurado o 14 de marzo polo 
presidente Nicolas Sarkozy) deféndense 
dicindo que o seu obxectivo é só promover 
o dialogo entre culturas e fomentar a 
literatura pero o caso e que este ano a Feira 

homenaxeaba a 39 escritores israelís (David 
Grossman, Amos Oz...) e este ano é 60 
aniversario da creación de Israel. Todos 
estes factores promulgaron que a 
Organización Islámica de Educación, 
Ciencia e cultura decidira boicotear o acto e 
que a Unión de Escritores Palestinos pedira 
ás editoriais árabes que non acudan a tal 
cita, tamén algúns escritores como Alaa al 
Aswani ou Susan Abulhawa denunciaron a 
selecciñon de Israel como invitado de honra 
da Feira. (Elisabet Suárez) 
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Zapatero gaña as eleccións 

 
 

A participación nestas eleccións foi do 
75,20%, uns datos bastante alentadores. 

O bipartidismo consolí-dase máis que nas 
pasadas eleccións, pois ambos partidos ocuparán 
323 dos 350 escanos no emiciclo do Congreso.  

 
O PSOE, con 168 esca-nos, e o PP con 155, 

aumentan os seus apoios respecto ó 2004. IU e 
ERC, baixan moi notablemente. 
Mariano Rajoy, candidato do PP, fracasou no seu 
segundo intento de lograr a presidencia do 
Goberno aínda que mantivo con melloría ós seus 
resultados de hai catro anos. Consegue154 
escanos e 7.369.320 votos.                      

O PSOE consegue 168 escanos, que son 
catro máis que na lexislatura anterior, pero baixa 
en número de votos(8.232.355 no 
2008 e 11.026.163 no 2004). 

Mariano Rajoy abre un período de incerteza 
tralo seu segundo fracaso. 

Esquerda Unida (IU) obtén o peor resultado 
de toda a súa historia. Perden dous escanos e o 
grupo parla-mentario. É o peor resultado da súa 
historia baixa de cinco a tres resultados (3,9%) e 
perdía o grupo parlamentario. Estes resultados xa 

tiveron consecuencias, Gaspar anun-ciou que 
non se presentará nas seguintes eleccións.  

O BNG obtén dous escanos como na 
lexislatura anterior e sobe en número de votos 
(12%) en Galicia. Anxo Quintana agradece ós 
votantes do BNG o apoio que deron o partido 
nas urnas nunhas eleccións nas que caeron os 
partidos nacio-nalistas e nas que se intentou 
reducir a atención a só dous partidos. 

ERC perdeu o grupo parlamentário e 
quedou con tres escanos cando na lexis-latura 
anterior tiñan oito. 

CIU consegue o mesmo número de escanos, 
aínda que baixa en número de votos. 

O PNV consegue seis escanos, un menos 
que na lexislatura anterior e obtivo case a 
metade dos votos que obtivo no ano 2004. 
Eusko Alkartasuna perdeu o único deputado que 
tiña e queda fóra do congreso. 
Nafarroa Bai consegue un escano como na 
lexislatura anterior. 

UPD (novo partido liderado por Rosa Díez) 
conseguiu un deputado. 
(Martiño  Pérez) 
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Un neno morre afogado nunha lagoa en Vicálvaro 
 

Fernando G. tan só tiña cinco 
anos. Onte, pasadas as catro da tarde, 
saíu co seu irmán Xoán, de tres, a 
xogar no campo. Levaban ao seu can. 
Non lle soltaban nunca para que non 
se escapase. Entre carreiras e tiróns da 
súa mascota fóronse alonxando do 
poblado chabolista de La Jungla 
(Vicálvaro), no que vivían os dous 
irmáns. O poblado está cercado, pero 
a maia de metal está chea de buratos, 
polo que pudieron saír sen problemas. 

Os nenos cegaron ata unha lagoa 
cercana. Entón o can fixo o amago de 
botar a correr. Fernando suxeitou con 
forza a correa, pero perdeu o 
equilibrio e precipitouse ao auga. Non 
sabía nadar, polo que se afundiu 
rápidamente. Oán, o seu irmán 
pequeño, viuno todo dende o borde, e 
inmediatamente correu cara a zona de 
chabolas a buscar aos seus pais. “Casi 
non sabe nin falar, tiraba de min cara 
fóra da casa”, recordaba Antonio, pai 
dos nenos. 

Unha hora e media máis tarde, 
varios bombeiros da Unidade 
Subacuática dos Bombeiros do 
Axuntamento de Madrid localizaban o 
corpo do pequeño Fernando. A 
profundidade da laguna, uns catro 
metros, unido á suciedade da auga e a 
vegetación, fixeron moi difícil o 
rescate e imposibilitaron que o neno 
saíse con vida. 

“Isto pasou porque puxo 
medidas, porque non hai unha 
verxa protectora en condicións 
para os pequenos, que van de 
aquí para alá sen saber moi 
ben”. E ademais, esta lagoa 
carece de calquera tipo de 
sinalización de perigo. 

“A charca está aí dende fai 
seis ou sete meses”, explicaban 
os veciños, que indicaron que 
foi entón cando se comezaron a 
realizar os primeiros traballos 
“para construír un polígono”. 
Sen embargo, no entorno non 

Existe cartel de obra 
algún. Fontes do Axuntamento 
de Madrid aseguraron 
descoñecer se actualmente hai 
algún desenrolo previsto na 
zona, nin se se realizaron obras 
nese paraxe. 

Na porta do pequeño 
chamizo no que vivía o neno 
afogado, Fátima, a súa nai, 
estaba nun estado de shock, 
inmóvil, acurrucada xunto ao 
seu fillo menor, sen falar, 
mirando máis alá da veintena 
de persoas que se 
arremolinaban en torno a ela. 

(Gael Contreras) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Os caiucos non cesan 

 
Un barco patera con 

trinta e tres persoas a 
bordo chegou o 14 de abril 
ao porto tinerfeño de Os 
Cristianos, informou a 
Delegación do Goberno en 
Canarias. A embarcación 
foi avistada a 200 metros 
da costa de Tenerife e os 
seus ocupantes foron 
rescatados por Salvamento 
Marítimo. 

Entre os 33 ocupantes, 
dez poderían ser menores 
de idade e todos están en 
aparente bo estado de 
saúde. 

O caiuco foi avistado 
polo pesqueiro María do 
Pilar, que avisou a 
Salvamento Marítimo e 
agardou á cegada da 
embarcación Salvamar 
Alpheratz. 

Fontes de Salvamento 
Marítimo indicaron que os 
ocupantes foron 
trasladados a este barco 
debido a que o caiuco tiña 
problemas de estabilidade. 

(Gael Contreras) 
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Trampa con 2 bombas de ETA á Garda Civil en 
Navarra 
Un artefacto fallou e outro estalou sen axentes cerca 

ETA estaba decidida a 
vestir de luto o día da 
segunda toma de posesión 
como presidente do Goberno 
de José Luis Rodríguez 
Zapatero. Para isto, xa 
tendera unha trampa con 
dúas bombas, repletas de 
metralla, nunca caseta de 
telefonía nun monte da 
localidade de Lapoblación 
(Navarra). O obxectivo era 
facer estalar casi ao amencer 
un dos artefactos e, cando a 
Garda Civil estivera revi-
sando a zona, facer explotar 
o segundo, que estaba 
cargado con metralla. A 
bomba destinada aos axentes 
fora colocada sobre unha 
caseta, a unha altura de 1’8 
metros.  

A existencia da trampa 
foi coñecida despois de que, 
pasadas as once da mañá, un 
viandante que pasaba pola 
zona (apartada, a 1.000 m. de 
altitude) escoltase un estalido 
e vise unha columna de 
fume, a uns 400 m. do casco 
urban de Lapoblación. O 
cidadán telefoneou ao 112, 
saltoulle a central de 
emergencias de La Rioja 
(Lapoblación está máis preto 

de Logroño que de 
Pamplona) e esta informou á 
de Navarra, que chamou á 
Garda Civil. Ao chegar, os 
axentes viron que os 
terroristas deixaran un cartel 
preto do artefacto no que 
poñia “Perigo. Bomba de 
ETA. Non tocar”. 

A bomba que estourou 
estaba sobre unha caseta de 
obra e tella ubicada dentro 
do cercado que aluga a 
media dúcia de camiñantes. 
O estalido apenas perxudicou 
a instalación e, de feito, 
tódalas anteas seguiron a 
funcionar con normalidade. 
O artefacto estourara pacial-
mente. Dos aproxima-
damente cinco kilos de 
explosivo, supostamente 
amonal, apenas estalaran 
dous. 

Non houbo aviso telefó-
nico algún por parte de ETA, 
como ven sendo habitual nos 
últimos atentados con bom-
ba, o que causa certo 
desconcerto, xa que se non 
fose polo camiñante, 
posiblemente ninguén se 
houbese dado conta de que 
ETA colocara alí unha 

bomba ataa que algún 
operario fose a revisar. 

É o segundo erro que 
ETA comete con bombas 
este ano. O pasado 23 de 
febreiro, os terroristas pla-
nearon unha trampa parecida 
contra efectivos da 
Ertzaintza colocando un arte-
facto nunca ventá da caseta 
do repetidor de comu-
nicacións do monte Arno-
tegi, en Bilbao, informa a 
axencia Vasco Press. Pero 
neste caso houbo aviso para 
que acudiran os axentes da 
Policía Autónoma Vasca. 

A bomba de onte estalou 
pouco despois de que 
Zapatero concluíse a súa 
roda de prensa tras prometer 
o cargo no Palacio da Zar-
zuela. De feito, as forzas de 
seguridade estaban conven-
cidas de que ETA intentaría 
un atentado nesa mesma 
semana. E seguen sen des-
cartar outra acción. Dende 
que concluíu oficialmente a 
tregua, a banda terrorista 
asesinou a tres persoas: dous 
gardas civís en Francia e o 
ex concejal socialista Isaías 
Carrasco. 

(Gael Contreras) 
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Unha vivenda digna: só un ben de consumo 

A obsesión por ser dono da vivenda e a 
espe-culación fixeron de Es-paña un caso 
alarmante para mais desfavorecidas da 
poboación. Un exem-plo: Enrique vive con 
seus pais. E mileurista e a unica solución 
que ve e buscar un piso compartido na súa 
cidade, Barcelona, e gastar a mitade do séu 
soldo en alugar.Ademais as axudas do 
governo non serian suficientes para 
garantirlle o nivel de vida que ten na casa 
dos seus país. 
Este problema e tremen-damente común na 
so-ciedade española. Escasas oportunidades 

para alugar e demasiadas vivendas en 
construción. Centenares de miles de casas  
baleiras,pero tamén un sistema de Vivenda 
de Proteción Oficial mellor organizado que 
noutros paises europeos. Boa vontade por 
parte de moitas administracións e 
especulación por parte doutros tantos 
promotores. Aspectos negativos e positivos 
que, segundo un estudo de Nacións Unidas, 
mesturan os peores e os mellores hábitos de 
todo un sector. 
 
(Andrés  Sanz) aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aa 
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O aborto non é público  
 

Continúan as interrup-
cións do embarazo e 
seguen considerándose un 
tema tabú dentro de 
España. Dende a súa 
despenalización no ano 1985 o 
aborto segue a ser motivo de 
polémica, a maioría dos 
hospitais públicos aínda non o 
practícan e as mulleres seguen 
tendo que alegar nalgúns casos 
causas psíquícas para abortar, os 
partidos políticos seguen en 
polémica sobre o asunto: IU, 
ERC e o BNG propoñen unha 
lei de plazos, o PSOE propoñe 
un debate social e regular a 
obxeción que teñen os 
profesionais da mediciña e o PP 
quere que se cumpla a 
normativa. A discusión segue 
aberta en España mentres outros 
paìses da unión europea 
permiten un aborto libre nas 
primeiras semanas do embarazo. 

Os casos de aborto fora das 
nosas fronteiras aumentan 
inconmensurablemente. Un dos 
últimos casos foi o de unha 
parella galega de apenas 22 anos 
que tivo que viaxar ó 
extranxeiro xa que ela estaba de 
seis meses e medio e o seu feto 
sufría unha grave enfermidade 
que podía acarrear anomalías 
como falta do nariz ou o 
desarrollo dun so ollo. "O 
médico díxonos que o feto non 
viviría, pero que aquí en España 
xa non era legal abortar", 
"sugiriunos que fóramos a 
París". O xinecólogo que tratou 
o caso traballaba nun hospital 
público. O aborto pode 
interrumpirse nas primeiras 12 
semanas de embarazo, por 

malformacións do feto ten un 
límite máximo de 22 semanas 
mentres que o aborto polo risco 
da saúde psíquica da nai non ten 
plazo establecido. A parella foi 
ó hospital público Roger Debré 
onde lles repetiron as probas e 
onde terminaron aprobando o 
aborto. A intervención foi 
financiada pola Seguridade 
Social francesa. A estancia 
durou 17 días e o resto dos 
gastos foi pagado pola parella, 
ascedendo a uns 2.500 €. Se a 
situación non cambia para ben 
as mulleres españolas tendrán 
que seguir viaxando para poder 
facer legalmente o aborto. A 
parella galega coincidiu na súa 
estancia con máis parellas 
españolas e é que nun día o 
hospital recibiu 10 chamadas 
procedentes de España pedindo 
información sobre os abortos.     
"Esperemos que non teñan que 
seguir saíndo do país máis 
parellas nestas condicións 
porque se pasa moi mal" 
conclúe a parella galega. 
José Luis Dargallo, médico que 
practicou abortos na sanidade 
pública. 

Segundo datos do ano 2006 
do Ministerio de Sanidade os 
hospitais públicos non practican 
abortos, levan a cabo apenas o 
2,5% do total. José Luis 
Dargallo foi un dos poucos em 
practicar abortos na sanidade 
pública. Primero, traballou no 
hospital de Guadalajara e 
despois no Severo Ochoa de 
Leganés (Madrid). Para el os 
abortos prodúcense en centros 
privados porque para que un 
hospital público se faga cargo 
dun aborto ten que ter un equipo 
disposto a facelo con 

xinecólogos, anestesistas, 
enfermeiras... 

"A obxección de 
conciencia xeneralizada non 
corresponde á realidade. En 
Leganés podíanse facer por que 
o xefe do servizo de 
xinecoloxía, Javier Martínez; e 
o dos anestesistas, Luis Montes, 
daban liberdade ós 
profesionais". Tamén añadíu 
que "Participaban máis ou 
menos a metade dos 
xinecólogos e a metade dos 
anestesistas". No hospital de 
Guadalajara, onde el xa 
practicara abortos, o xefe de 
xinecoloxía era obxetor pero 
non os impedía se eran 
aprobados pola comisión 
hospitalaria. En Leganés, en 
cambio nombrouse unha xefa de 
xinecoloxía obxetora, contraria 
ó aborto e a pesar de que os 
profesionais estaban a favor xa 
non se facían interrupcións do 
embarazo. É un tema moi dificil 
de tratar xa que a maioría dos 
médicos non queren oír falar do 
aborto. "Non é fácil de tratar, as 
mulleres que abortan viven de 
forma traumática e os 
xinecólogos  son estigmatizados 
e tratados de animais e de 
asasinos. Nestes momentos hai 
unha ofensiva contra este tema e 
outros como a eutanasia". "Eu 
cumplo a lei e non teño medo, a 
miña práctica profesional dame 
moita tranquilidade". O PSOE 
prometeu regular a obxeción de 
conciencia dos profesionais 
médicos se gaña estas eleccións. 
 

(Elisabet  Suárez) aaaaa

 
CRISE NO CINE ESPAÑOL 
O cinema español sufriu unha perda de cinco millóns 
de espectadores o ano pasado. Segundo os datos do 
Instituto das Ciencias e das Artes Audiovisuais se 
espera un bo arranque para o cine español este ano xa 
que as películas máis vistas son españolas. As 
películas máis vistas seguen a ser americanas e o 
público nas salas cada vez é máis xoven e prefiren 

películas menos intimistas e psicolóxicas e con máis 
acción e efectos especiais onde non se vean 
reflexados eles mesmos. Reflexionar xa non está de 
moda. Por outra parte en España só temos o 13% do 
presuposto total adicado completamente ó cine. 
Haberá que agardar a que cheguen mellores tempos... 
(Elisabet  Suárez)
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Os faraóns emerxen en Madrid 
Esplendor faráonico  

Quiñentos obxectos proce-
dentes das antigas didades de 
Alexandría, Heraclion e 
Canopo, desaparecidas á vez 
no século VIII d. C., e 
rescatados recentemente do 
mar polo arqueólogo Frank 
Goddio forman a exposición 
“Tesouros somerxidos de 
Exipto”. A mostra, que será 
inaugurada mañán polos Reis 
nas salas do Antigo 
Matadeiro de Legazpi (en 
Madrid) donde permanecerá 
ata o 28 de setembro, chega a 
Madrid precedida do gran 
éxito conseguido en Berlín, 
Bonn e París onde foi 
visitada por máis dun millón 
e medio de persoas.  

Estatua de Hapi, deus da 
fertilidade 

Nunha atrativa e espectacular 
montaxe nunha nave de máis 
de 4.700 m2, que inclúe 
vídeos das diferentes 

prospeccións submariñas, 
exhíbense estatuas monu-
mentais, xoierías, efixies de 
gran beleza, obxectos de 
culto, cerámicas, que ofrecen 
unha visión clara da 
extraordinaria mestura de 
culturas e xentes que fixo do 
delta no Nilo o que foi. 

Durante a presentación da 
mostra, Alicia Moreno, 
delegada da Área das Artes 
do Axuntamento de Madrid, 
considerou que se trata 
dunha das exposicións de 
maior envergadura das 
organizadas na cidade, 
tanto.polos seus contidos 
como polas súas dimensións. 
“É un testimonio único que 
estivo durmido no fondo do 
mar”. Ao longo de doce anos 
de traballo, o arqueólogo 
marino Franck Goddio 
descubriu testimonios 
inéditos para a histria 
exipcia, que datan dende o 
século VII a. C. ata o século 
VII d. C., fronte á costa da 
moderna cidade de 
Alexandría e na bahía de 
Abukir. 
Perdidas no mar durante 
máis de quince sécalos, a 
consecuencia de desastres 
naturais, a máis avanzada 
tecnología permitiu sacar á 

luz pezas de arte que abarcan 
dende os días dos últimos 
faraóns ata Alexandre 
Magno, do período de 
goberno grego ata a 
conquista romana e, logo, 
dende tempos bizantinos ata 
o comezo da Época Islámica. 
Os obxectos exhibidos, que 
reflexan a importancia de 
tres coidados que, na 
antigüidade se contaban 
entre os máis famosos 
centros de comercio, ciencia, 
cultura e relixión, “non saen 
de ningún museo, senón que 
proceden dos mesmos 
lugares para os que foron 
creados. Reúnense outra vez 
e se explican uns a outros”, 
comentou Franck Goddio. 
 
Na seguinte imaxe, parte 
dun dos gigantescos 
xeroglíficos atopados. 

 
 

(Gael Contreras) 
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Festival Internacional de Cine do Sáhara (FISAHARA) 
Este festival vai celebrar a 
súa quinta edición do 15 ao 
20 de abril nos campamentos 
de refuxiados saharauís.  
A súa primeira edición tivo 
lugar a finais de 2003 e xa se 
dixo entón que non querían 
celebrar moitas máis. O 
festival desaparecería cando 
o pobo saharaui puidese 
exercer o seu dereito á 
autodeterminación, dereito 
que lles 
recoñeceu a 
ONU fai xa 
moitas décadas. 
Pasaron cinco 
anos, máis case 
30 que levaban 
antes, e os 
saharauis aínda 
non puideron 
(impedíuselles, 
máis ben) 
expresarse en referendum. O 
festival, xa que logo, e ao 
seu pesar, volve celebrarse.  
Logo falamos de cine, pero 
antes, un pouco de historia a 
grandes liñas para os que non 
esteades moi familiarizados 
coa cuestión do Sahara.  
- O Sáhara Occidental foi 
provincia española ata 1975, 
que o goberno de Arias 
Navarro, con Franco 
moribundo, entregou 
unilateralmente tras partilo 
en dous -e afastado de toda 
legalidade internacional-, a 
Marrocos e Mauritania.  
- Moitos saharauís, ante a 
inminente invasión por parte 
de Marrocos (recordar, a 
Marcha Verde), fuxiron polo 
deserto ata a cidade de 
Tinduf, no suroeste de 

Alxeria, país que lles acolleu 
e axudou e cedeulles o 
territorio inhóspito e cruel 
onde agora viven refuxiados.  
- Outros moitos saharauís 
non tiveron tempo de saír, e 
foron invadidos polo norte 
por Marrocos, que empezou 
unha feroz represión contra 
os que quedaron, e polo sur 
por Mauritania.  
- Desde os campamentos de 

refuxiados (onde fundaron a 
RASD, República Árabe 
Saharauí Democrática, o 27 
de Febreiro do 76) se 
rearmaron ao redor de Fronte 
Polisario, que anos antes xa 
realizara algunha acción 
armada contra o exército 
español, pero esa é outra 
historia, e lanzáronse á 
guerra de guerrillas contra os 
intereses marroquís e 
mauritanos.  
- Mauritania se vió 
desbordada e entregou o seu 
parte a Marrocos, que 
ocupou a totalidade de antigo 
Sahara Español.  
- Ante os continuos ataques 
do Polisario, Marrocos 
empezou a levantar muros ao 
longo do territorio. Hoxe en 
día é o muro máis longo do 

mundo, máis que a muralla 
chinesa, aínda que non tan 
robusto, pero si igual de 
infranqueable.  
- Tras anos de guerra e 
desgaste, Marrocos e o 
Polisario asinaron un 
cesamento do fogo en 1991 
onde acordaron, auspiciados 
pola ONU, un Plan de Paz 
que levaría á realización do 
referendum prometido 

moitos anos antes, 
ata por España, no 
que os saharauís, 
dun e outro lado, 
decidisen o que 
quixesen ser.  
- Desde entón, 
Marrocos, aínda que  
o asinou e aceptou, 
fixo todo o posible 
por impedir a súa 
realización.  

- O pobo saharauí leva desde 
1975 esperando ese 
referendum. Mentres, unha 
parte segue baixo a represión 
marroquí nos territorios 
ocupados; e outra, nos 
campamentos de refuxiados, 
onde nos últimos anos, entre 
miles de proxectos 
solidarios, vén celebrando, 
precisamente, o festival de 
cine que xustifica este blog.  
- Nos campamentos a vida é 
moi dura. Hai catro grandes, 
que teñen os nomes das catro 
cidades máis importantes 
ocupadas por Marrocos: O 
Aiún, Smara, Auserd e Dajla 
(Vila Cisneros, en tempos de 
España); e outros dous  
 
>> Continúa
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subsidiarios máis pequenos: 
Rabuni, máis administrativo 
e sede da presidencia da 
RASD; e o 27 de Febreiro, 
que mantén unha Escola de 
Mulleres.  
En fin, que para un primeiro 
contacto enroleime un 
pouco, seino, pero creo que 
era importante situarnos e 
entender a magnitude do 
festival. FISAHARA é o 
único do mundo que se 
celebra nun campamento de 
refuxiados, así que podeís 
intuír as dificultades que 
supón a súa realización. Nos 
próximos días terei que 
dosificar textos, entre outras 
moitas cousas porque nos 
campamentos non sempre 
hai conexión a internet.  
O mércores empeza de ver- 
 

dade o Festival deste ano. 
Hoxe luns xa saíu de 
Barallas avións cargados co 
material. Eu voume o mesmo  
mércores, así que a partir 
dese ese día este blog  
escribirase desde o 
campamento de Dajla, que 
volve ser a sede, por segundo 
ano consecutivo, do 
FISAHARA. O de 2003 
celebrouse no de Smara, o do 
2005 en Auserd (no 2004, 
non houbo) e o de 2006 en 
de O Aiún.  
Volverá a porse, como vedes 
no cartel, unha gran pantalla 
en metade da noite estrelada, 
e haberá tempo de porse 
máis poético. O festival non 
é competitivo e eses días 
veremos coas estrelllas por  
 
 

 
teito e entre as dunas, 
películas como As 13 rosas, 
Caótica Ana, Baixo as 
estrelas, Ladróns, Mataharis, 
Nun mundo libre ou 
Caramel. Rosa María Sardá, 
Carmelo Gómez, Fran Perea, 
Willy Toledo, os irmáns 
Carlos e Javier Bardem e 
Dafne Fernández son algúns 
dos actores que van pasar 
estes días cos saharauís as 
xornadas do festival, pero 
aquí non hai alfombras 
vermellas nin glamour. Area, 
pouco auga e suor. E roupa 
cómoda e deportiva. Os do 
cine renuncian á maquillaxe 
e a verse sempre divinos.  
nu segredo anticipado é que 
Manu Chao actuará o último 
día como peche do festival. 
(Gael  Contreras)

 

Os mellores fotógrafos de entre 45.000 
 

Unha mexicana, un 
chileno e dous brasileiros 
foron seleccionados como 
candida-tos aos premios 
Sony World Photography 
2008 de fotografía 
profesional, que se farán o 
próximo 24 de abril, segundo 
anunciou a organi-zación 
nun comunicado. Os premios 
compóñense en  once 
categorías, para cada unha 
das cales selec-cionáronse 
tres candidatos. O brasileiro 
Roberto S. Gomes e a 
mexicana Livia Coroa 
competirán, xunto a un 
fotógrafo polaco, polo 
galardón na categoría de 
arquitectura.  

O chileno Christian 
Demar-co, pola súa banda, 
foi nomeado na de música e 
actuacións, onde terá como 

rivais a unha australiana e a 
un suízo.  

Para rematar, Renan 
Cepeda, de Brasil, está entre 
os tres elixidos no apartado 
de retratos, no que lle 
acompañan unha británica e 
un italiano. 

 Xunto a cada un dos 
gañadores destas distintas 
categorías, na gala que terá 
lugar no Palacio de Festivais 
de Cannes (Francia) anun-
ciarase un vencedor 
absoluto, así como as 
fotografías que obteñen o 
segundo e terceiro premio. 
Cada un dos gañadores 
recibirá un premio de 25.000 
dólares e a distinción L'iris 
d'or. 
       Os 33 finalistas foron 
seleccionados polos mem-
bros do consello da 
Academia Mundial de Foto-

grafía entre case 45.000 
candidatos. Na súa versión 
para afeccionados, o español 
Emilio José Mariel foi 
galardoado na edición de 
2008 co premio na categoría 
de arquitectura pola foto 
Caracol. (Na imaxe, a fotografía 
de Emilio José Mariel: Caracol)  
 
 
(Gael Contreras) 
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                       Cultura e Sociedade  galega    >> Música 

 
Entrevista a Pacho Brea, integrante galego dun importante 
grupo heavy metal 
 
Neste novo xornal que-
riamos contar con 
algunha colaboración, asi 
que pensei que Pacho 
Brea era a persoa 
adecuada. O galego, 
cunha carreira musical 
envexable é unha das 
grandes figuras da 
música metal no ámbito 
nacional A súa carreira 
musical no seu grupo, 
Ankhara, aparece en 
escena xunto con grandes 
grupos de rock nacionais 
como Lujuria, Mägo de 
Oz, Hamlet, Muro o Los 
Suaves. Tocou con 
grupos internacionais do 
talle de Saxon e participa 
activamente en grupos 
como Mägo de Oz dende 
case os inicios do grupo. 
       Pechada unha vella 
etapa na súa carreira 
decide abandoar Madrid 
(o seu antigo lugar de 
residencia) trala separa-
ción de Ankhara, e un 
novo grupo (chamado 
Mysteria, que remata no 
ano 2006) decide asentar 
as Illas Canarias como o 
seu lugar de residencia. 
Con novo grupo en 
marcha de nome Hybris e 
un álbum a piques de ser 
publicado decide acceder 
a que lle faga esta 
entrevista (a través do 
correo eletrónico). 

 
Para comezar quería que 
nos falases un pouco do 
grupo e  como ó 
describirías (Pensando 

que que hai xente que non sabe 
de que trata Hybris). 

“Bueno, en primer lugar quero 
pedir desculpas pola  tardanza e 
polo meu posible mal galego xa 
que hai tempo que non resido  na 
terriña. 

Pois o grupo digamos que é 
máis ou menos como os temas 
máis directos e melódicos 
de Ankhara xa que é a música coa 
que máis me identifico. Son 
temas cheos de melodía, coros, e 
tamén moita caña.” 

¿Cando comezaches a ter 
interese pola música?, ¿que tipo 
de grupos escoitabas? 

“O meu interese pola música 
remóntase ó principio da miña 
vida jejeje. Non, de verdade que 
dende sempre gustoume moito a 
música e dende que era moi 
cativo tiven a sorte 
de que o meu 
padriño tiña o seu 
mellor amigo que 
era locutor de radio 
e solíame levar por 
alí a menudo. 
Entonces érame 
fácil conseguir 
música e sempre 
gustoume moito o rock.” 

¿Por que facer un grupo nas 
Illas Canarias (tendo en conta 
os problemas promocionais e o 
de darse a coñecer na 
península)?  
      “Montei o grupo aquí porque 
levaba unha chea de anos, máis 
ou menos 14, vivindo en Madrid 
e neces itaba saír un pouco desa 
cidade á que por outra parte 
téñolle un gran cariño.  

Tiven a sorte de coñecer a 
que é a miña parella, que 
era de Tenerife e 
decidimos virnos a vivir 
aquí, non hai máis segredo 
que ese.” 

¿Que prefires: tocar 
nunha sala ou facer un 
macroconcerto?  
(Tendo en conta que nos 
macroconcertos acostú-
manse a se congregar un 
maior número de persoas 
aínda que esa maioría 
non teñan porque ser 
fans).  

“Se che teño que ser 
sinceiro dame igual onde 
tocar  o caso é facelo, xa 
que para min estar enriba 
dun escenario e coma estar 
na miña propia casa. 

Síntome moi a 
gusto pero qui-
zais sexa nas 
salas pequenas 
onde se pode 
conseguir unha 
maior com-
plicidade co 
publico e a 
xente quizais se 

volva un pouco máis tola. 
Pero xa che digo, que 
dame igual.” 

¿Cal foi o teu primer 
concerto e como o 
describirías?  
      “Bufff, faiche moito 
tempo diso e realmente 
non recordo cal foi o 
primeiro concerto en sí  
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pero sempre hai un 
sentimento especial cando 
chega a hora de subir a un 
escenario. É algo que hai 
que pasalo para saber o 
que é. Supoño  que será 
parecido a cando un piloto 
ten que correr unha 
carreira ou algo asi, para 
min é o mellor do mundo, 
é coma o bo sexo; igual.” 
 
Se tiveras que elixir unha 
canción que te 
representase, ¿cal sería? 

“Se fóran das miñas 
creo que diría unha do 
terceiro disco  da miña 
antiga banda Ankhara que 
se chama “Mírame”. Fala 
un pouco da miña 
personalidade e ademais é 
unha das miñas cancións 
favoritas.” 
 
Só unha palabra: 
Galicia. ¿Que é o que 
sentes por ela?, ¿morriña 
tal vez? 

“Pois ¿que vou 
sentir?, claro que morriña; 
aínda que tódolos anos 
vou, non deixa de ser a 
miña terra e ademais toda 
a miña familia segue 
vivindo alí. Tamén xunto 
co meu actual lugar de 
residencia penso que é un 
dos sitios máis bonitos do 
mundo.” 

Nunha entrevista dixe-
ches que no disco de 

 

 

 

 

 

 

 

Hybris colaborou Antonio Pino 
(ex Ankhara, ex Mysteria), 
tamén segues mantendo unha 
boa relación con antigos 
componentes dos antigos 
grupos como Cecilio ou incluso 
Sergio. ¿Considerádesvos 
afortunados po-las boas 
relacións entre vós mesmos 
tendo sabendo a gran can-
tidade de bos grupos e músicos 
que se adican a discutir entre 
eles sobre quen fai a música 
máis comercial ou sobre quen  
quen é o máis "true"?  
      “Ben, é certo que colaborou 
no disco que se porá a descargar 
gratui-tamente na nosa web o 1 
de Maio, e sí que sigo tendo 
unha moi boa relación cos meus 
ex compañeiros. En realidade co 
único que non teño falado é con 
Cecilio pero non por nada en 
especial. Co resto con todos teño 
unha relación bastante 
continuada.” 

Tamén é certo que te relacionas 
con grupos tan importantes no 
panorama español como Luju-
ria ou Mägo de Oz. ¿Que 
destacarías de cada un deles? 

“De feito Óscar de Lujuria 
tamén colabora no noso disco 
cantando co-migo un tema.  Non           
sei que dicir de cada un deles por 
que todos son grandes artistas e  

 

A OLLADA 

grandes persoas, igual esa 
sexa a virtude que máis 
destacaría deles, a súa 
amizade.” 

Grazas pola entrevista, 
¿algo máis que engadir? 
“Pois si, gostariame 
mandarlle un saúdo a toda 
a xente de Galicia, por que 
non saben a sorte que 
teñen de vivir nesa gran 
terra e que a xente visite o 
noso myspace: 
(www.myspace.com/hybri
smetal) e que a partir do 1 
de Maio se descargen o 
noso disco gratuitamente 
con libreto e todo na web: 
www.hybris.com.es/Un 
bico moi grande.  
 

(Elisabet  Suárez)
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                                                                                                                                                                                          A OLLADA 

                        Cultura e Sociedade galega        >> Arte 
 

De profundis 
(Elisabet  Suárez) 
 

O ilustrador galego por 
excelencia, Miguelanxo Prado; 
autor de: "Trazo de tis", 
"Stratos" ou "La mansión de los 
Pamplín", sorpréndenos gra-
tamente con outra das súas obra 
maestras, De profundis. O autor 
recoñécese cada vez máis 
consolidado no panorama ar-
tístico actual. Non fai máis que 
plantexarse novas metas e 
camiños polos que levar a súa 
inspiración. O autor, que é un 
exemplo a seguir para tódolos 
artistas Principiantes da nova 
xeración, céntrase agora neste 
novo proxecto no que está 
sumerxido para dar vida a uns 
personaxes fantásticos con 
sentimentos moi reais. 
Miguelanxo Prado comezou a 

súa viaxe no mundo artístico ós 
20 anos, interesado por autores 
como Moebius e Sergio Toppi e 
realizando traballos de 
historietas adultas para as 
revistas españolas máis impor-
tantes da época. Entre elas 
destacou a revista El Jueves, 
onde traballou durante o seu 
primer período. A principios dos 
90 a súa popularidade aumenta 
crecentemente ó diseñar o 
personaxe principal do Xabarín 
Club; programa de gran 
popularidade en Galicia adicado 
ó público máis xoven e emitido 
na TVG. Poco despois comezou 
a ser reclamado internacio-
nalmente. Traballou con 
diversos autores nun dos cómics 
máis importantes internacio-
nalmente: The Sandman. Tamén 
é reclamado nos Estados Unidos 
para traballar na serie Men in 
Black, cuxo productor era 

Steven Spielberg. Aínda que to-
das estas obras xunto con 
"Trazo de tis" abríronlle ás 
portas a novos retos e opor-
tunidades, recoñece que a obra 
da que se sinte máis orgulloso é 
de "Fragmentos de la Enci-
clopedia Délfica". Actualmente 
e dende o ano 1998 é o director 
do salón do cómic da cidade da 
Coruña.  

"Había unha vez unha 
casa no medio do mar, onde 

unha muller esperaba to-
cando un violonchelo 
melancólico. Agardaba ó seu 
namorado, un pintor que 
sempre quixo ser mariñeiro 
para navegar entre as 
medusas, as estrelas de mar 
e os peces de mil cores que 
soñaban nos seus cadros".  

Así comeza a historia de 
"De profundis". Unha 
historia de amor, un poema 
animado, un maravilloso 
viaxe ata o fondo do mar, un 
soño creativo feito imaxes, 
calquera destas frases 
podería describir á per-
fección o relato de De 
profundis, unha obra dirixida 
e escrita polo propio 
Miguelanxo Prado, no que 
trata de descubrir o 
descoñecido mundo dos 
océanos e as historias 
fantásticas que se basean nel. 
De Profundis é unha historia 
pensada para un público 
adulto, persoas que non se 
aburren observando ó 
amañecer máis de dez 
minutos, os que lles gusta 
recordar ós seus soños e 

sobretodo para os que 
amarían quedarse horas, 
soñando, mirando ó mar. A 
película presume de ser o 
primeiro largometraxe que 
utiliza como base acrílicos 
(que non pintura ó óleo) 
mezclados con setenta e 
cinco minutos de fantasía no 
que non hai diálogos; senón 
unha acompañación de fondo 
da Orquesta Sinfónica de 
Galicia que fan aínda máis 
agradable a estancia. A 
historia custoulle o seu autor 
catro longos anos de traballo 
e está baseadana vida de 
Fabiano, un pintor que pola 
súa pasión ó mar decídese fa-
cer mariñeiro. Unha noite sae 

de pesca a alta mar e o seu 
barco afunde e el e os seus 
compañeiros afóganse. 

Fabiano desperta como 
se nada de iso ocurrira ante-
riormente e se sumerxe 
nunha viaxe mara-villosa na 
que percorre un novo mundo 
(para el xa coñecido) creado 
polas obras pintadas anterior-
mente á súa morte. A 
película trata de ser un 
referente artístico e lograr a 
total sensación de paz e 
liberdade do espectador, para 
sumerxirse xunto a el, na 
viaxe fantástica da súa vida. 
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                            Cultura e Sociedade             >> Tecnoloxía 
 
 
Altofalantes de deseño 
 

Peter Hasselriis tiña unha 
idea na cabeza, os novos 
altofalantes scandyna-
speakers. 
Segundo dixo Peter, estes 
altofalantes están dirixidos 
a un público básicamente 
feminino. El pensa que ás 
mulleres gústanlles o vinilo 
de cores e a textura da 
madeira natural. Estes 

altofalantes escapan dos 
vellos sistemas hi-fi de caixas 
negras ou prateadas de metal. 
En España, son distibuidos 
por sky Experience e tamén 
se poden conseguir en tendas 
especializadas. 
www.scandynaspeakers.com. 
 
 
(Martiño  Pérez) aaaaaa

 
 

Videoxogo, ximnasio e entrenador no mesmo pack: nace Wii Fit 
 

Os videoxogos xa non son 
sinónimo de sedentarismo. Ou, 
polo menos, ese é a mensaxe que 
insiste en transmitir a nova 
filosofía Nintendo. Wii pretende 
ser algo máis que unha plataforma 
de xogo coa que poder divertirse 
socialmente; o seu obxectivo é ir 
máis aló, creando unha serie de 
complementos que axuden a 
levantarnos do sofá e, sen 
forzarnos a levar unha rigorosa 
rutina, empúxenos a tomar 
contacto cun estilo de vida 
saudable, tan esquecido no mundo 
de hoxe en día. 

Para quen non oia falar aínda 
de Wii Fit, este videoxogo, nacido 
da mente de Shigeru Miyamoto, 
proponnos pornos en forma sen 
movernos de casa e, ademais, dun 
xeito divertido. Pero xa vos 
avisamos desde o principio: este 
produto non pretende ser un 
substituto do ximnasio, nin de 
ningunha outra actividade física 
específica, senón, simplemente, 
un programa de exercicios en 
formato lúdico orientado 
especialmente a aquelas persoas 
que non practican deporte con 
regularidade. 

¿Significa isto que é un tipo 
de experiencia casual, que os 
xogadores tradicionais non lle 
atoparán o gusto a este novo 
enfoque? Nada máis lonxe da 
realidade. De feito, o tomar as 
rendas e optar pola vía saudable é 
problema de todos, 
independentemente do xénero, a 
idade ou a súa experiencia dentro 
do lecer electrónico.  
        A nova creación do xenio 
xaponés fixo suar a pinga gorda, 
literalmente, a case dous millóns 
de fogares no país do Sol Nacente, 
converténdose no videoxogo máis 
vendido do ano, e chega a España 
a finais de maio cos mesmos 
obxectivos: por unha banda, 
erradicar unha das maiores 
secuelas da nosa sociedade: o 
sedentarismo e, polo outro, que 
tomemos conciencia do noso 
propio corpo.  
        O creador de Mario é 
coñecido pola súa afección a 
trasladar os seus gustos 
particulares ao videoxogo. A idea 
de Nintendogs, por exemplo, 
ocorréuselle mentres coidaba ao 
seu can e a de Pikmin da súa 
paixón pola xardinería. No caso 
que nos ocupa, a súa inspiración 
xorde da súa afección polo 
deporte e, sobre todo, da súa 
obsesión polo peso.  
        Tras darse conta de que lle 
sobraban uns quilos, Miyamoto 

comezou a practicar un tipo de 
dieta consistente en pesarse 
diariamente á mesma hora e ir 
apuntando os resultados en forma 
de gráfico. Así empezou a 
xestarse Wii Fit, chamado nun 
primeiro momento Health Pack. 

        O obxectivo principal do 
título sería reunir a toda a familia, 
na liña de Wii Play ou Wii Sports, 
pero nesta ocasión para pesarse e 
comparar os gráficos. O feito de 
pesarse representaba un pretexto 
perfecto para porse en forma, así 
que finalmente decidiuse 
incorporar toda unha serie de 
rutinas para exercitarnos 
fisicamente e, tamén, para corrixir 
os nosos malos hábitos posturales, 
restaurando o equilibrio do noso 
corpo. 
(Gael Contreras) 
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                            Cultura e Sociedade                    >> Cine 
 
 

CINES KUBRICK 
 

Casabranca  

                                                                                                   

Director: Michael Curtiz                                                                                                      
Intérpretes: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid 

 

Almorzó con Diamantes 

 

Director: Blake Edwards 

Intérpretes: Audrey Hepburn, George Peppard 

 

Psicosis 

 

Director: Alfred Hitchcock 
Intérpretes: Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles 
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A laranxa Mecánica 

 

Director: Stanley Kubrick 
Intérpretes: Malcom McDowell, Patrick Magee 
 

O Dourado 

 

Director: Howard Hawks 

Intérpretes: John Wayne, Robert Mitchum, James Caan 

 

Metrópolis 

 

Director: Fritz Lang 
Intérpretes: Alfred Abel, Gustav Fröhlich, Rudolf Klein-Rogge  
 
 
(Martiño  Pérez   e   Andrés  Sanz) 
 
 
* Os cines Kubrick son a mellor aposta para ver cine de verdade. Estes cines, como moitos dos nosos lectores xa saben, son o 
reflexo da calidade do noso periódico. 
Arriba amosamos a carteleira das semanas de entre o 10 e o 28 de maio.  
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Economía 
 

O grupo Santander controla case o 2% do Monte dei Paschi  

O Santander comprou recentemente algo menos 
do 2% do capital do italiano Monte dei Paschi, a 
entidade á que vendeu Antonveneta por uns 
9.000 millóns de euros. Un 2% da entidade 
italiana ten un valor de 171, 6 millóns. O 6 de 
marzo, o prezo das accións caeu un 2,14% ata 
os 2,86 euros. O Monte dei Paschi pechou o 
acordo de compra de Antonveneta en novembro  

 

 

 

 

do ano pasado. Esta entidade foi adquirida polo 
banco que preside Emilio Botín. Nunha xunta de 
accionistas aprobouse un aumento de capital de 
5.000 millóns para financiar a compra de con o 
apoio do 98,99% do capital. 

 (Elisabet  Suárez) 

 

 

 
 

 

Yamaha fabricará a súa nova moto en España 

A planta Yamaha Motor España que se encontra 
en Palau de Plegamans (en Barcelona), fabricará 
un novo modelo de motocicleta neste ano e 
prevee fabricar outro para o 2009, segundo o 
seu presidente en España, Jorge Lasheras. O 
director non precisou as carácterísticas do novo 
vehículo pero si afirmou que será unha 

motocicleta e non un ciclomotor. “É un vehículo 
de introducción á conducción”, añadiu, e apuntou 
que podería ser unha opción máis económica para 
algunhas familias neste momento de decadencia 
económica. 

(Elisabet  Suárez)
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Detidos nove altos diretivos 
por robar 20 millóns de 
euros 

O Corpo Nacional de Policía detivo 
en Barcelona a nove al-tos cargos 
directivos por apro-piarse de máis 
de 20 millóns de euros da súa 
empresa según fontes da 
investigación. Os nove implicados 
dispoñían dun-ha dobre 
contabilidade que em-pregaban para 
desviar diñeiro da empresa e obtelo 
eles mes-mos. As propias fontes non 
puideron concretar o nome da 
empresa nin o sector no que opera 
pero si aseguraron que está ubicada 
no País Vasco e que ten unha 
delegación en Barcelona. Segundo 
as fontes o máis probable é que os 
dire-tivos sexan catalanes. A opera-
ción segue aberta e, en princi-pio, os 
investigadores descartan que a 
estafa esté relacionada con o fraude 
a través de contas en Liechtenstein 
en Alemaña e con ramificacións en 
España. 

(Elisabet  Suárez) 

O petróleo, de récord en récord 

O barril crudo Brent, de referencia en Europa, 
pechou onte a alza cerca da barreira dos 103 dólares 
impulsado pola debilidade do dólar e a decisión da 
OPEP de manter invariables as súas cuotas oficiais 
de producción. O barril de Brent para entrega en 
Abril concluíu a xornada  de onte a 102, 61 dólares, 
91 centavoa máis ca no peche anterior, tras chegar a 
pagar durante a sesión a 102,95, o seu récord 
histórico. 

Por outra banda, o barril de petróleo de Texas 
tamén pechou a un prezo récord de 105,47 dólares 
durante unha xornada moi volátil en Nova York. 

O prezo do pretróleo de a OPEP acadu un 
máximo histórico ó subir ata 98, 46 dólares por 
barril, 2,51 dólares máis co día anterior. 
Con esta subida do 2,5%, o prezo do crudo de cartel 
acércase á barreira dos 100 dólares por barril (159 
litros). Tal e com esperaban os mercados a OPEP 
decidiu marter as súas cuotas de bombeo en Viena a 
pesar da forte tendencia alcista dos prezos e dos 
chamamentos de Estados Unidos para que aumente 
o nivel de oferta. 

Ademáis, a semana pasada baixaron as reservas 
de petróleo en EE UU, o que sorprendeu ós analis-
tas que esperaban un incremento 

(Elisabet  Suárez)         
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Deportes 
 

A Fórmula 1 á Sexta 
A Sexta comprou os dereitos da Formula 1 
 
O próximo ano teremos que ver a Fernando 
Alonso na Sexta do 2009 ao 2013. Mediapro, a 
principal accionista dea Sexta adquiriu os 

dereitos por  5 anos, A Sexta faise cos dereitos 
dos eventos deportivos máis importantes . 
Teremos que ver se os fanáticos da Formula 1 
son fieis ó deporte e non lles importa que se 
pase a retransmitir noutra cadea. 

 (Martiño  Pérez) 
 
 

Triunfan na súa terra 
 

O ferrolán Javier Gómez 
Noya cumpriu os prognósticos e 
conseguiu lograr o primeiro 
posto na Copa de Europa que se 
disputou en Pontevedra tras 
unha durísima proba que sufriu 
o ferrolán  na primeira das seis 
voltas que os triatletas debían 
completar en bicicleta. 

O galego Xavier Gómez 
Noya cumpriu os prognósticos e 
alzouse co triunfo na Copa de 
Europa de Tríatlon disputada 
onte en Pontevedra, grazas a 
unha espectacular remontada no 
último segmento, o da carreira a 
pé, que o galego chegou cunha 
desvantaxe de corenta e cinco 
segundos. É o ga-ñador das 
dúas últimas edicións da Copa 
do Mundo. 

Gómez Noya, que gañou 
todas as provas dende que se 
proclamou subcampión do 
Mundo o pasado mes de 
setembro en Hamburgo 
(Alemaña), non defraudou ós 
numerosos espectadores que, 
pese ó frío e á chuvia, estiveron 
apoiando ós atletas galegos.  

Un triunfo que pareceu 
pórse en perigo coa picada que 
sufriu o ferrolán  na primeira 
das seis voltas que os triatletas 
debían completar en bicicleta.  

Contratempo que levou a 
Gómez Noya, número un da 
clasifi-cación mundial e 
principal favorito para alzarse 
coa medalla de ouro nos 
próximos Xogos Olímpicos de 
Pequín, da primeira posición 
con vinte e cinco segundos de 
vantaxe a situarse, nun segundo 
grupo perseguidor, a trinta 
segundos da cabeza de carreira.  

Pero, Gómez Noya, que 
acabara a proba de natación 
(1.500 metros nas frías augas do 
río Lérez) en primeira posición, 
non se rendeu e volveu 
engancharse ó grupo cabeceiro,  
finalmente á meta en primeiro 
lugar. 

Igualmente destacable foi a 
actuación do barcelonés 
Francesc Godoy, campión de 
España Sub"23 en 2006 e 2007, 
que concluíu nunha  duodécima 
posición cun tempo de 1:51:50 

horas, a 1:58 minutos do 
gañador  Javier Gómez Noya, 
que tratará de revalidar o 
próximo 10 de maio en Lisboa o 
seu título europeo.  
A alemá Kathrin Mueller álzase 
co triunfo na proba feminina, 
nunha xornada marcada pola 
choiva e polas baixas 
temperaturas, que provocaron 
múltiples abando nos, entre 
eles, o da máxima favorita a 
portuguesa Vanessa Fernandes.  

A triatletaportuguesa, 
actual campioa do Mundo e de 
Europa, non puido rematar a 
competición polas malas 
condicións atmosféricas e puxo 
fin á súa participación en 
Pontevedra apenas iniciada a 
carreira a pé. 
A primeira española clasificada 
foi a sevillana María Pujol, que 
finalizou nunha undécima 
posición, a 4:25 minutos da 
gañadora.  
( Martiño  Pérez)  

  
 

Roberto de Assis e Galliani confirman un principio de acordo entre Ronaldinho e o Milan 

O irmán e axente de RonaldinhoRoberto de Assis, e o 
presidente do Milan, Adriano Galliani, confirman un 
principio de acordo entre o xogador e o clube, en 
resposta aos continuos rumores que sitúan ó futbolista 
do FC Barcelona no conxunto milanés. 

No caso de que saia adianteo traspaso, o futbolista 
asinaría un contrato por catro tempadas e percibiría 
oito millóns de euros por cada unha. 
(Martiño  Pérez)aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



 30

     A OLLADA 
Galicia 

 
4 secuestradores en Ourense 

 
Corenta axentes de 

Ourense, Madrid e A Coruña 
especializados en secuestros 
con ameazas participaron 
desde o martes na resolución 
dun secuestro na capital 
ourensá que se saldou coa 
detención dos catro impli-
cados directamente no 
suceso e coa incautación de 
dúas pistolas no domicilio do 
xefe do grupo. Os 
secuestradores, de entre 28 e 
30 anos, pedían 25.000 euros  
de rescate. htggtgtgtggtg 
       Os feitos ocorreron na 
noite do pasado martes 
cando, ás 22.30 horas, R. F. 
S., un ourensán de 30 anos, 
casado e que non se dedica 
ao mundo empresarial, re-
gresaba á súa casa do 
ximnasio. No portal do seu 
domicilio topouse con dous 
homes encapuchados que 
portaban sendas pistolas coas 
que o intimidaron e gol-
pearon na cara ata intro 
ducilo nun coche. Os 
secuestradores puxéronlle un 
pasamontañas e o mania-
taron.  
Segundo o comisario xefe de  
Policía  de   Ourense,   Anxo  
Barreira, os secuestradores 
levaron á vítima fóra da 
cidade, ata a capela de San 
Benito de Cova do Lobo, en 
Piñor (Barbadás). Alí ad-
vertíronlle de que debía 
esperar un tempo prudencial 
ata abandonar o vehículo e 
aseguráronlle que o chama-   
rían ao díaseguinte para 
indicarlle onde debería 
depositar 25.000 euros.aa                                   

R. F. S. permaneceu durante 
dúas horas no interior do 
coche. Logo, tras conseguir 
quitarse a capucha, em-
prendeu rumbo ao seu 
domicilio e ás seis da mañá 
estaba presentando denuncia 
na Comisaría de Policía.  

"Ante a evidencia dun 
se-cuestro con ameazas e 
ánimo de lucro, que constitúe 
un delito gravísimo, 
avisamos á Brigada Central 
de Madrid para contactar co 
grupo de secuestros e 
extorsións que operan a nivel 
nacional", explicou o 
comisario.  

Os axentes ourensáns,  
os GEO e o grupo da Coruña 
esperaron a chamada de 
contacto que habería de 
producirse o mércores ás tres 
da tarde. Pero non houbo 
chamada, senón unha 
mensaxe de móbil a móbil o 
xoves ás 21 horas. Indicaba á 
vítima que debía deixar unha 
bolsa cos 25.000 euros na 
mesma capela de San Benito 
na que estara secuestrado.  
       O diñeiro levárono os 
GEO, que esperaron ata que 
apareceu "o xefe do grupo", 
F. J. A. G., de 32 anos, quen 
ao ver o despregamento 
policial intentou darse á 
fuga. Unhas horas despois 
eran detidas dúas persoas 
máis, E. P. A, de 28 anos e J. 
P. S., de 30, nos seus   
domicilios,    nos   concellos                                   
limítrofes de Ourense de 
Toén e Cartelle. No rexistro  
domiciliario do xefe 
apareceron as dúas pistolas 

"adquiridas nun municipio 
ourensán limítrofe con 
Portugal", que usaron no 
secuestro e un pasamontañas.  
       Onte realizáronse dúas 
novas detencións, as de F. P. 
S., de 30 anos e F. V. P., de 
28, o condutor do coche.  
Ningún dos detidos ten 
antecedentes   policiais.   Un  
feito que, sumado á 
"pequena can-tidade" que 
esixiron á súa vítima e á 
urxencia coa que reclamaron 
o diñeiro leva a pensar á 
policía que poderían ser 
consumidores de droga.  
Anxo Barreira destacou "o 
éxito" da operación "nunha 
investigación urxente como 
esta" e valorou moi 
positivamente a colaboración 
dos especialistas de Madrid e 
A Coruña. Segundo 
recoñeceu o comisario, é a 
primeira vez que interveñen 
os GEO en Ourense. "Aínda  
que aquí hai xente capacitada 
para afrontar este tipo de 
sucesos, demostrouse que a 
colaboración é absoluta e 
inmediata", destacou 
Barreira, quen advirte que 
non se descartan novas 
detencións relacionadas con 
este mesmo feito.             
 
(Gael Contreras)aaaaaaaaa 

 

    

 

         



 31

A OLLADA 

Galicia 
 
Créase en Galicia a maior instalación de 
recuperación de residuos de España 
 
Sogarisa iniciou nas Somozas (A 
Coruña) as obras para a construción 
do Centro Integral de Xestión de 
Residuos de Galicia (Cigreg), a maior 
instalación de recuperación de 
residuos de toda España, ademais dun 
referente en Europa. Este proxecto 
requirirá un investimento de 24 millóns 
de euros. O Cigreg supón a construción 
de seis novas plantas no ámbito do 
Centro de  

 

 

 

 

 

 

 

Tratamento de Residuos Industriais de 
Galicia (CTRIG) que, xunto á instalación 
de descontaminación de chans e 
tratamento de residuos orgánicos ou 
hidrocarburos (na que se está a tratar 
os residuos procedentes do Prestige), 
serán unha aposta pola valorización e 
recuperación dos residuos xerados pola 
industria galega. 

(Andrés  Sanz) 
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A OLLADA 

Local 

O 20% dos viaxes que fan os vigueses xa son cruceiros 
Do 22 ao 24 de febreiro, Vigo acollerá a feira de 
cruceiros máis importante de España. Isto 
débese ó auxe no que están os cruceiros e á 
importancia que estes teñen na cidade de Vigo. 
Os vigueses prefiren as rotas polo Mediterráneo 
porque saen de Barcelona ou polas illas Gregas , 
dende Valencia ou Roma. Cruceiros polo 
Báltico, os Fiordes ou o Caribe soen ser máis 
excepcionais. 
A media por viaxe en cruceiro é de 800 euros 

por persoa aínda que moitas compañías ofrecen 
cruceiros dende 400 ou 500 euros se o contratas 
con seis meses de antelación. 
Aínda que Vigo é una cidade moi importante no 
tráfico de cruceiros, segue sendo moi 
complicado embarcar nela só se fai en ocasións 
puntuais como na visita do Queen Mary. 
 
(Martiño  Pérez) 
 

 
As firmas de materiais eléctricos escollen Mos  

Eleko é unha empresa de materiais eléctricos que 
comezou sendo parte dunha delegación dunha 
industria con sede en Madrid. Cando ésta encontrou a 
quiebra, fixéronse cargo da delegación galega 
comprándoa ós seus proveedores. Este home, 
Secundino Garrido, xa xubilado, mantén aínda o 90% 
das accións da empresa . Eleko Galicia trasladouse 
dende o centro de Vigo ata Mos onde creceu un 40% 
nos últimos anos. A súa directora financieira, Clara 
Garrido, filla de Secundino Garrido; intenta aumentar 
as extensións da empresa e a pesar de que se 
presentaron varios proxectos de ampliación, o metro 
cadrado entre 150 e 180 euros segue a ser demasiado 
elevado para a empresa considerándoo un 
"desembolso inalcanzable" segundo declaracións da 
propia Clara. A empresa instalouse en Mos por non 
poder ofrecer un servizo óptimo en Vigo. Aparte da 
imposibilidade de ampliar, a precariedade das 
infraestructuras tamén é outra das trabas para a 
construcción do polígono industrial que non está a 

altura para as 250 empresas nas que se ampliarían os 
seus negocios. Os demais empresarios consideran o 
prezo do solo demasiado elevado e tamén consideran 
a falta de condicións en canto as calles e 
alcantarillado. Por outra parte no último ano 2007 
aumentaron os robos producíndose en tan só seis 
meses máis dunha treintena deles precisando así a 
mellora dos negocios en tódolos campos e un 
aumento da seguridade e mercancía que dificultan 
aínda máis o crecemento das empresas polas 
innumerables carencias.    (Elisabet Suárez)  
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A OLLADA 

Local 

 
O transporte na ría de Vigo recupérase tras tres anos de 
caída 
 

Tras tres anos de caída libre do transporte 
na ría entre Vigo e O Morrazo coincidindo coa 
apertura do centro comercial A Laxe, o servizo 
gañou 8.000 viaxeiros.aaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
  
         Dende que en 2005 se inaugurou a vía 
rápida na outra beira da ría e en maio de 2006 se 
eliminou a peaxe de Rande, neste servizo caera 
o número de pasaxeiros de maneira moi notable. 
Centos de morracenses viaxan agora  a Vigo a 
diario en barco e a razón é simple: a apertura do 
centro comercial A Laxe. A súa proximidade á 
zona de chegada dos barcos é irresistible para 
estas persoas.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unha simple ollada pola tarde no contorno 
da estación da ría (sobre todo as fins de semana) 
chega para darse conta do trasego de persoas 
con bolsas das tendas deste complexo que soben 
ós barcos con destino ó Morrazo. Máis de 
35.100 persoas procedentes de Moaña e Cangas 
desembarcaron no peirao en febreiro e no 
mesmo mes do ano pasado foran 30.900. 
  
Isto demostra que aínda que as visitas ós centros 
comerciais caeron un 18%, estes complexos 
seguen sendo as almas das cidades.  
(Martiño  Pérez) 
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A OLLADA 

Pasatempos 
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(Elisabet Suárez e Andrés Sanx) 
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                                                                                                                                            A OLLADA 

                          Cultura e Sociedade                 >> Televisión 

Os Lunnis aterran nos Estados Unidos 
  Os Lunnis ultiman o seu próximo lanzamento 
en Estados Unidos, a través das canles de fala 
hispana, segundo explicou onte en Guisando 
(Ávila) o coordinador dos monicreques máis 
famosos de Televisión Española, José Manuel 
Hidalgo.  

  Lucho, un dos habitantes máis coñecidos do 
mundo máxico de Luna Lunera, trasladouse a 
esta localidade do sur da provincia de Ávila 
para recoller de mans duns nenos un dos 
Premios Gredos, que cada ano outorga a 

Sociedade Cultural Aleroañil. Aínda que este 
galardón, consistente nun búcaro ou cántaro e 
un ramo de flores, foilles outorgado a estes 
alegres personaxes televisivos en 2005, ata onte 
non puideron achegarse a Guisando para 
recollelo.  

  Hidalgo destacou a proxección internacional 
de Los Lunnis, que xa "se asentaron" en Turquía 
ou México e que preparan o seu desembarco no 
mercado estadounidense.  

(Andrés  Sanz) 
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A OLLADA 

                          Cultura e Sociedade                 >> Televisión 

Fama á noite´ 
O éxito do concurso fai que conte cunha 
nova gala que se fará os domingos ás nove 
e media. 

Cada día 1,5 millóns de persoas seguen este 
concurso o cal  transmitíase de luns a 
venres dende as 15:15 ata as 17:20, pero 
agora a este horário sumáselle una gala os 
domingos en directo presentada por Paula 
Vazquez ás 21:30.Neste horário competirá 
con Aída que é líder de audiencia ese día 
cun trinta por cento de audiencia. Fama 
tamén estrea plató, un espacio de 1.200 

metros onde os concursantes poderán 
mostrar os seus progresos cada semana. 

Os directivos da cadea contan que tomaron 
esta decisión despois de recibir centos de 
correos pedindo una gala. 

Dende logo non se pode discutir que o baile 
en España non levanta paixóns. 

(Martiño  Pérez) 

 

 

 

 

 

Moi pronto 'Fama School' na Cuatro 

A partir do luns 5 de maio, ás 22,15h., Cuatro estrena no prime time a 
versión máis xuvenil de Fama 

O ritmo continúa na Cuatro. O próximo 5 de 
maio, ás 22,15h., la cadena estrena “Fama 
School”, a versión máis xuvenil de “Fama ¡a 
bailar!”, o programa revelación da temporada 
televisiva. O novo concurso ofrecerá ás xóvenes 
promesas do baile (con idades comprendidas 
entre 11 e 17 anos)  a posibilidade de demostrar 
toda a súa valía nos estilos funky, street dance e 
lírico. “Fama School”, producido por Zeppelin 
TV, estará presentado por Paula Vázquez e 
contará tamén coa participación de profesionais 
do talle de Víctor Ullate Roche, Lola González, 
Marbelys Zamora, Rafa Méndez e Sergio 
Alcover. O programa estará formado por catro 
galas que serán emitidas  tódolos luns en prime 
time. 

A música e o baile continuarán 
acompañando aos espectadores de Cuatro e os 
máis xóvenes o van a ter moi fácil con “Fama 
School”. O novo concurso segue a brilante 
estela deixada por “Fama ¡a bailar!”. e promete 
converterse noutro gran éxito. Proba disto é que, 
antes incluso do seu estreno, “Fama School” 
desbordou tódalas previsións. Cuatro viuse 
obrigada a adiantar o peche da convocatoria 
para participar na nova versión de Fama ante a 
avalancha de peticións recibidas. En algo máis 
dunha semana recibíronse ao redor de 14.000 
chamadas. Todo un récord. 
(Andrés  Sanz) 
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A OLLADA 

                          Cultura e Sociedade                 >> Televisión 

Reivindicacións contra a televisión 

Coincidindo co comezo da Semana 
Internacional sen Televisión, que se 
celebra entre o 21 e o 27 de abril, 
Ecoloxistas en Acción denunciou onte 
o papel que xoga 
este 
electrodoméstico 
na sociedade 
actual, ó 
considerar que 
"publicita un 
modelo de vida 
destrutor e 
insostible", sinalou a 
Asociación 
Ecoloxista en 
Acción. Segundo a 
organización, "a 
televisión destrúe 
as relacións sociais 
e propón un 
consumo insostible. 

Para o planeta", 
mediante a 
"invisibilización da 
crise ambiental". 
Así mesmo, os 
ecoloxistas denunciaron que este 
medio "incita constantemente a un 
consumo irracional e masivo". 

Ó seu xuízo, a televisión "aprovéitase 
da dificultade que ten o cerebro para 
distinguir entre a realidade e as imaxes 
virtuais e reduce e degrada as 
interaccións das persoas entre si e co 
territorio". 

Ecoloxistas en Acción afirmou tamén 
que, segundo varios estudos, as persoas 
dedícanse a ver a televisión un tempo 
equivalente a once anos completos da 

súa vida. Por iso, 
propón dicir adeus á 
televisión, e ata ó DVD, 
durante unha semana 
enteira. 

A iniciativa da 
Semana Internacional 
sen Televisión xurdiu en 
Estados Unidos en 1995, 
promovida pola 
asociación Turn off TV, 
que propuñan ideas 
como a creación dun 
mando universal para 
apagar as televisións 
dos bares e recuperar 
así os espazos públicos. 

As Asociacións de 
Usuarios afirman que en 
España vemos a TV de 
3 a 5 horas e hai que 
engadir as outras 
pantallas: computador, 

videoconsola e móbiles. Os expertos 
falan de estrés tecnolóxico cuxos 
efectos son: incapacidade para vivir 
con atención ó presente, “síndrome da 
realidade fragmentada” e fuxida cara 
ao irreal, pasividade, superficialidade e 
impulsividade. 

(Andrés  Sanz) 
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A OLLADA 

                          Cultura e Sociedade                 >> Moda 
 

Esta primavera-verán ¡flores! 
As pasarelas están cheas de cores, tecidos 
lixeiros e frescos e, sobre todo moitas 
flores. 

Esta primavera-verán volven as flores e o 
look hippie en tops, vestidos, 
complementos e sobre todo nas saias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A saia por debaixo dos xeonllos floreada 
estilo anos 50 será una das prendas máis de 
modaeste verán.  

 (Martiño  Pérez)  
 

                                                

 

 

 Kina Fernández                                
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