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~~~~~:~pola súa inspiración .. 
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ca~s cdor:no voces recorrentes. «A 
mm .. elXOume pofier un a unha 
~anaon de Oasis l ). di CUn sorriso 
Pi creador das imaxes, que bebe de 

casso, Velázquez e, sobre todo 
da «subxectividadeJl de Magritt~ 
e das «vangardas ... 

~orprendeunos á acollida do 
po , en poucos días o libra saltou 
e estendeuse moitísimo. Espere 
mos que vaia ben pero o tema ven 

A ~ornada da Terra de 
MIranda busca ideas 
para fortalecer o rural 
~ Os porientes defenderon que tanto a Cldadanía 

coma as administraClóns deben implicarse de xeito 
activo para que as aldeas non esmorezan 

Melra 

C.P.R, 

MElRA. A segunda mesa redon 
da sobre educación da U Xornada 
da Terra de Miranda serviu para 
constatar a necesidade de impli
carse activamente e poner sobre a 
mesa proxectos e propostas para 
conseguir fortalecer o medio rural 
e frear así o camifto cara ao esmo
recemento que está.n a seguir moi
tas aldeas non só deste territorio, 
senón de toda Galicia. 

polos n ovas tecnoloxías -foron 
dos primeiros en ter aula informá
tica, conseguindo ordenadores de 
segunda man doados polo Estado 
que eles mesmos foron buscar a 
Madrid- ou o plurilingüismo. 

Cannela Franco e Miguel Led 
o, nas Pontes. c A-

das para nós pasa a un segundo 
plano. O que nos importa é que a 
xente desfrute o libra como o des
frutamos nós», concIúen, men
tres aseguran que xa están "en 
proceso» de máis colaboracións. 

"Levámonos moi ben e que-

remos seguir traballando Xun
tos, superar lfmites", din sen 
p~har panas, sabedores de que 
hai "unha evolución constante" 
"Vese no propio Iibro, dende o~ 
primeiros poemas e debuxos aos 
últimos», asegwan. 

director e xefa de estudos do Ceip ción de veciiios de Santa Marta da 
Avelino Díaz de Meira, tamén de- Orrea e ao colectivo Avelino Díaz. 
ron a coiiecer o traballo do centro, Candedo agradeceu a "boa res
no que, a través da Escola de Nais posta» a esta convocatoria, que se 
e Pais ou da biblioteca escolar, se enmarca nos Encontros de debate 
fomenta a relación coa comuni- sobre o Medio Rural, e a "visión 
dade educativa e co pobo. "Hai proactiva" ofrecida nos debates, 
que conecer o rural manchándo- "porque hai que vir chorados da 
se e hai familia que non queren casa e poiier sobre a mesa ideasll, 
que os seus fUlos se manchen», coma as que se queren fomentar 
lamentou Iglesias, incidindo en cun plan integral para o rural. 
que existe un descoiiecemento das No resto da xomada, o profesor 
posibilidades que este ofrece, ade- Xulio Pardo de N eyra presentou 

Docentes dos centros educati
vos deron a conecer os plans de 
traballo que se desenvolven nos 
seus colexios e institutos, nos que 
o contacto e a valorización do con
torno son eixos fundamentais. 

A directora do IES Fonrnifiá da 
Pastoriza, Maribel Valiela, incidiu 
na importancia de implicarse para 
lograr un obxecrivo e puxo como 
exemplo a campana 'Sen estudos 
non hai futuro, sen transporre 
non hai estudo'. posta en mar
cha desde o centro para conseguir 
transporte público. Entre outras 
iniciativas, os propios alumnos re
WÚfonse co alcaIde para formular
lle as súas demandas, acandando 
unha lina de axudas con este fino 

ValieJa incidiu na idea de que 
«se queremos Gllllbios, temos que 
loirar por eles» e precisou que no 
centro traballan na iniciativa 'O 
mundo que queremos', onde se 
abordan cuestións coma o con
sumo responsable ou o labor do 
asociacionismo, 

mais de estar ('II!oi pouco posto en un libro sobre a Terra de Miranda 
valor na sociedade». (orixinariamente, comprende A 

Destas e outras reivindicacións Pontenova, Riotorto e as parro-
«Un neno da Pontenova non 

pode dicir cjue as patacas venen 
do supennercadoll • asegurou D~
vid Jorge Carda. director do Celp 
da Pontenova, para exemplificar 
a importancia de «traballar na 
contornall, un dos piares do seu 
proxecto docente xunto á aposta Iván López e Mari Luz Iglesias, 

tomaron ~ota os rexedores de Mei- _ quias de vi/aformán e ViJapena de 
ra, Antoruo de Dios, e de Riotorto, Trabada) e o gandeiro Quico One
Clemente Iglesias, que presidiron ga ofreceu razóns para quedar no 
a inauguración oficial da II Xor- rural. Tamén se presentou a Rede 
nada da Terra de Miranda xunto Galega de Educación e Desenvol-
a Mariló Candedo, presidenta da vemento Rural, percorreuse o ro-
Nova Escola Galega, que organiza teiro Regos e Fontes de Riotorto e 
este seminario xunto á asocia- proxectouse'Dhogs'. 


