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GASALLOUNOS con palabras Xavier Senín nun
deses discursos que, nestes últimos Premios Xerais convertéronsen en agasallos para a
nosa cultura. Palabras nas que se
pecha o amor a unha lingua e os
firmes alicerces que, pese a tantas
marexadas como se suceden, fornecen ao galego.
Desas palabras enguedelláronse os tres gañadores do serán do
sábado na illa de San Simón: Ledicia Costas, Eduardo Santiago e

ENTRE DOUS
RAMÓN ROZAS

Ledicia verniana
en San Simón

María Reimóndez acadaron a gloria coas súas obras nun ambiente
que é dificil de acadar por outras
convocatorias. No medio da ría de
Vigo, coa memoria dos poetas medievais, o recordo dos que penaron
miserias nese recinto e o mito de
Jules Verne arrredor noso, o calorciño da xente das letras en Galicia
fai que a entrega destes premios
cumprimente a todos os presentes dunha maneira inmellorable,
pero sobre todo cumprimenta a
nosa cultura. Unha ledicia!!!!
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Don Felipe e o medio ambiente
O

PASADO 5.06 celebrouse
o Día Mundial do Medio
Ambiente, celebración
que foi establecida pola Asamblea
das Naciós Unidas pra conmemora-la inauguración da Conferencia de Estocolmo sobre o Medio
Humán do 1972. A celebración
da data debe valer pra inspirare e
potencia-lo poder real das acciós
particulares que colectivamente
encastañadas se convirtan nunha forza exponencial pra un cambio positivo. Lembremos que as
celebraciós temáticas do DMMA
nos pasados anos fixéronse en
relación co coidado da terra e da
auga, a capa de ozono, o cambio
climático, a desertificación e o
densevolvemento sustentable, e
outros temas. O Día celébrase en
todo o mundo de xeitos diversos
con independencia do lema central dunha acción hoxe convertida
en plataforma global participada
por máis de cen estados. O lema
deste ano, «alza a túa voz, non
o nivel do mar», está pensado
prós pequenos estados insulares
en desenvolvemento, tamén con
crecentes riesgos e desafíos polo
cambio climático que parece confirmado.
Orfos en España dun Partido

XESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ

tintas asociaciós que souberon
xoga-la carta da «acción cidadá
de iniciativa popular», algo previsto na Constitución e na propia
Lei de Costas 1988. Hai casos nos
que xa foron dictadas sentencias
firmes polo Tribunal Supremo,
que permanecen sen execución
de forma inxustificable como se,
presuntamente, responsables das
diversas Administraciós fosen collidos co paso cambiado, como se
realmente fosen as asociaciós as
defensoras do Estado de dereito. E
nun novo esforzo dos grupos ecoloxistas, desta volta i en Canarias,
formaron unha fronte común
Amigos da Terra, Ecoloxistas en
Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife
e o Fondo Mundial prá Naturaza
(WWF) pra así clamaren cunha
única voz «¡No al petróleo en la
costa!», contra as prospecciós a
case dez kilómetros de distancia

Sen esquece-las moitas actuaciós negativas das que poderiamos
facer inventario, consecuencia
presunta da escasa sensibilidade
ou nulo rigor á hora de aplica-las
leis por parte das Administraciós,
valoremos como unha nova sensibilidade no ámbito político español a que parece emanar das palabras de Don Felipe, o herdeiro da
Coroa española, no acto da entrega dos Premios Europa de Medio
Ambiente á Empesa 2014, precisamente o 5.06: «Podemos afirmar
que, sen ecoloxía, a economía limita o seu futuro, pois soamente
uns ecosistemas saudables poden
favorece-lo desenvolvemento de
actividades económicas eficaces.
Esto é evidente en sectores como
a agricultura, a pesca, o sector
forestal e o turismo…» Certo que
son moitas as veces nas que, nestos sectores, existe unha política
certamente irracional, como ben
denuncian os grupos da protesta
canaria, como tamén temos denunciado colectivos galegos como
Salvemos Pontevedra ou os Defensores da Praza dos Praceres. O
Príncipe dixo tamén que «o medio
ambiente é fonte de inspiración
prá redefinición de estratexias de
negocio, de innovación, prá crea-

