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TABOLEIRO de anuncios
SAE UNHA NOVA PROMOCIÓN

O pasado sábado 20, o Centro de
Promoción Rural − EFA "Fonteboa"
despediu á última promoción de
alumnos formados en temas agrope−
cuarios. Bastantes deles se farán
cargo de explotacións agropecua−
rias, unhas familiares e outras de
cooperativas, mentres que uns
poucos seguirán estudando a outro
nivel cuestións relacionadas con este
sector.
O acto desenvolveuse no pavillón
cuberto, onde un vento persistente e
molesto, que alternaba cun sol xa
estival, non impediu que o público
seguise con interese as interven−
cións. Abriu o parlamento Xusto
Sánchez, presidente da asociación
EFA Fonteboa; o gandeiro pontece−
sán fixo un balance do curso e
recordou as actividades realizadas. A
continuación falou o director do
centro, Luis García, que se centrou
en cuestións educativas.
Despois da entrega de diplomas aos
rapaces da promoción que remataba
os seus estudios en "Fonteboa",
falou un dos alumnos que se despide
do centro.
Antes de dar boa conta dos pinchos
e refrescos preparados, aínda houbo
tempo para que Abel Lage, dos
Viveiros San Mamede, expuxese o
seu persoal experiencia como
colaborador
no
programa
de
alternancia. E con especial viveza
Carmen Castro, de Malpica,
contou, como nai dun alumno, a súa
versión do centro; entre outras
cousas recoñeceu que o seu fillo
Samuel mostra, dende que está na
EFA, un interese descoñecido polo
que recibe na escola, e que a familia
xa se pregou a que o rapaz se
dedique ao campo, que é o que lle
gusta, a pesar de que o seu pai sexa
pescador. Todos eles foron moi
aplaudidos.

Escuela de Verano
Gumersindo Capelo, José Gil y Luis García
se van del 30 de junio al 3 de julio a El
Grado (Huesca) para participar na "Escuela
de Verano de UNEFA", con outros
formadores de EFA.
Aprendizaxe Activa de Linguas
A Francia e a Irlanda. Despois da Escuela
de Verano, los 3 monitores de Fonteboa
atravesarán la fronteira para estar durante
tres días na Maison Familiale Rurale de
Mont para preparar unha estancia de
alumnos de 4º de ESO no mes de novembro
próximo.
Pola súa banda, Antonio Rodríguez se
desplazará a Irlanda para facer o propio e
propiciar que no ano 2010 alumnos da EFA
podian perfeccionar o inglés por medio
dunha estancia de inmersión lingüística.
Forma parte dun programa aprobado pola
Consellería.
En Fonteboa sempre se apostóu pola
movilidade dos estudantes e agora tamén
polo perfencionamento lingüístico.
Formación Agrogandeira
−Para o venres 10 de xullo está prevista
unha xornada técnica sobre "Xestión da
empresa agraria". Pola mañan se tratarán
temas relativos ao control de gastos e
ingresos nas explotacións e a ferramenta
Ainfovac. Pola tarde haberá unha visita
técnica a unha finca sementada con millo
baixo plástico. Esta actividade forma parte
dun progra−ma que se está a desenvolver co
Centro de Investigación Agraria de
Mabegondo.
−O mércores 15 de xullo está prevista unha
visita a Lugo, al Aula de Productos Lácteos
e Centro de selección xenética de Fontao. A
saída é as 10,00 horas de Fonteboa e o
regreso ás 19,00 h.
−E para rematar o mes, o venres 31, "mini−
escola de xuizes gandeiros 35
na Finca de
Bos
Para máis información destas activida−des
contactar coa EFA
(981−733051).

Carta del Presidente
Sesións de froiteiros para mulleres

EU OPINO QUE...
Sesións de froiteiros para mulleres
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¡Que nos vamos!
Enquisa entre os nosos lectores
sobre o problema leiteiro.

Esta frase, tan habitual cuando uno coge el
autobús se ha oído mucho en estos últimos
tiempos, y más que se va a seguir oyendo. Más
importante que subirse al autobús es saber a
donde se dirige, es decir, si nos lleva a donde
queremos ir, suponiendo que queremos algo
más que el simple coger el autobús. Lo contrario
no tendría sentido, sentido común quiero decir,
ese que cuando falta no deja sin rumbo y
sentido.
El curso actual ha finalizado en las EFAs. Para
alguno será un "hasta el año que viene", para
otros, el paso a una etapa vital apasionante,
pero llena de responsabilidades. Pues en esa
nueva etapa que algunos comenzaréis, sabed en
la Federación de la EFAs, la casa de todas y
todos los ex−alumnos, siempre tendréis la puerta
abierta, para recordar, para revivir, para planificar
y soñar juntos en ese futuro inmediato, del que
vuestra familia y la EFA con todo su contenido,
forma inexorablemente parte sustancial, al serlo
de vuestra educación. Ahora, desde el uso de
vuestra libertad, podréis recordarnos y usarnos
como mejor os convenga.
Pensando en ello, la Federación firmó el año
pasado un convenio con una asociación llamada
SECOT (Seniors Españoles para la COoperación
Técnica) que se dedica a ayudar gratuitamente a
los emprendedores que buscan situarse en la
sociedad mediante la creación de microempre−
sas, pymes o actividades como emprendedores
autónomos.
Secot esta formada por profesionales, en su
mayoría jubilados o prejubilados, que aportan su
EXPERIENCIA durante 30 a 40 años en los más
diversos campos del tejido empresarial. Y como
los problemas para despegar no son urbanitas o
del rural, sino simplemente problemas, podrán
desde su experiencia echaros una mano.
No lo olvidéis, la escolaridad quedará atrás, pero
el interés por vuestro desarrollo futuro, quedará
vivo en todos nosotros.
Gabriel Tirapu

Entrevista
A MEDIAS ENTRE ORDES E SANTA CAMBA
A promoción de Matías Sánchez segue unida
Calquera cousa inflúe, e o feito de que o fillo
duns panadeiros sexa alérxico á fariña foi
decisivo para Matías Sánchez (Taberna, Abellá,
Frades, 1982) que tivo que optar, sen moito
sacrificio, pola pequena explotación gandeira
dos avós.
Porque sucedía ademais que a Matías, o
pequeno dos tres irmáns, lle gustaban as cousas
do campo máis que os estudios de EXB que
realizou no colexio de Xanceda. Os libros non se
lle daban mal, pois non repetiu nunca curso,
pero ía xustiño segundo confesa el mesmo. Foi
nese colexio onde un bo día viu un cartel de
"Fonteboa" anunciando os estudios e a
formación impartida, pero o empuxón decisivo llo
deu Amancio Marzoa, un antigo alumno da EFA
que traballaba no servizo de control leiteiro que
falou favorablemente do centro no que el se
formara.

Os máis agoreros prognostican
que esta mala sorte pola que pasa
a gandaría leiteira non será a
última, e por descontado que non
é a primeira pois case ciclicamente
hai épocas de prosperidade −as
menos−, outras de normalidade,
seguidas
de
momentos
de
afundimento. E así vai tirando a
gandaría, e por iso desespéranse
os gandeiros.
A conocer mundo
Con só 13 anos, Matías chegou a "Fonteboa" e aquí
estivo ata os 18 para cursar 3º e 4º de ESO e os tres
anos da Formación Profesional. ¿Resultoulle duro o
cambio tan novo, afastado da familia, vivindo a
Alternancia na EFA? El di que non porque tivo a
axuda de incorporarse xunto con outros rapaces da
zona. E o que si destaca é que ao final dos estudios
o pasaban en grande, e que cando tivo que deixar
"Fonteboa" o sentiu de verdade.
Dos trinta e pico que empezaron os estudios, a FP
remataronna 16. Formaban unha promoción moi
unida. Nada máis rematar, todos de excursión, a
coñecer mundo. E ao ano seguinte, outro tanto. E
hoxe en día seguen en contacto e reúnense
habitualmente dúas veces ao ano, unha por febreiro
e outra por agosto, alternando xuntarse nunha vez
Santa Comba e a seguinte en Ordes.
San compañeirismo
Son testemuña de que os nomes dos seus
compañeiros lle saen con fluidez, mesmo os alcumes
−así decátome que José Antonio Blanco é "Tasky"−,
e onde están e o que fai cada un. E se tivese que
pedir consello ou axuda non dubidaría en acudir aos
da súa promoción. Iso é parte do valor de engade
"Fonteboa" aos estudantes que alí se forman, un
espírito de mazo, de compañeirismo que perdura na
vida.
O hoxe empresario gandeiro, (pois formou unha SAT
cuns veciños, e pasou dos 600.000 quilos ao
1.057.000 que agora teñen de cota láctea) mostra
con orgullo a súa explotación, abre as duchas para
mostrarnos como alivian ás vacas da sofocante calor
que xa se deixa notar.
Club de fútbol
Moito falar de "Fonteboa", coches, tractores,
ensilado, cota láctea, tenreiras, vacas secas, etc., e
ao final descóbrese que a mellor afección de Matías
é o fútbol como para xogar de interior e ser directivo
do seu propio equipo, o San Estevo de Abellá, que
compite en 3ª rexional. Penso que o seu corpo lle
facilita ese deporte porque é un tipo máis ben alto,
escorregadizo;
considérase
un
interior
con
velocidade, máis disposto ao ataque que ao papel de
técnico que reparte xogo. ¿Moita leña nos partidos
de rexional? Xa non tanto, menos que antes, di. Será
polo labor arbitral, mesmo a exercida por algunha
rapaza que arbitra, e con esas, explica, non saben
bromas porque che mostra rápido unha tarxeta se te
propasas.
Ao final da entrevista, Pablo Boga que foi a miña
guía ata a SAT "Tañoi" queda co encargo de
buscalo a Matías a noiva que lle fai falta.
José María ECHEVARRÍA

Non
obstante,
o
recente
conselleiro de Medio Rural está
esperanzado. Nunhas recentes
declaracións (21.06.09) ao diario
"La Opinión de A Coruña"
recoñecía que "hay precios
miserables, pero es posible un
pacto entre ganaderos e industria".
Esquecer agravios
Ese pacto −que case todos vemos
razoable e podemos desexar− ata
agora non foi posible, replica o
xornalista, e pregunta o porqué.
Esta é a contestación do
conselleiro: "Hay que romper la
cultura de que cada uno se
aproveche de las circunstancias
del mercado cuando le son
favorables. En España y en Galicia
nunca ha habido conciencia de
que el sector es un todo, es decir,
que los productores necesitan a
los ganaderos y al revés. Y que lo
que es malo para unos, al final
también lo será para los otros".
En fin, que non é o momento de
botarse culpas uns a outros, senón
todo o contrario; hai que esquecer
agravios e mutuas agresións, para
conseguir esa outra cultura, a da
colaboración e mutuo apoio.
Respostas claras
E niso estamos, ao formular aos
nosos lectores estas preguntas
sobre eses tres aspectos para
provocar unha reflexión en asunto
que importa, e moito, esperando
que nos contestedes para poder
achegar ideas en vista á solución
do problema.
1º) ¿Vas continuar producindo
leite, ou
planeas deixalo?
2º) ¿A entidade que recolle o leite
que
produces pórtase ben contigo?
3º) ¿Aceptarías integrar a túa
explotación con
outras para unir esforzos?
Podes facernos chegar as tuas
respostas ao correo electrónico:
fonteboa@efagalicia.org

