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FESTAS DA TERRA

O solsticio, no principio do inverno,
no que aplaudimos o feito de empezar a
medrar os días. A entrada da primavera
trouxo o Entroido e nós corrémolo
canto puidemos. Tivemos un Día para a
Diversidade natural e cultural con actos
relativos á natureza, literarios e musi-
cais. Festexamos a chegada do verán co
Día do Lume Vello e participamos na
Festa da Cabra, a festa da nosa aldea:
Ramil.

Coa chegada do outono veu a
esmelga e recuperamos a tradición de
facer sidra. Conmemoramos o Samaín.
Contamos contos e pelexamos contra as
plantas invasoras. Fixemos queixo e
requeixo. Puxemos en valor e reclama-
mos atención para os nosos maltrata-
dos ríos cunha demostración de Kaiak e
un acto no que participaron uns 30
ribeiregos vidos desde as diferentes
cuncas  do país. Plantamos teixos para
axudar a recuperar a especie e plantas
medicinais para axudarnos a alegrar a
vida. Saímos a ver e recoñecer paxaros
e plantas ventureiras con expertos na
materia. Estivemos na sega e na malla
en Albá. Recollemos os froitos da terra
e comemos os carapuchos dos sapos.
Pero aínda hai máis.

POSTA EN VALOR DO LOCAL 

Recibimos excursións e fixemos
roteiros guiados en inglés e para a
xente do país. Producimos mel e fixe-
mos sidra. Presentamos libros e promo-
cionamos o comercio local. Recibimos e
escoitamos con atención as propostas
da Banca Ética. Reivindicamos o Caste-
lo de Pambre. Con éxito demos a coñe-
cer o proxecto aproveitando as novas
tecnoloxías. Sentimos a emoción de
comer e cantar xuntos. Visitamos a
veciñanza e fixemos amigos e amigas....

BALANZO
Estamos satisfeitos polo adiantado

nun ano. Neste mundo actual globali-
zador, individualista, depredador e anti-
natural, iniciamos a creación dun mini-
mundo diferente, unha illa austera
nesta sociedade consumista e desbaldi-
dora.  Por iso a Eira da Xoana é perigo-
sa: nela podes incluso cambiar de
maneira de pensar. Estando na Eira e
mergullados na súa dinámica perde
interese o particular, que semella pobre
e estéril, porque alí prima o colectivo, a
solidariedade, onde teñen importancia

as cousas pequenas, os xestos xenero-
sos cara aos compañeiros e compañei-
ras. Hai un fondo respecto ao natural e
temos normalizada a nosa cultura. Pero
esta micro república  precisa de medios
materiais e, sobor de todo, humanos,
para levar adiante as ideas e proxectos
que temos no maxín. Precisamos com-
pañeiros e compañeiras xenerosos e
dispostos que consideren como seu este
proxecto ecoloxista, pacifista e propio
do país que amamos, porque o labor
non acaba máis que empezar e o que
queda por facer é literalmente infinito.

EIRA DA XOANA 

A REPÚBLICA ECOLÓXICA DO ALTO ULLA
Xosé Salvadores 

Un ano de actividades continuadas converteron as instalacións que ADEGA ten en Ramil, a chamada Eira da Xoana, nun
centro de dinamización do Alto Ulla, pero  entendo que foi algo máis. Máis dun milleiro de visitas nun ano cunhas infraes-
truturas mínimas e situadas no mesmo corazón de Galiza requiriron dun esforzo prolongado, constante e moi entregado por
parte dalgúns socios e socias que, co seu traballo voluntario, fixeron posíbel semellante travesía. Do que fixemos neste pri-
meiro ano dá conta o balance de actos que promovemos ou nos que estivemos presentes.
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Así nos divertimos correndo o antroido polas
casas dos veciños da Eira da Xoana.
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Cumprimos cun dos nosos grandes compromi-
sos: facer sidra na Eira da Xoana para recupe-
rar unha bebida propia da zona e de Galiza.
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Celebramos o Día da Diversidade natural e cultural con música, baile, divertimento e xogos para os
máis novos. Tamén houbo lugar para a visita ao Castelo de Pambre, da man de Marcial Barral.
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