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O paso é previo ao comezo das obras, previstas nun prazo de catro meses 

Vivenda actualizará o proxecto de
urbanización do polígono
A consellería de Vivenda e Solo ven de
anunciar a contratación dos traballos de
actualización do polígono industrial de
Melide. O departamento autonómico xa
contratou o traballo, que deberá estar
rematado nun prazo de dous meses, e
que servirá para poñer ao día o proxecto
sectorial redactado hai dez anos, e que
ata o de agora non fora revisado.

O pasado 28 de xullo a
praza do Convento de 
Melide acolleu a actua-
ción da artista galega
Mercedes Peón. O concer-
to englobouse no progra-
ma Vai de Camiño, impul-
sado polo Xacobeo. Foi

máis dunha hora e media
de música con fondas rai-
ces galegas e toques dos
sons máis actuais que a
artista maridou coa perso-
nalidade que lle imprime a
todos e cada un dos seus
temas. A única nota gris

Máis de cen persoas 
asitiron á cea que organiza 
anualmente ASETEM-CCA
Máis dun cento de asocia-
dos asistiron o pasado sete
de xullo á cea que organi-
za anualmente a
Asociación de
Empresarios Terra de
Melide- Centro Comercial
Aberto, e que este ano se
celebrou no Hotel Carlos
´96.

Amáis dos socios do
colectivo, estiveron pre-
sentes o delegado de

Industira, Luís Barcia, e
representantes de orga-
nismos comerciais e
empresariais.

Durante o acto fíxose
entrega dos galardóns ás
empresas destacadas nas
distintas categorías no
último ano. Desta volta
foron premiados
Eugenio Rey, José
Quintas, Milhulloa, e
Jim Sports.      L 10 e 11

Varios veciños piden ao
Concello que mellore a 
situación da praia de Furelos
Un grupo de veciños está a
impulsar un escrito para
remitir ao Concello no que
se lle solicita que tome
cartas na cuestión da praia
fluvial de Furelos.

Segundo os veciños, o
mal coidado do fondo do
río, a cuestionada salubri-

dade da auga, e a ausen-
cia dun vixiante xunto
ao río ocasiona que moi-
tos veciños marchen a
áreas recreativas veci-
ñas, e que os que se que-
dan non disfruten dun-
has instalacións coida-
das.                         L7

Muchachito Bombo Infierno,
cabeza de cartel do San Roque
O grupo catalán
Muchachito Bombo
Infierno será o cabeza de
cartel das Festas de San
Roque. Actuará o
domingo como peche a
cinco días de festa na
que destacan as actua-
cións de grandes orques-
tras galegas, e bandas de
música. A nota tradicio-
nal encargaranse de
poñela as formacións
locais Froito Novo,
Axóuxere, Os Melidás,

O Castelo e A Maristela. A
Orquestra Sinfónica
actuará o martes.         L 15

A música de Mercedes Peón chegou
a Melide da man do Xacobeo

Segundo informou o xerente de Xestur,
Luís Barcia, na cea de ASETEM-CCA,
está previsto que no prazo de catro meses
den comezo as obras da segunda fase do
polígono, co cal o proxecto de actualiza-
ción da área industrial resultaría un paso
previo aos traballos no parque empresa-
rial. Coa segunda fase incrementarase en
39 o número de parcelas da área.        L5

foi a escasa afluencia de
público. O cartel de Vai de
Camiño pechouse con só
tres días de antelación, e
un problema de loxística
do Xacobeo impediu que
os carteis chegaran antes
do venres                    L6
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EDITORIAL2

Editorial Tribuna de opinión

Parece mentira, pero xa estamos en agosto. Ese mes no
que Melide se atopa en pleno esplendor grazas aos
milleiros de persoas que nos visitan, sexan pola razón
que sexa. Algúns achéganse á nosa vila e ao noso
municipio por turismo. Melide é un concello fermoso,
con encanto. Outros voltan en busca dos aires da terra
da que partiron hai anos, e á que retornan cada verán,
aínda que sexa por uns días. A todos vós, os que nos vis-
itades por primeira vez, e os que voltades ano tras ano,
sede benvidos. 
A comarca da Terra de Melide ten suficinte atractivo

para que os nosos visitantes desfruten de todo tipo de
actividades nun entorno privilexiado. Roteiros de
sendeirismo, turismo rural, ríos e praias fluviais (algun-
has en mellor estado ca outras, todo sexa dito), e un
senfín de posibilidades. Para os que se acheguen á zona
por primeira vez, que non dubiden en achegarse aos
puntos táctiles de información que ASETEM-CCA ubi-
cou en pleno centro de Melide, e que poden servir para
orientalos na súa primeira incursión pola comarca.
Boa parte da xente que ven ata a Terra de Melide nestes
días faino á procura de descanso e tranquilidade, e esas
persoas, teñen asegurado o que buscan. Pero hai tamén
quen ten en mente xornadas máis movidas. Hai quen
busca exprimir ao máximo os seus días libres, e non
descansar un só intre. Eles tamén viñeron ao sitio
apropiado, porque estamos en agosto, e isto é Melide, e
agosto en Melide é sinónimo de días intensos e noites
longas. Ou curtas, según se vexa. En tan só uns días
entraremos nesa voráxine que son as festas na honra de
San Roque. Serán cinco días nos que a vila mude a súa
faciana tranquila e traballadora por ruído, balbordio,
música, xogos, troula e milleiros de persoas desfrutan-
do das noites de agosto en Melide e das súas corre-
spondentes xornadas festivas. Bandas, orquestras,
baile... hai para todos os gustos.
Este mes é agosto, así que, os que teñan vacacións,  que
as aproveiten e as desfruten. Os que non, que pensen
que xa queda menos para rematar o mes. Felices
vacacións a todos.

Felices vacacións 
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZDurante o mes de xullo

Melide recibiu unha boa
nova. O sete de xullo
ASETEM-CCA celebrou a
súa cea anual, e entre os
convidados estivo José
Luís Barcia, responsable
máximo da sociedade
pública Xestur, e delega-
do provincial da con-
sellería de Innovación e
Industria. Barcia acudiu
a Melide cos deberes
feitos. O delegado coñece
ben a loita dos empresar-
ios deste municipio, e de
ASETEM-CCA en partic-
ular, polo polígono indus-
trial da Madanela, e
aproveitando a ocasión,
anunciou o inicio das
obras da segunda fase
nun prazo aproximado de
catro meses. Xa falta
menos, pois, para que
poidamos ter acceso a
novas parcelas na área
industrial da Madanela.
Para completar as boas
novas referidas ao parque
empresarial, poucos días
despois a consellería de
Vivenda e Solo anunciou
a contratación do proxec-
to de urbanización para a
ampliación do polígono.
Había unha década que o
proxecto sectorial da área
da Madanela non se actu-
alizaba, e a consellería ve
imprescindible a súa

actualización antes de
acometer o inicio das
obras no polígono. O
departamento autonómi-
co márcase un prazo de
dous meses para acome-
ter a actualización dos
traballos de urban-
ización, un tempo que non
entra en conflicto, nin
moito menos, cos catro
meses nos que marcou
Barcia o inicio das obras.
Para que a cuestión non
se ralentice, a consellería
dixo que xa estaba con-
tratado o traballo de
actualización do proxec-
to. Isto axilízase.
Xa falta menos, pois, para
que os empresarios de
Melide e dos municipios
veciños poidan acceder a
mercar e construír naves
industriais na Madanela.
O polígono actual aínda
ten varias parcelas sen
edificar, pero os propi-
etarios aínda non con-
struiron, nin venden as
súas propiedades. Coa
ampliación da zona
industrial, terán cabida
novas instalacións na
Madanela que, ao fin e ao
cabo, o que fan é repercu-
tir positivamente na
economía local. Cada
empresa que se poña en
marcha nas novas parce-
las creará postos de tra-

ballo e riqueza en Melide.
Diso se trata ao fin e ao
cabo, non? De facer que a
economía do municipio
tome impulso e se abra a
novos horizontes. Que
poida mirar con optimis-
mo ao futuro.
As vellas e reiteradas
demandas feitas polos
empresarios do munici-
pio, e por ASETEM-CCA
en múltiples ocasións e a
todo tipo de niveles,
semella que por fin terán
resposta moi pronto.
Agora só queda que as
empresas xa instaladas
dispoñan dos servizos
axeitados. É impre-
scindible que as entidades
ubicadas na zona indus-
trial teñan cubertos os
servizos básicos.
Suficiente enerxía eléctri-
ca, teléfono, unha rede
axeitada de sumidoiros.
Este é outra das deman-
das que dende ASETEM-
CCA non nos cansamos
de facer, e adiantamos
que seguiremos recla-
mando estes servizos
básicos o tempo que faga
falla. Porque ao fin e ao
cabo, estamos plena-
mente comprometidos cas
necesidades e demandas
dos nosos asociados, con
Melide, e co futuro do
noso concello.

Xa falta menos
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Queremos información. Xa está ben
GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE MELIDE

Unha vez máis temos que
criticar a falta total de infor-
mación por parte da Alcaldía
aos concelleiros/as do BNG.
Á alcaldesa, facendo gala
unha política dictatorial e
autoritaria, non lle preocupa
manter á marxe aos membros
da oposición e non informalos
de nada do que ocorre neste
Concello. Resulta incrible ter
que lembrarlle unha vez máis
a Ánxeles que somos repre-
sentantes lexítimos do pobo,
que fomos elixidos  grazas aos
votos de moitos melidenses e
que, polo tanto, ignorar ou
desprezar aos catro con-
celleiros/as do BNG supón
facelo tamén a moitos
veciños/as de Melide. O pobo
de Melide ten que saber que
no noso concello non se cele-
bran Xuntas de Portavoces,

que a alcaldesa non nos trans-
mite información de cuestións
importantes, que tarda 3
meses en facilitarnos foto-
copias de calquera documento
municipal, que tarda 2 meses
en contestar ás preguntas orais
que facemos nos plenos, que
nos prohibe falar en Radio
Melide, que nos impide asistir
a eventos oficiais como a
Festa dos Maiores, etc. 
O BNG ten que aturar a unha
alcaldesa que presume de
dialogante, respectuosa e
transparente na súa xestión,
cando o seu comportamento
dista moito de merecer tales
adxectivos. O BNG lamenta
non poder responder moitas
veces a cuestións que nos for-
mulan os veciños/as pola rúa,
pero é que con gobernantes
así resúltanos imposible poder

informar. 
Para demostrar que é certo o
que dicimos chega con poñer
un exemplo. Nun tema tan
importante como o Plan Xeral
de Ordenación Municipal, só
houbo unha xuntanza na que
puidemos estar, o 1 de abril do
2005. Dende aquela, nada
máis soubemos do tema, a
pesares de que a alcaldesa nos
dixo que nos ía convocar no
mes de xaneiro. Nunca se
celebrou tal reunión, e aínda
estamos agardando pola súa
chamada, cando xa sabemos
que o Plan Xeral está remata-
do e foi entregado á Xunta o
pasado 8 de xuño. Se isto é
transparencia, información e
respecto cara aos concelleiros
do BNG e cara aos melidens-
es, que veña alguén a
explicárnolo. Xa está ben!

As festas do San Roque
AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE MELIDE

Fai uns cantos anos que nun
afán de acaparar o mando
total  de todo o que concirne
ó Concello, os gobernantes
de Melide decidiron tamén,
facer ó seu antollo as festas
grandes do noso pobo. É de
supoñer que non lles gustaba
como o levaban a cabo os
"GREMIOS". Agora lem-
bramos; tempos pasados
foron mellores.

Van pasando os anos e é
penoso comprobar que  a
afluencia de xente que viña
xa a comezos do mes de
xullo vai descendendo de
forma vertixinosa.

Esta afluencia viña pola
atracción que podían ter as
festas do San Roque e outros
eventos que tiñan lugar na
vila durante todo o verán.
Os responsables do Concello
parecen non saber que non
só unhas cantas orquestras
fan as festas, senón que
teñen que promover activi-
dades durante toda a tempo-
rada estival.

Lendo o cartel de festas de
este ano seguimos botando
en falta un CONCERTO DE
RENOME para a xuventude
que atraia á xente do
entorno. ¿Ónde están aque-

las grandes bandas valen-
cianas ou madrileñas que
facían que andar polo cruce
fose imposible? Nos tamén
temos grandísimas bandas e
orquestras na nosa terra,
pero a xente quere de cando
en vez algo de variedade.
Está claro que para ter unhas
boas festas hai que gastar
cartos, cousa que non se
acada na recadación veciñal,
sendo de 85.000 � aproxi-
madamente no ano 2004
pasando a 43.000 �  no ano
pasado   demostrando a inca-
pacidade dunha boa xestión
económica por parte da
alcaldesa.

Ao igual ca en números anteriores, Cerne está aberto ás
colaboracións e opinións do Partido Popular de Melide.
O grupo municipal popular ten o seu oco nestas páxi-
nas, e agardamos que en vindeiras edicións teñen a ben
aproveitar esta oportunidade.
Os responsables da edición deste xornal lamentamos o
choque estético que poida provocar este espazo e agar-
damos poder incluir pronto a voz do partido maioritario
na vila para que expoña a súa opinión sobre os temas de
actualidade que se suceden no municipio.
Ata entón, pedimos disculpas aos lectores de Cerne por
este imprevisto.

Cerne.Cerne. TTerra de Melide.erra de Melide.

Espazo 
reservado para o
Partido Popular

AnúnciateAnúnciate
en Cerneen Cerne

Chama ao
981.506.188 
e infórmate

sen 
compromiso
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Melisanto acolleu o Día do Cooperativismo, no
que participaron máis dun milleiro de visitantes

O CEIP Mestre Pastor Barral recolleu un dos accésits entregados

Redacción
Melide

Melide acolleu o un de
xullo o Día do
Cooperativismo, organiza-
do polo Consello Galego
de Cooperativas, e que
este ano se celebrou nas
instalacións e inmedia-
cións de Melisanto. Máis
dun milleiro de cooperati-
vistas chegados de toda
Galicia participaron nos
distintos actos celebrados
ao longo de todo o día.
Ignacio Ramonet, director
de Le Monde Diploma-
tique, foi o encargado de
pronunciar a conferencia
inaugural, que versou
sobre a globalización e o
cooperativismo. O xorna-
lista galego fixo unha
firme defensa deste mode-
lo destacando a súa capa-
cidade para “difundir os
valores, a responsabilida-
de, democracia e igualda-
de entre homes e mulle-
res”.

Máis dun milleiro de persoas asistiron aos actos celebrados en Melide

O secretario xeral da
Consellería de Traballo,
Xosé Vázquez Portomeñe,
foi outro dos intervintes
nos actos celebrados en
Melisanto para festexar o
Día do Cooperativismo.
Vázquez Portomeñe trans-
mitiulle aos asistentes o
recoñecemento expreso do
goberno galego ao seu tra-
ballo, “como motor de
desenvolvemento econó-
mico, xerador de empre-
go” e reestribuidor de
recursos. O secretario
xeral manifestoulle aos
asistentes a “firme aposta”
da consellería de Traballo
polo modelo cooperativis-
ta.
A nota local púxoa o pre-
sidente de Melisanto, José
Varela, que emocionado
transmitiu ao público a súa
satisfación por acoller un
acto da importancia do
Día do Cooperativismo
Galego.
Durante os actos de cele-

bración fíxose entrega dos
Premios á Cooperación
2006, dos Premios ás
Iniciativas de Proxectos
Cooperativos Experimen-
tais, e dos Premios ao
Cooperativismo no
Ensiso. Nesta categoría o
melidense CEIP Mestre
Pastor Barral recolleu un
accésit.

Ignacio Ramonet, director do xornal Le
Monde Diplomatique, abriu o acto cunha
defensa do movemento cooperativo

O DATO

2.300 millóns
facturan 1.009 
cooperativas activas 
en Galicia

O Pazo de Congresos e
Exposicións acolleu o
xantar, ao que acudiu o
conselleiro de Traballo
Ricardo Varela, e ó que
seguiu un programa de
actividades lúdicas.
Os actos que se organiza-

ron o Día do
Cooperativismo, que por
primeira vez coincidiu co

seu Día Internacional,
tiveron por obxecto difun-
dir este sistema empresa-
rial, e recoñecer publica-
mente a labor  que coope-
rativistas e institucións
fan. En Galicia hai 1.009
cooperativas que facturan
preto de 2.300 millóns, e
que dan traballo a máis do
2% dos ocupados.

A RÚA
OPINA

Lara Leiva
1. Creo que están algo afasta-
dos da xente de Melide e da
xente que realmente fai o cami-
ño. Ademáis, penso que non
ten demasiado que ver coa
xente que realmente está a tra-
ballar para que se coñeza o
Camiño de Santiago.

2.Xa que se organizan actos,
penso que deberían plantexar-
se de xeito máis cercano a
Melide. Que o que se faga, que
se faga aquí, e que poidan des-
frutalo tamén os veciños.

Plantexámoslle á xente
da rúa cuestións de
interese vencelladas á
actualidade na comarca
para darlle a palabra
aos auténticos protago-
nistas: os veciños.

1. Qué opinión lle mere-
cen os distintos actos
organizados pola Orden
del Camino de
Santiago?

2. Cré que deberían
repercutir doutro xeito
nos intereses de
Melide?

Xulio Fernández

1. Creo que o PP malgasta os
cartos do concello en ceas
cos amigos, co que incremen-
ta a débeda e desatende as
necesidades dos verdadeiros
colectivos e asociacións de
Melide.

2.Non pode repercutir positi-
vamente de ningún xeito por-
que é unha organización pan-
tasma que non ten utilidade
ningunha para o municipio.
Os cartos deberían destinarse
a outro tipo de asociacións.

Alexandre Buján
1.Para os que asiten a estes
actos está moi  ben, pero é
diversión para uns poucos. Os
nomeados debería ser xente
de méritos contrastados e non
escolleitos a dedo. Ademáis,
debería haber máis transparen-
cia respecto a de ónde saen os
cartos cos que se paga todo
iso.

2.Debería repercutir doutro
xeito, pero é que ademáis,
parécenme actos de demasia-
da opulencia.
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Vivenda contrata a actualización do proxecto de
urbanización para a ampliación do polígono

O texto deberá estar rematado antes do prazo de dous meses

Redacción
Melide

A consellería de Vivenda e
Solo ven de anunciar a
contratación do traballo de
actualización do proxecto
de urbanización do parque
empresarial da Madanela.
A consellería, da que
depende a sociedade
pública Xestur, quere
actualizar o proxecto de
urbanización da área
industrial melidense antes
de poñer en marcha as
obras de ampliación do
polígono.
O departamento que diri-

xe a nacionalista Teresa
Táboas destinou un orza-
mento de 30.000 euros
para a redacción do traba-
llo actualizado, que deberá
ser entregado no prazo de
dous meses.

O proxecto sectorial do
polígono melidense foi
redactado hai 10 anos,
polo que Vivenda e Solo
cré precisa a actualización
do proxecto de urbaniza-
ción para poder executar a

Barcia, que asinou no libro de ASETEM-CCA, anunciou as obras na cea da asociación

segunda fase. O departa-
mento de Táboas é cons-
ciente de que as necesida-
des de chan industrial
mudaron na comarca nesta
década que leva executada
a primeira fase, polo que é
vital un proxecto de urba-
nización adaptado á nova

situación do parque
empresarial melidense.
Coa posta en marcha da

actualización do proxecto
de urbanización, Vivenda
e Solo pretende axilizar as
obras da segunda fase do
polígono industiral meli-
dense. Amáis da zona des-

tinada a parcelas, a
ampliación do polígono
deixará reservados 61.111
metros cadrados adicados
a equipamentos sociais,
zonas verdes, equipamen-
tos deportivos, sistema
viario e zona de aparca-
mentos.

A expansión da
zona empresarial
tentará resolver a
demanda de chan 
A execución das obras
da segunda fase do par-
que empresarial de
Melide dará resposta á
necesidade de empresa-
rios da vila de chan
industrial. O polígono
da Madanela dispón de
71 parcelas vendidas,
das que en 39 hai activi-
dade, 10 están construí-
das pero sen actividade,
15 están sen ocupar, e
dúas afectadas pola
lexislación relativa ao
Camiño de Santiago. En
marzo Barcia, xerente
de Xestur, aanunciara
nun acto en Melide a
intención do seu depar-
tamento de interpelar
aos propietarios das
parcelas non edificadas
no polígono, e advertira
da intención  de evitar
procesos especulativos.
En varios concellos
galegos Xestur xa ini-
ciou accións encamiñ-
das a evitar tramas
especulativas que,
lonxe de favorecer o
desenvolvemento das
áreas industriais, evitan
o seu crecemento.

A superficie engadida superará os 67.000 metros cadrados 

O xerente de Xestur anunciou o comezo
das obras nun prazo de catro meses 
As obras da segunda fase
do polígono industrial da
Madanela iniciaranse no
prazo de tres a catro
meses. Así o confirmou
José Luís Barcia, máximo
responsable da sociedade
pública Xestur, no trans-
curso da cea anual organi-
zada por ASETM-CCA.
No trasncurso do encon-

tro cos membros da
Asociación de
Empresarios Terra de
Melide- Centro Comercial
Aberto, Barcia, responsa-
ble de Xestur e delegado
provincial da consellería
de Innovación e Industria

afirmou que a segunda
fase “está xa comprometi-
da”, e adiantou que as
obras na zona industrial
darán comezo nun prazo
de tres a catro meses.

Tranquilidade
O delegado provincial da
consellería de Innovación
e Industria quixo tranqui-
lizar aos asistentes facén-
dolles saber que a consell-
ría ten constancia das múl-
tiples deficiencias que
afectan ao polígono da
Madanela, moitas das
cales xa nos teñen trasla-
dado dende ASETEM-

CCA, dixo José Luís
Barcia.
O delegado provincial de

Innovación e Industria
quixo transmitirlle aos
socios de ASETEM-CCA
o seu coñecemento sobre a
problemática da área
industrial melidense afir-
mando que sabemos que
este parque empresarial é
unha teima de toda a
comarca, de asociacións
como ASETEM-CCA e do
concello, reiterou Barcia,
que insistiu en que esta-
mos identificados cas
necesidades desta comar-
ca.

A segunda segunda fase dotará
ao municipio de 39 parcelas de
entre 700 e 3.200 metros
A superficie da amplia-
ción prevista para o
polígono industrial de
Melide superará os
67.500 metros cadrados,
segundo informou a
consellería de VIvenda e
Solo. A segunda actua-
ción na área industrial
dotará ao parque empre-
sarial dun total de 39
parcelas que se sumarán
ás xa postas en marcha
no desenvolvemto da
primeira fase.
A superficie total das

novas parcelas que se
porán a disposición dos
empresarios na área

empresarial da
Madanela oscilará entre
os 700 metros cadrados
das parcelas máis peque-
nas, e os 3.200 aos que
chegarán as de maiores
dimensións.
Coa posta en marcha da

segunda fase do parque
empresarial, a superficie
total da área industrial
ascenderá a 142.513
metros cadrados, dos
cales 81.402 se adican a
uso industrial e comer-
cial, segundo indicou a
Consellería de Vivenda e
Solo con Teresa Táboas
á fronte.
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Fernández Moreda e Blanco asinaron o convenio en presenza da melidense Socorro Cea

Redacción
Melide

O conselleiro de Innova-
ción e Industria, Fernando
Blanco, e o presidente da 
Deputación da Coruña,
Salvador Fernández
Moreda asinaron o pasado
4 de xullo o convenio de
colaboración do I Plan
Turístico para as comarcas
de Melide e Arzúa do que
se beneficiarán os catro
municipios da Terra de
Melide. 

Tal e como anunciaran,
Deputación e Xunta finan-
zarán a partes iguais o
plan, para o que se desti-
narán 1.200.000 euros ao
longo de tres anualidades.
A partida proxectada para
investir este ano ascene a
550.000 euros, 250.000
aportados pola Xunta, e o
resto pola Deputación.

No convenio asinado
polos dous organismos,
recóllense as actuacións
que se deberán seguir para
o desenvolvemento do
plan de mellora turística
para as comarcas. Trátase
de dotar á zona de infraes-
tructuras, equipamentos e
servizos turísticos axeita-

dos, ou no seu caso,
mellorar a calidade dos
existentes.  O plan servirá
tamén para potenciar,
diversificar e mellorar a
oferta complementaria, ao
tempo que permitirá crear
novos productos turísti-
cos. A posta en valor do
patrimonio cultural e natu-
ral, e a sensibilización e
implicación da poboación
e dos axentes locais son
outros dos eixos recollidos
no convenio, que inclúe
ademáis a comunicación,
promoción e comerciali-
zación da oferta turística
dos municipios beneficia-
rios do plan.

Comisión de seguimento
Logo da sinatura do con-
venio de colaboración, os
departamentos asinantes
acordaron a creación
dunha comisión de segui-
mento que será a respon-
sable da aprobación das
actuacións a levar a cabo,
así como da verificación
da súa execución e do
nomeamento dun xerente
do plan. Esta comisión
está integrada polo
Director Xeral de Turismo

da Xunta de Galicia,
Rubén Lois, un funciona-
rio de dito departamento,
o presidente da
Deputación Provincial da
Coruña, Salvador
Fernández Moreda, e o
deputado responsable da
área de Promoción
Económica, Emprego e
Turismo, Pablo Villamar.
Será precisamente
Villamar, deputado pro-
vincial do Bloque
Nacionalista Galego, o
encargado de presidir a
comisión de seguimento
do plan.

Programa de actuacións
A comisión de seguimento
encargada de aprobar as
actuacións a levar a cabo
terá fixado xa en agosto o
programa a desenvolver
durante a primeira anuali-
dade. A Deputación da
Coruña será a responsable
de executar o Plan
Turístico e todas as súas
actuacións. Así mesmo,
todas as medidas e inicia-
tivas que se decidan pór en
marcha serán aprobadas
polo pleno do organismo
provincial.

Mercedes Peón actuou en
Melide traída polo programa Vai
de Camiño, do Xacobeo

Redacción | Melide

O 28 de xullo o
Xacobeo, a través do
programa Vai de
Camiño, trouxo a
Melide a Mercedes
Peón. O concerto, na
Praza da Igrexa, contou
con pouca afluencia de
público debido á falta de
publicidade do acto. O
programa Vai de
Camiño pechouse con
só tres días de antela-
ción, e un problema de

loxística impediu que os
carteis chegaran días
antes da actuación, co
cal o concerto só se
publicitou a través de
Radio Melide sen que o
concello pegara ningún
cartel. A pesar do pouco
público, Peón entregou-
se no escenario interpre-
tando temas do seu
repertorio nos que mis-
tura sons de raigame
galega con acordes
actuais.

O departametno provincial será o responsable da súa execución 

Innovación e Deputación asinaron 
o I Plan Turístico para a comarca
En agosto a comisión de seguimento, presidida por Pablo
Villamar, terá fixado o programa de actuacións a levar a cabo

O Bloque Nacionalista
Galego de Melide ven
de presentar un escrito
no Concello de Melide
no que pregunta á
Alcaldía os motivos
polos que se eliminaron
as axudas para gastos de
escolarización. 
Segundo os nacionalis-

tas, nos últimos anos as
axudas para a escolari-
zación dos nenos e
nenas do municipio
viñan sendo de 6.000
euros, unha cifra que se
reduciu hai dous anos,
cando pasou a destinarse
unha cantidade de 3.000
euros. O Bloque de

Melide indica que coa
eliminación total das
axudas, deixarase sen
ningún tipo de apoio
municipal para gastos
escolares ás familias
melidenses con poucos
recursos.
Para a voceira naciona-

lista en Melide, Socorro
Cea, esta redución pau-
latina nas axudas, e a eli-
minación das mesmas
agora, demostra que o
PP non cumpre a súa
palabra, xa que non só
non amplía as axudas
para gastos escolares,
senón que as elimina
totalmente, recorda Cea
en alusión ao programa
electoral do P.P..

O Bloque melidense interpela 
ao Concello pola eliminación 
das axudas á escolarización

Redacción | Melide
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Melide, Santiso, Toques e
Sobrado serán catro dos
concellos nos que se porá
en marcha o proxecto
Muller XXI, unha iniciati-
va Equal finanzada polo
Fondo Social Europeo e
coordinada por técnicos
do sindicato Unións
Agrarias e a Deputación
da Coruña. O mes pasado
presentouse en Melide o
proxecto co que se preten-
de combatir a desigualda-
de entre homes e mulleres
no mercado de traballo, e
favorecer a conciliación
da vida familiar e laboral
das mulleres das comarcas
beneficiarias. Para elo, o
proxecto pretende poñer
en marcha medidas de
sensibilización e crear ser-
vizos de proximidade no
ámbito rural.
O proxecto Muller XXI

plantéxase nun marco de
traballo dende agora ata
finais de 2007. Neste
tempo levaranse a cabo
diversas actuacións entre
as que destaca a posta en
funcionamento dunha
empresa piloto que ofrece-
rá servizos de axuda social
aos 20 municipios que en
principio se beneficiarán

da iniciativa finazada con
fondos europeos. Esta
empresa piloto ofrecerá
servizos de carácter social
a colectivos dependentes,
como son a terceira idade
e os máis pequenos. Esta
empresa daría cobertura
aos sete concellos agrupa-
dos na zona da Terra de
Melide: Melide, Arzúa,
Toques, Santiso, Sobrado,
Boimorto e Vilasantar.

Outra das actuacións
englobadas en Muller XXi
consistiría no deseño dun
intinerario orientado á
implantación e xestión de
servizos de proximidade,

así como a actividades for-
mativas en cuestións de
autoemprego e fomento
do espírito emprendedor.
Dentro da serie de medi-

das que se inclúen no pro-
xecto, e para incentivar a
participación das mulle-
res, Muller XXI concederá
becas destinadas a despra-
zamento así como servi-
zos de apoio a aquelas per-
soas con responsabilida-
des familiares.
Os técnicos do proxecto

asesorarán tamén a empre-
sas xa consolidadas nos
concellos que así o solici-
ten.

Crearase unha empresa piloto para prestar asistencia social

A comarca beneficiarase do proxecto
Muller XXI contra a desigualdade
A iniciativa pretende combatir a desigualdade no mercado de
traballo e favorecer a conciliación da vida familiar e laboral

Directivos de ASETEM reuníronse con xente do proxecto

Un grupo de veciños de
Melide está a recoller
sinaturas para remitir ao
concello un escrito no
que solicita a mellora da
área fluvial de Furelos.
Segundo consta no
escrito, as deficiencias
da zona recreativa están
obrigando a boa parte
dos veciños a desprazar-
se a outras áreas de
lecer. A principal queixa
da xente é o estado do
fondo do río, no que se
deposita a area das mar-
xes. Ademáis, a falla de
información respecto da

salubridade da auga crea
desconfianza nos bañis-
tas.Outra das queixas
dos veciños refírese ao
mal coidado da zona
verde, e á ausencia de
vixilancia na zona flu-
vial. Ademáis, o chan
colocado nas marxes da
piscina, resulta esvarai-
zo, especialmente para
os pequenos. 
Baseándose nestas quei-
xas, os veciños pidenlle
ao Concello que tome as
medidas oportunas para
solucionar as deficien-
cias detectadas canto
antes.

Un grupo de veciños solicita ao
concello a limpeza do Furelos,
e a mellora da área recreativa

Redacción | Melide

A Asociación de Troiteiros organiza
as II Xornadas de Limpeza
Para o vindeiro 26 de
agosto está programada
a primeira das tres xor-
nadas de limpeza do
couto do río Furelos
organizada, por segundo
ano consecutivo, pola
Asociación de Troiteiros
Río Furelos. O colectivo
está a organizar tres xor-
nadas de limpeza do
Furelos para o 26 de
agosto e o 2 e o 9 de
setembro. Ademáis de
adecentar un tramo de 8
quilómetros no coto do
Furelos, este ano o
colectivo programou a
limpeza do tramo libre
do mesmo río dende a

Ponte Nova ata a Ponte
de San Paio, un  tramo
de preto de catro quiló-
metros en Santiso.
Ademáis, agardan actuar
tamén no regato de
Catasol, á altura da
Ponte do Barreiro, en
Melide.
As xornadas de limpeza
baséanse na retirada do
río de plásticos, botellas,
latas e outros residuos
sólidos repartidos polo
cauce. As xornadas,
abertas a todo o que
queira participar, terán a
saída na praia de Furelos
ás 10 da mañá dos tres
sábados.

O sábado anterior á festi-
vidade do Apóstolo cele-
brouse a X encomenda da
Orden del Camino de
Santiago co nomeamento
de 44 novos membros.
Pola mañá prantaron un
carballo no bosque dos
peregrinos, inauguraron as
novas estrelas do camiño,
e xantaron no convento do

Sancti Spirito. Xa pola
tarde, trasladáronse a
Compostela, onde foron
recibidos en Bonabal,
donde celebraron o acto de
investidura das danas e
cabaleiros. Logo, desfru-
taron dun concerto a cargo
da Orquestra Sinfónica de
Melide e dunha cea de
gala no Hostal dos Reis
Católicos.

A Orden del Camino de Santiago
nomeou a 44 novas damas e 
cabaleiros da encomenda

Redacción | Melide
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Un incendio forestal arrasou unha hectárea de
arbolado en Chorén e ameazou varias vivendas

Dúas motobombas e un helicóptero participaron na súa extinción

Redacción
Santiso
Chorén, no concello de
Santiso, foi unha das pri-
meiras zonas afectadas
polo lume na Terra de
Melide no que vai de
verán. O pasado oito de
xullo declarouse un incen-
dio que arrasou unha hec-
tárea de monte arbolado,
amáis de zona rasa, segun-
do os datos remitidos pola
consellería do Medio
Rural.

O lume, que se propagou
aos dous lados da estrada
comarcal que une Melide
con Agolada, ameazou
varias vivendas da aldea.
A rápida intervención dos
veciños resultou vital para
sofocar as lapas, que se

A rápida actuación dos veciños e dos efectivos desprazados afastou o lume das vivendas

propagaban rapidamente
favorecidas polo intenso
calor do día.
Dúas brigadas antiincen-

dios do Distrito forestal
III, un axente forestal,

Dúas brigadas
interviron para
controlar o lume,
sofocado en boa
parte polos veciños

dúas motobombas e a
intervención do helicópte-
ro foron precisas para
sofocar as lapas, que foron
controladas en aproxima-
damente tres horas.

O de Chorén foi un dos
primeiros lumes da tempa-
da na comarca, que rexis-
trou varios conatos de
incendio no que vai de
verán.

Santiso perdeu máis de 26.000
euros pola compra dun tractor

Melide e Sobrado
contarán cun ani-
mador cultural
subvencionado
pola Deputación

Redacción | Sobrado

Os concellos de Melide
e Sobrado serán dous
dos municipios da
Coruña que se benefi-
ciarán das subvencións
da Deputación para a
contratación de anima-
dores culturais. Cada
animador será o encar-
gado de desenvolver os
programas culturais do
concello, e colaborar
nos programas da
Deputacion, así como
de realizar traballos de
apoio nas aulas de infor-
mática.
Melide e Sobrado serán

dous dos 52 concellos
da provincia que conta-
rán coa axuda de 6.500
euros do organismo que
preside Salvador
Fernández Moreda.
Serán os propios conce-
llos os que deberán faci-
litarlle ao animador un
contrato mínimo dun
ano de duración. Este
será o segundo ano con-
secutivo no que Sobrado
contará coa figura dun
animador cultural finan-
zado pola Deputación.

O Conservatorio
recibirá 20.000
euros de axuda
da Deputación

Redacción | Melide

A Deputación da
Coruña ven de aprobar
unha axuda de 20.000
euros para o
Conservatorio de
Melide. A subvención
englóbase nunha partida
de 46.000 euros que o
organismo provincial
destinou aos conserva-
torios e escolas de músi-
ca e Melide e Arzúa.  Á
hora de distribuír as
axudas, a Deputación
atendeu ao número de
alumnos de cada centro

O pasado mes celebrouse
en Santiso unha nova
sesión plenaria ordinaria.
O primeiro punto da orde
do día foi a aprobación
polo pleno municipal da
solicitude á Deputación da
Coruña da axuda para a
instalación de herba artifi-
cial no campo de fútbol do
municipio, unha actuación
que a Deputación xa apro-
bou noutros concellos da
comarca, como é o caso de
Melide.

A parte dos puntos da
orde do día, a polémica do
pleno chegou cando no
apartado de rogos e pre-
guntas Luís Campos, con-
celleiro da Agrupación
Veciñal de Santiso pre-
guntou ao grupo de gober-

no pola compra dun trac-
tor para o concello.
Segundo a voceira socia-

lista de Santiso, Inés
Cagide, o concello solici-
tou á Deputación unha
subvención para mercar
un tractor, e fíxoo a través
do plan POL. Antes de que
a Deputación aprobase a
axuda, o concello mercou
o tractor, valorado en
74.980,08 euros. O conce-
llo non se decatou de que a
Deputación, a través do
plan POL o que fai é faci-
litar ela mesma o obxecto
da axuda, neste caso o
tractor. Segundo Cagide, o
concello atopouse así con
que invertira máis de
70.000 euros nun tractor
que a Deputación no podía
pagar, xa que o organismo
provincial actúa en base a

outros parámetros.
Así pois, e segúndo

Cagide e Campos, o con-
cello viuse obrigado a
vender novamente o trac-
tor á casa onde o mercara,
pero, posto que xa fora
dado de alta o imposto de
matriculación, o tractor,
que aínda non se emprega-
ra, computouse como de
segunda man, co cal foi
vendido en 48.478,58
euros. Ascendendo a máis
de 26.000 euros as perdas
netas do concello pola
compra frustrada do trac-
tor.
Doutra banda, no último

pleno de Santiso ratificou-
se a solicitude dunha sub-
vención a Servicios
Sociais para a contrata-
ción dun auxiliar adminis-
trativo.

Redacción
Santiso

O campamento
urbano de Melide
prolóngase unha
semana en agosto

Redacción | Melide

Durante todo o mes de
xullo, e a primeira
semana de agosto, as
inmediacións do edifi-
cio multiusos de Melide
acolleron as actividades
do campamento urbano.
Nenos da vila de entre
tres e dez anos partici-
paron nas activiades
oragnizadas todas as
mañás. Amáis de no
entorno do multiusos, os
rapaces tamén se des-
prazaron ata Santiso, ata
o Pazo da Pena.
Dada a gran aceptación

do campamento urbano,
a iniciativa prolongarase
unha semana máis, a
primeira de agosto,  para
dar resposta ás necesi-
dades dos pais.
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O vehículo sanitario está gardado nun galpón

Bande preguntou ao alcalde de 
Toques pola ambulancia municipal 
A voceira 
socialista pregun-
tou no pleno sobre
os acreedores 
do concello
Redacción
Toques

A última sesión plenaria
no concello de Toques
transcorreu na mesma
dinámica ca plenos ante-
riores, con preguntas da
oposición que non obtive-
ron resposta do alcalde,
que remitiu aos concellei-
ros a contestacións por
escrito. A concelleira do
PSOE, Cruz Bande, pre-
guntoulle a Ares pola
situación na que se atopa a
ambulancia municipal, e
por qué non se lle da uso.
Segundo a edil socialista,
o vehículo sanitario atópa-
se gardado nun galpón,
sen dar servizo aos veci-
ños do concello. Ademáis
de non dárselle uso, o con-
cello está a pagar dende
hai máis de seis anos o
imposto municipal.

Bande solicitoulle ao
alcalde que a ambulancia
fose destinada a algún fin,
e que, en caso de que non
reunira as condisións
necesarias para o seu fun-
cionamento, que, alome-
nos, fose dada de baixa,
evitándose deste xeito ter

A Feira da Troita contará cun
espectáculo ecuestre, carrilanas e
o son de Fundación Toni Manero

Redacción | Sobrado

Sobrado celebrará os
vindeiros 12 e 13 de
agosto a VII edición da
Feira da Troita.  O sába-
do a música será a prota-
gonista do II Festival
Musical e Intercultural
da Xuventude, que xun-
tará aos Festicultores de
Allariz, aos barcleone-
ses La Kinki Beat, aos
locais Loni e  Fundación
Toni Manero, cabeza de
cartel do festival esta
edición.
Xa o domingo, ás 8:00

dará comezo o concurso
de pesca de troita no río
Tambre, con premios en
metálico para as mello-
res capturas. Ao longo
da mañá sucederanse
diversas actuacións de
grupos de danza rexio-
nal, e ás 12 procederase
á lectura do pregón. Ás
14:00 está previsto que
se celebre un dos actos
centrais da xornada fes-
tiva, coa degustación
popular da troita á mon-

tañesa, que se servirá na
praza e en todos os
locais hostaleiros da
localidde ao longo de
todo o día.

Carrilanas
Xa pola tarde, terá lugar
a VI Edición da Baixada
de Carrilanas Concello
de Sobrado, todo un
espectáculo no que se
repartirán premios en
metálico. Trala baixada,
terá lugar un espectáculo
ecuestre, previsto tamén
para a mañá.

Para rematar a tarde,
actuarán varios grupos
folklóricos, entre os que
estará A Maristela, unha
formación nacida da
Asociación de Mulleres
Rurais que leva o
mesmo nome.
O punto e final aos dous
días festivos poráo unha
foliada nocturna na que
participarán varios gru-
pos folklóricos galegos,
entre os que estará A
Quenlla.

Bande voltou preguntar pola sinal de televisión

que aboar o imposto muni-
cipal.
Segundo Cruz Bande, a

ambulancia fora cedida
pola consellería de
Sanidade, a petición do
concello, para ser destina-
da a fins disferentes dos
usos sanitarios. Sen
embargo, atópase almace-
nada nun galpón.

Acreedores
Outra das cuestións que a
voceira socialista fixo na
sesión plenaria de xullo
atinxiu aos acreedores que
ten o concello. Segundo
Bande, numerosos acree-
dores están a demandar ao
municipio o pago de factu-
ras pendentes. Sen embar-
go, os membros da oposi-

ción descoñecen a canto
ascende o total de ditas
facturas, algo que, segun-
do Bande, ten dereito a
coñecer a xente de Toques,
e os seus representantes no
municipio.

Televisión
Novamente a oposición de
Toques plantexou no
pleno o problema da mala
visualización das diferen-
tes canles de televisión.
No municipio non se reci-
be correctamente a sinal
das distintas emisoras, e a
voceira do PSOE pediulle
ao alcalde que clarexase as
xestións que se están a
facer dende a casa consis-
torial para solucionar o
problema.
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Máis dun cento de asociados acudiron á cea
que ASETEM-CCA organiza anualmente

Durante o acto fíxose entrega dos galardóns ás empresas destacadas en 2005

Asistiron o delegado de Innovación e Industria, e representantes de varios colectivos

Redacción
Melide
A Asociación de
Empresarios Terra de
Melide- Centro Comercial
Aberto celebrou o pasado
sete de xullo a súa cea
anual cos socios. Máis dun
cento de membros do
colectivo asistiron á cea
que se organizou no Hotel
Carlos ´96 de Melide.
Ademáis dos asociados, a
xuntanza contou coa pre-
senza de José Luís Barcia,
delegado provincial da
consellería de Innovación
e Industria, e máximo res-
ponsable de Xestur. O
mundo do comercio estivo
representado por José
Sánchez Bergantiños,
vicepresiente da
Federación Galega de
Comercio, e Luís
Fernández Díaz, secretario
técnico da mesma; Miguel
Agromayor, presidente da
Federación de Comercio
da Coruña e vicepresiden-
te da Galega; José Oreiro
Lameiro, presidente de
ACOTES; José Manuel

Bello, presidente de
Compostela Monumental,
e José Ángel Blanco e
Javier Olmo, tamén de
Compostela Monumental.
Ademáis dos representan-
tes do sector do comercio,
a cea anual de ASETEM-
CCA contou coa presenza
de Ramón Villar, alcalde
de Santiso; o tenente alcal-
de de Toques, de Pilar
Sánchez e María Jesús
López, concelleiras de
Melide, así como de repre-
sentantes do BNG e do
PSOE de Melide.

Premiados
A cea anual de ASETEM-
CCA serviu de marco para
a entrega dos galardóns
cos que a asociación reco-
ñece a labor das empresas
que máis destacaron no
ano anterior. Nesta oca-
sión ASETEM-CCA
quixo recoñecer o traballo
de Milhulloa ao facerlle
entrega do galardón ao
desenvolvemento comer-
cial. O premio ó desenvol-

Quintas, Milhulloa, Jim Sports e Eugenio Rei recibiron os galardóns de ASETEM-CCA

vemento empresarial foi
para Eugenio Rey. O reco-
ñecemento á proxección
exterior recaeu na empresa
melidense Jim Sports, e o
galardón á implicación
activa con ASETEM-CCA
foi para José Quintas, de

Proquintas. Todos os pre-
miados recolleron os seus
galardóns, nun acto no que
Adolfo Álvarez exerceu
como mestre de cerimo-
nia.

O presidente de ASE-
TEM-CCA, José Antonio

Rodríguez Álvarez agra-
deceu en nome do colecti-
vo a presenza de todos os
asistentes, aos que fixo
partícipes do traballo da
asociación durante o últi-
mo ano, especialmente na
posta en marcha do CCA.

Barcia compartiu mesa con Rodríguez Álvarez e Agromayor

Os oradores recoñeceron a labor
da asociación, e animaron ao
colectivo a seguir traballando
Miguel Agromayor,
vicepresidente da
Federación Galega de
Comercio, e presidente
da coruñesa, abriu o
turno de discursos lou-
bando o traballo de
ASETEM-CCA e ofre-
cendo a súa total dispo-
sición a axudar.
O delegado provincial

de Innovación e
Industria, Luís Barcia
felicitou aos gañadores
dos galardóns anuais da
asociación, e loubou o
traballo que o colectivo
está a facer en prol do
sector empresarial e

industrial melidense.
Este é un traballo difícil
e solitario, nun momento
de loita pola competiti-
vidade máis agresiva,
pero grazas a asocia-
cións como esta, é posi-
ble asumir novos retos,
dixo Barcia.
Pola súa banda, o presi-

dente de ASETEM-
CCA, José Antonio
Rodríguez Álvarez,
pechou o turno de dis-
cursos manifestando a
intención do colectivo
de seguir loitando na
defensa do comercio e
da industria melidense.

O DATO

108 persoas
confirmaron a súa asis-
tencia para a velada 
celebrada no Hotel
Carlos ´96
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Historia dunha
velada colectiva...
A cea de ASETEM-CCA
pode entrar dentro desas
veladas de catálogo, e é
que non fallou nin o máis
mínimo detalle. A velada
deu comezo arredor das
dez da noite con máis de
100 comensais sentados
nas mesas redondas que o
Hotel Carlos ´96 dispuxo
para a ocación. Tratábase
de pasar un bo anaco, e
para iso, todo estaba pen-
sado. Dende a ambienta-
ción musical ata os cravos
amarelo- salmón ubica-
dos, como por casualida-
de, sobre cada mantel.
A cea deu comezo, e entre
prato e prato foron apare-
cendo as conversas cada
vez máis animadas. Pasara
un ano dende a última cea,
así que había moito que
contar, e máis cando o
ambiente é o axeitado.
Logo do postre, composto
por productos de Lacteos
Terra de Melide e o sabor
doce dos melindres máis
tradicionais, chegou o
turno para o presentador
do acto. A media luz, e
coas tablas máis propias
dun profesional ca dun
comerciante, Adofo Álva-
rez encargouse do primei-
ro agradecemento aos
asistentes, e foi dando
paso a cada un dos inter-
vintes. Turno logo para os
discursos, breves e direc-
tos, e máis tarde para a
entrega dos premios:
Milhulloa, Eugenio Rey,
Jim Sports, e José Quintas
de Proquintas foron reco-
llendo os seus galardóns.
Tralos aplausos e recoñe-

cementos, chegou o café.
Entre corrillo e corrillo foi
pasando a noite, e marcha-
ron as primeiras autorida-
des. A velada seguiu para
os que non tiñan presa, e
para os que querían expri-
mir ao máximo a xa tradi-
cional cita anual que os
socios de ASETEM-CCA
teñen. Xa falta menos para
a vindeira.

CRÓNICA | Cea anual de ASETEM-CCA
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Mesón- pulpería Alongos II: a calidade e o bo
servizo tamén van da man da mellor cociña

Lorena García Calvo
Melide

Viños de calidade e
tapas quentes son
parte indisoluble
do día a día do
establecemento de
Manolo e Mari

Mari e Manolo rexentan o Alongos II dende hai xa seis anos 

O trato aos clientes é a clave do funcionamento do Alongos II

No ano 1957 comezou a
escribirse a historia do pri-
meiro Alongos da man dos
pais de Maria Celia
Casares, actual rexente,
xunto con Manuel Pérez,
do Alongos II, un mesón
pulpería con nome propio
en Melide. O segundo
Alongos abriu as súas por-
tas hai xa preto de 15
anos, pero foi hai pouco
máis de medio lustro
cando Manolo e Mari se
decidiron a facerse cas
rendas dun negocio que a
cociñeira coñece dende
ben pequeniña. "O que nos
levou a facernos cargo do
Alongos II foi un pouco a
tradición herdada de meus
pais, un pouco que a min
me gustaba moito a coci-
ña, e un pouco as circuns-
tancias", comenta Mari,
que lembra como "dende
pequerrecha eu xa servía
tazas de viño".
A historia do Alongos II

está vencellada indiscuti-
blemente aos pratos que

prepara Mari, unha coci-
ñeira que, como moitas,
comezou o seu idilio cos
fogóns aos 17 anos. Ela
encárgase de preparar os
múltiples pratos que se sir-
ven no local. 

O Alongos II ten máis
facetas cá de mesón- pul-
pería. "Traballamos moito
na barra, que é algo que
hai que atender moito,
porque temos fama en
viños, herdada en parte do
pai de Mari, que era xa
colleiteiro e distribuidor",
aclara Manolo. As tapas
son parte esencial do día a

día do Alongos II.
"Servimos tapas quentes e
boas que os nosos clientes
saben apreciar. Callos,
fabas con ameixas, fideos
con gambas..." a variedade
de pratos que Mari prepa-
ra é amplia, e son o com-
plemento perfecto a un bo
viño.

Punto de encontro
Os propietarios do
Alongos II enfocan o seu
negocio como algo máis
ca un mesón. "Isto é coma
un punto de encontro. A
xente ven aquí porque

sabe que é case coma unha
segunda casa para eles",
afirma Manolo, que di que
cos clientes habituais o
que hai é xa case un trato
de amizade. "Hai que
mimar moito á xente que
che entra pola porta",
subliñan os donos do
Alongos II, que se marcan
como obxectivo que "a
xente que saia pola porta,
o faga contenta. Por iso
sexa veciño, sexa viaxan-
te, ou sexa peregrino, nós
dispensámoslle aos nosos
clientes un trato familiar".
A procedencia da clientela

Os productos que empregan
levan o sello da Terra de Melide
Os pratos que saen dos
fogóns da cociña do
Alongos II teñen todos
algo en común: a calida-
de dos productos cos que
están elaborados. Dende
9 euros podes xantar ou
cear no Alongos II, "e
sabes que as nosas comi-
das están feitas co mello-
riño, e que son saborosas
e moi abundantes" lem-
bra a cociñeira do
mesón. 
Os propietarios do

Alongos II son conscien-
tes de que boa parte da
súa clientela é de
Melide, e dos arredores,
por iso teñen claro que
hai que "darlle a quen
che da". É por iso que os
productos que se empre-
gan na cociña do
Alongos teñen o sello da
Terra de Melide.
Tenreira galega das car-
nicerías locais, produc-
tos da horta, todo son
productos locais.

As especialidades
da casa
Tapas, menú do día e
carta son todo un
mundo no Alongos II.
Dos fogóns de Mari
saen auténticas delicias.
Se ben o tradicional do
mesón son o polbo, o
bacallau e o cordeiro, a
cociñeira prepara multi-
tude de receitas.
"Callos, fabas con
ameixas, tenreira asada,
gambas ao allo, osobu-
co con salsa de Mencía,
anguilas de río con
pementos..." Sabores e
texturas que se misturan
con maestría para con-
seguir prato con sabor
caseiro. As empanadas
caseiras de zamburiñas
e bacallau con pasas son
tamén especialidades da
casa xunto co lacón con
grelos e os cocidos. 

do Alongos II é variada.
"Temos dende gandeiros,
viaxantes ou xente de
paso, ata clientes que nos
veñen a propósito dende
Coruña, Ferrol ou outros
puntos de Galicia", afirma
Manolo, que engade que
"os peregrinos son xente
moi agradecida e moi
importantes para nós".
Das paredes do mesón col-
gan corchos chegos de
fotografías e recordos que
foron deixando peregrinos
e outros clientes, ou que
mesmo enviaron dende
lugares como Xapón.



13EMPRESA E COMERCIO

Os interesados en sacar o carné
para manexar guindastres,
poden anotarse xa na asociación

Redacción | Melide

As persoas interesadas
en conseguir o carné
preciso para manexar
guindastres, poden ins-
cribirse xa nos locais da
Asociación de
Empresarios Terra de
Melide-CCA, situada na
rúa Lino Sexto Sánchez,
número 9. Os interesa-
dos poden pasar a ano-
tarse polas mañás ao
longo deste mes.
En principio, a parte teó-
rica impartirase nos pro-
pios locais da asocia-
ción. No que respecta ás
clases prácticas, ASE-

TEM-CCA está a traba-
llar para que cando
menos unha parte delas
se poidan impartir tamén
en Melide, sen necesida-
de de desprazarse a
outros lugares.
En principio, os traba-

lladores que poidan
acreditar un certificado
de experiencia deberán
facer un curso de 65
horas. Pola contra, os
operarios que non dispo-
ñan de documento que
acredite a súa experien-
cia co guindastre debe-
rán atender un curso de
200 horas.

Comerciantes da vila asistiron á xuntanza na que se explicou o funcionamento da tarxeta

Redacción
Melide

A Asociación de
Empresarios Terra de
Melide- Centro Comercial
Aberto está inmersa nun
proxecto novedoso no
ámbito comercial galego.
Trátase dunha iniciativa
coa que o colectivo
empresarial e comercial
pretende impulsar o
comercio local por medio
dunha tarxeta de fideliza-
ción para os clientes dos
establecementos comer-
ciais melidenses. 
O pasado mes ASETEM-

CCA mantivo unha xun-
tanza con comerciantes da
vila para explicarlles o
funcionamento da tarxeta
de fidelización e para ani-
malos a formar parte do
proxecto, no que ASE-
TEM-CCA é pioneiro
xunto coa asociación de
comerciantes da Estrada.
A tarxeta de fidelización

para o comercio de Melide
basearíase nun sistema de
acumulación de puntos.
Cando un cliente faga
unha compra nun dos esta-
blecementos adscritos á
iniciativa, pasaríase a tar-

xeta de acumulación de
puntos, e incrementaríanse
puntos na súa conta perso-
al. Logo, ese cliente pode-
ría canxear a súa conta de
puntos por regalos ou pre-
mios nos propios estable-
cementos comerciais
melidenses.

O número estimado de

tarxetas de fidelización do
comercio ao estilo
“Travell Club” que se
repartiría nun primeiro
momento sería de 5.000,
que serían distribuídas
polos propios comercian-
tes participantes na cam-
paña de promoción do
comercio melidense.

Trátase dunha tarxeta de acumulación de puntos canxeables

ASETEM-CCA traballa na posta en 
marcha dun sistema de fidelización
Melide sería unha das dúas localidades pioneiras en
poñer en marcha un proxecto destas características

Novo recoñecemento
sanitario da Mutua
A segunda quenda de
traballadores das emper-

sas con seguro médico na
Mutua Galega xa pasaron
o recoñecemento.

Redacción | Melide

Os membros do colectivo 
poderán acceder a un manual de 
imaxe corporativa subvencionado
Os socios de ASETEM-
CCA poderán acceder a
un manual de imaxe cor-
porativo subvencionado
pola Federación Gallega
de Comercio. Os mem-
bros do colectivo foron
convocados o pasado
mes a unha xuntanza
para explicarlles en qué
consiste o manual, e
ofrecerlles a posibilida-
de de solicitalo, unha
oportunidade que apro-
veitaron boa parte deles.
Os manuais de identida-
de corporativa consisten
na recompilación da
imaxe e da identidade

dunha empresa. Buscan
facilitar a nivel global un
coñecemento dunha
empresa, e para iso,
botan man do uso dos
seus elementos identifi-
cativos. Entre os aspec-
tos que abrangue, están
o deseño de sobres, bol-
sas, paquetería, e todo o
abano de elementos que
as empresas e comercios
poden chegar a precisar.

Todos os socios de
ASETEM-CCA que
solicitaron a subvención,
poderán chegar a ter o
manual de imaxe de
xeito gratuíto.
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Melide cumpriu ca bendición de San Cristobo
O día de San Cristobo vol-
veuse celebrar a tradicio-
nal bendición de vehículos
en Melide. As inmedia-
cións do campo da feira
acolleron a misa na honra

do santo, e na que os con-
ductores lembraron aos
compañeiros que xa non
están. Logo, chegou o
turno para a parte máis
vistosa, ca bendición dos

coches e camións, engala-
nados para a ocasión, que
desfilaron perante o palco
móvil no que se celebrou a
misa. O xantar foi na praia
fluvial.

Ponte Mazaira xa é entidade
colaboradora de pesca fluvial da
Consellería de Medio Ambiente

Redacción | Melide

A Sociedade de Pesca
Deportiva Ponte
Mazaira- Furelos, des-
fruta xa da condición de
entidade colaboradora
de pesca fluvial, da
Consellería de Medio
Ambiente. A xunta
directiva do colectivo
está moi satisfeita polo
recoñecemento, que
atribúe ao labor constan-
te dos socios, un traballo
calado e sen estriden-
cias, en defensa do
medio ambiente, e pola
aposta de pór en valor o
potencial ocio-turístico
e deportivo que ten o río
Furelos.
Os resultados do traba-

llo que o colectivo está a
levar deu xa froitos no
primeiro concurso de
captura e solta organiza-
do por Ponte Mazaira-

Furelos o pasado 27 de
maio, no que se acada-
ron puntuacións de pri-
meiro, segundo e tercei-
ro postos de competi-
cións autonómicas. Para
a asociación, estes resul-
tados demostran a capa-
cidade do Furelos para
acoller eventos deporti-
vos de calquera catego-
ría, sempre respectando
a xenética da troita da
cunca do Furelos, clare-
xou a xunta directiva da
asociación.

Para a Sociedade de
Pesca Ponte Mazaira-
Furelos, este é o primei-
ro paso para acadar a
xestión medioambiental
do couto. O colectivo
lembra ademáis que está
aberta á unión das aso-
ciacións que loitan pola
defensa do medio
ambiente, e do Furelos
en particular.

O Xacobeo trouxo a Melide un 
concerto de música barroca
Enmarcouse no I
Festival de
Músicas de
Compostela e os
seus Camiños

Redacción | Melide

A igrexa parroquial de
Melide foi o escenario no
que tivo lugar o pasado 21
de xullo o concerto da
mezzosoprano Marta
Infante, e do arpista de
dúas ordes Manuel Vilas.
O recital, no que se inter-
pretaron solos sacros e
profanos do barroco espa-
ñol titulouse Cantos de
amor divino e humano. A
actuación dos dous músi-
cos enmárcase no progra-
ma de concertos Via
Stellae, I Festival de
Música de Compostela e
os seus Camiños, unha ini-
ciativa promovida polo
Xacobeo. Durante todo o

O recital tivo lugar na Igrexa Parroquial

mes de xullo 20 localida-
des repartidas polas sete
rutas xacobeas acolleron
os máis de 40 concertos
que o Xacobeo, dependen-
te da Consellería de
Innovación e Industria,
organizou.
Via Stellae pretende con-

solidarese como un evento

de referencia na música
clásica difundindo por
todo o país un amplo pro-
grama de composicións
que, entre outros, presta-
ron especial atención a
Mozart no 250 aniversario
do seu nacemento. O festi-
val nace coa intención de
perpetuarse.

O Museo de Melide abre abre 
as súas portas aos artistas locais

Redacción | Melide

O pasado día 24 clausu-
rouse no Museo da Terra
de Melide a exposición
de pintura da artista
melidense María Jeús
Sarandeses Fernández.
A mostra compóñena un
total de 30 óleos entre os
que destacan dúas obras
que recollen a ponte
medieval de Furelos e
unha pequena rúas do
casco histórico da vila.

A mostra da pintora

melidense cínguese á
búsqueda do Museo da
Terra de Melide de dar a
coñecer o traballo ago-
chado de artistas locais.
Para o director do
museo, Xosé Manuel
Broz, é moi positivo
brindar as instalacións
do museo a todos os
veciños que teñan obras
de calidade que amosar,
moito máis agora no
verán, cando  o número
de visitantes aumenta.
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AO NOSO CARÓN | VERÁN EN FESTAS

Melide despide o
Carme e dalle a 
benvida ao San Roque

Redacción
Melide

As celebracións e a troula son as pro-
tagonistas indiscutibles das noites 
estivais na capital da comarca

A procesión percorreu un ano máis as rúas do casco vello melidense

Poucas vilas hai coma
Melide nas que cando
chega o verán, o pobo se
converte nunha perpetua
sala de festas urbana.
Chega xuño e celébrase o
San Antón, ven xullo e
hónrase a Virxe do Carme,
e en agosto é turno para
San Roque. E para os que
aínda resistan a tanta tras-
noita e queiran unha xor-
nada matutina a golpe de
viño e charanga, o San
Caralampio pon o pecha-
do por vacacións ao estío
melidense.
Xa vai aló a metade do

calendario festivo-vera-
niego da capital da Terra
de Melide. A virxe do
Carme honrouse, coma
tódolos anos, con sentidas
procesións e novena.
Centos de fieis acompaña-

ron á imaxe nos seus per-
corrido pola vila, que este
ano, tiveron o parabén da
climatoloxía.
A parte lúdica tamén tivo

o seu intre no domingo e
no luns de honra ao
Carmelo, unhas festas
máis íntimas para os veci-
ños cas  case masificadas
verbenas do San Roque.
Varias orquestras ubicadas
nos xardíns e dúas bandas
amenizaron as calurosas
xornadas de festa nas que
tamén houbo tempo para
os sons máis tradicionais
da man das agrupacións
locais. Froitonovo, Os
Melidaos, Axóuxere e O
Castelo encargáronse de
deixar ben alto o pavillón.
Nin a tronada da noite do

17 foi quen de parar as
ganas de festa e frescura
dos melidenses e visitan-
tes (que nestas datas case

gañan por maioría), que
aínda que non puideron
desfrutar pola noite da
banda de Vilatuxe, sí o
fixeron coas orquestras de
turno, Salsa Rosa e Magos
de España, para máis
señas.

En total: dous días de
festa bañados por un calor
intenso máis propios de
terras sureñas ca do centro
de Galicia. Dous días que,
entre outras cousas, serven
para ensaiar de cara ao que
se nos bota enriba. Axóuxere foi un dos grupos que actuaron nas festas

Muchachito Bombo Infierno encabeza o
cartel dos cinco días de festas de agosto
Cinco días de música tra-
dicional, bandas e grandes
orquestras é o que nos pro-
poñen este ano para o San
Roque. Serán cinco días
de troula que rematarán o
domingo coa actuación do
grupo barcelonés
Muchachito Bombo
Inferno, cabeza de cartel
do San Roque 2006.
O martes 15 darase o pis-

toletazo de saída ás festas
co pasarrúas e o concerto a
cargo de Froitonovo, e a
actuación á noite da
Orquestra Sinfónica de
Melide dirixida por
Vázquez Árias.
O mércores a nota local

porána os integrantes de
Axóuxere. Acutarán a
Unión Municipal de
Merza e a Banda do Rosal.
Para a noite, a Coral
Polifónica e as orquestras
Fania Blanco Show e
Sintonía de Vigo.

O xoves actuarán Os
Melidáns, a Banda Unión
Musical de Valladares, e
as orquestras Gran Parada
e Charleston Big Band.
Para o venres está progra-
mada a actuación do grupo
de gaitas O Castelo, e das
bandas Municipal de
Melide e Isabel II de
Touro. Xa pola noite,
actuarán Philadelphia e

Jerusalén.
O sábado, día do neno,

será o turno do grupo
folclórico A Maristela
de Sobrado, e as bandas
de Sada e As Pontes.
Pola noite, duelo de
orquestras con París de
Noia e Panorama.
Xa o domingo, e como

despedida a unha sema-
na de festa, actuará a
orquestra Olimpus.
Muchachito Bombo
Infierno, cos seus rit-
mos  pegadizos a caba-
lo de swing americano
e rumba catalana, poñe-
rá o punto e final ao
San Roque 2006.Muchachito Bombo Infierno actuará o domingo
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No Cerne número 1, xa
escribín sobre o Camiño
Primitivo (Camiño de
Oviedo), que foi o primeiro
Camiño a Compostela no
século IX, en tempos do rei
Alfonso II "O Casto", que foi
o pelegrín iniciático, despois
de que no ano 814 aparece-
sen os supostos restos do
Apóstolo Santiago, por
Teodomiro Bispo de Iria
Flavia. Este primeiro
Camiño partía de Oviedo e
pasaba por: Grado, Salas, La
Espina, Tineo, Obona,
Acebo (Asturies), e xa na
Galiza: A Fonsagrada,
Baleira- O Cádavo,
Castroverde, Lugo, O Burgo,
San Tomás de Retorta,
Negral, Augas Sentas,
Hospital das Seixas,
Vilouriz, Vilamor, Ponte da
Pedra, Compostela,
Ribadulla e Melide, coa
variante do Cruceiro dos
Pelengríns (A Veiga-San
Salvador) A Martagona, e
Melide, polo Marco. 
Avanzada a Reconquista e
trasladada a León no ano 910
a capital do Reino Asturiano,
o Camiño Primitivo perde
tradición e paso a favor do
fránces. O Camiño

Primitivo, de Oviedo, ou
Astur-Galaico do Interior,
perde influenza no tempo a
pesares de ser estudado e rei-
vindicado por investigadores
como: Eduardo Álvarez
Carballido, Antón Taboada
Roca, Vázquez Parga-
Lacarra e Uría ("Las peregri-
naciones a Santaigo de
C o m p o s t e l a ” - 1 9 4 8 ) ,
Nicandro Ares, Jaime
Delgado, Ricardo Polín,
Xavier Gómez Vila, Maria
Carmen Pallares, María
Josefa Sánz (Universidad de
Oviedo), etc, ata que a finais
dos anos oitenta do século
XX hai un movemento de
recuperación histórica e car-
tográfica do Camiño
Primitivo, que levou ó inicio
da súa itinerización e divul-
gación (amáis de investiga-
ción) do primeiro Camiño de
Peregrinación a Compostela.
Relatorio de algo que se fixo
a prol da súa recuperación:
-A Universidade de Oviedo e
Asociacións Asturianas de
Amigos del Camino Galaico
de la Costa, del Interior e
Leonés, desenrolaron unha
morea de acividades e rei-
vindicacións a prol do
Camiño Primitivo.

-Congreso Internacional en
Jaca (setembro1987), Xosé
Domingos Fuciños presen-
tou unha comunicación e
observación sobre o Camiño
de Oviedo, que se esquencí-
an del.
-No ano 1992, e organizadas
polo Museo Comarcal da
Fonsagrada, celébranse no
mes de xullo unhas
Xornadas sobre o Camiño
Astur-Galico do Interior, con
representantes de Asturias e
Galiza.
-Seguidamente, fúndase a
Asociación de Amigos do
Camiño Primitivo na Galiza,
que desenrola actividades
moi importantes para a súa
recuperación, sobre todo na
provincia de Lugo.
-En Melide o 18 de abril de
1993, previo acordo do
Pelno do Concello, reinau-
gúrase a Rúa de Oviedo, que
se chamaba así dende tem-
pos antigos ata o Alzamento
de 1936, que lle trocaron o
nome polo de Martínez
Anido. Mostra Bibliográfica
de Libros sobre os Camiños
de Santiago na Rectoral de
Melide adicada ós mestres
melidáns Don Nilo Cea
Rodríguez, e Don Fernando

XOSÉ DOMINGOS FUCIÑOS GÓMEZ

Crónica dunha laboura a prol da recuperación do Camiño Primitivo (Camiño de Oviedo

Somoza Barbeito.
-Congreso Astur-Galaico do
Camiño Primitivo en Lugo
en Maio de 1996. 
-En Decembro de 1995, I
Encontro melidense sobre o
Camiño de Santiago, cele-
brado en Melide, organizado
polo Concello e a Fundación
Comarcal.
-En Toques, organizado pola
Asociación Cultural e
Deportiva A Toca, Seminario
sobre o Camiño Primitivo,
en outubro de 1998.
-No ano 1995 (2-03), a
Consellería de Cultura, a tra-
vés da Xerencia de
Promoción do Camiño de
Santiago, inicia o expedente
de información pública sobre
a delimitación e deslinda-
mento do Camiño do Norte,
ruta do interior, que no día de
hoxe está sinalizado con
pedras, "mojóns", pero que
aínda non está inventariado
nin protexido cun marco
xurídico propio, como
Camiño Francés.
Neste longo camiño de recu-
peración, afortunado, e que
sirva para declarar o Camiño
Primitivo Patrimonio da
Humanidade, compre lem-
brarse entre outros de:

María Josefa Sanz, Rodrigo
Rossi, Laureano de Tineo,
Pepe O Ferreiro dos Grandes
de Salime, Tratur (Asturies),
Museo da Fonsagrada,
Asociación de Amigos do
Camiño Primitivo, Xoán
Xosé Molina, Branca
Rodríguez, Lois Diéguez,
Rircardo Polín, Concello de
Lugo, Nicandro Ares, Jaime
Delgado, Carteiro de San
Román de Retorta, Concello
de Guntín, Jaime Gómez
Vila, Concello de Toques,
Fernando Acuña-
Castroviejo, Gonzalo
Meijide Cameselle, Concello
de Melide, Museo da Terra
de Melide, Manoel Anxo
Rodríguez, Antonio García
Mourelle, Enrique Vázquez
Liñeira, Mati, Asociación
Cultural Terra de Melide,... e
perdoade se me esquezo de
alguén.
Para rematar, a Asociación
Cultural Terra de Melide, en
novembro, organizará unhas
xornadas en Melide sobre o
Camiño Primitivo. Mentras,
a ver se poñen a funcionar a
Aula da Natureza de Souto
(Toques) que é unha verda-
deira pena que non cumpra o
seu fin.

Unha foto antigaUnha foto antiga

Imaxe que amosa o remate da construcción da presa do Salto de Portodís, no
Rechinol.

Fotografía datada no ano 1922

Arquivo dos Irmáns Fuciños Gómez
Melide

Publicado no xornal Faro de Vigo no ano 30.
Perntence ao arquivo dos irmáns Fuciños Gómez

Melide
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Cambian os tempos, pero mantéñense as formas
DAVID BARRIO

Informáronme recentemen-
te de que na última asem-
blea que tivo a asociación
de emprearios en Melide
para renovar a súa xunta
directiva (órgano de direc-
ción entre congreso e con-
greso), houbo outro conato
de golpe de estado por parte
do poder local. Lémbrome
que alá polo ano 92 de cara
a unhas eleccións á xunta
directiva de Melisanto, os
tres Reis Magos de Melide,
Santiso e Toques, a través
dos seus secuaces tamén
tentaron tomar o poder na
cooperativa.
A idea era brillante: desca-
bezar a dirección da coope-
rativa eliminando o concep-
to e o fin para o que fora
creada, "posiblemente
pecharía servizos que foran
competitivos para determi-
nados negocios", e ó
mesmo tempo o control

directo sobre o socio que
sería igual a control do
voto.
Neste caso os labregos da
nosa bisbarra foron "pillos"
e non apoiaron a xogada
(eran os seus cartos e os
seus intereses), eso si, un
pouco máis tarde foron
educados e respetuosos e
devolvéronlle o voto nas
municipais. Quero dende
aquí eliminar aquel vello
tópico do labrego de que fai
as cousas porque o enganan
ou porque non sabe máis.
Iso non é certo, o labrego
xoga co caciquismo rural
como lle interesa, polo
tanto é o máximo responsa-
ble da súa existencia.
Quero destacar o traballo
feito neste momento por
Xosé Domingo Fuciños,
que pisou casa por casa
para informar a todos os
socios da xogada que se

estaba preparando así
mesmo facendo actos para
informar do perigo que
suporía o cambio na direc-
ción da cooperativa, traba-
llo do cal podo dar fe por-
que aínda que foi en temas
moi puntuais, eu tamén par-
ticipei. Por certo, nas
seguintes eleccións munici-
pais, este traballo e outros
que desarrollou este com-
pañeiro na loita e na defen-
sa dos intereses dos labre-
gos non se lle tiveron en
conta. Así paga o campo
labrego a quen o defende.
Xa sei amigo lector que
vostede estará pensando
que quizáis as miñas verbas
sexan demasiado duras. A
esto respondereille que eu
cando escribo ou falo son
fiel ós principios polos que
me movo, e como un deles
é a verdade, teño que ser
fiel á historia e ós feitos,

móvome sen ataduras.
Despois de analizar os fei-
tos reseñados, o que preten-
do é sensibilizar á socieda-
de de que ten que estar aler-
ta constantemente cos
xogos e manexos do poder,
porque estos van estar
intentando sempre telediri-
xir calquera iniciativA que
poida sair, ou en institu-
cións que hoxe xa están
operantes, (asociacións de
veciños, equipos de fútbol,
asociacións de amas de
casa, etc...), pero non crean
vostedes que é coa idea de
axudar, senón coa idea de
manter o control e que estas
sirvan os seus fins.
En Melisanto e en ASE-
TEM-CCA saíulles mal,
pero vano seguir tentanto,
de todos modos debían
aprender a lección que os
empresarios de Melide
saben o que queren, e saben

o que defenden, por eso eli-
xiron a directiva indepen-
dente, libre e apolítica.
Felicidades.
E a estos especialistas no
asalto do poder, quérolles
mandar unha mensaxe: foi
certo que os árabes logra-
ron conquistar España case
na súa totalidade, pero
dende Asturias, Don Pelayo
(enemigo débil de princi-
pio) empezou unha recon-
quista pero esto cambiado á
nosa época poderían ser
sete meses, quizáis en
Melide, Santiso e Toques
teñamos sorte que nese
período de tempo aínda
naza un Don/a Pelayo e
reconquistemos a
Liberdade, a Dignidade e a
Decencia. Pero mentras,
para os crentes, e non cren-
tes, recemos que naza Don
Pelayo.

Selección española. A selección
de todos

VANESSA MARTÍNEZ IGLESIAS

Durante moito tempo
parte da historia de
España apoiouse tamén
nas ilusións comúns
polos equipos nacionais.
Aínda que España se
desfaga -como seica di
Rajoy- non hai forza
posible que acabe co sen-
timento patrio que leva a
toda unha nación a estar
pendente do televisor
cando empeza o mundial
e xogan Raúl e compa-
ñía. Hai cousas que están
por riba do ben e do mal,
e se ben é certo que o
deporte é unha fonte de
saúde e unha práctica
que deberiamos incorpo-
rar todos ao noso día a
día, o espectáculo circen-
se que se ten orquestrado
derredor del dá auténtica
pena.

Non teremos ganas nin
forzas para quedar cos
coñecidos para contar un
conto e discutir sobre a

vida, sobre o mal -ou o
ben, que tamén hai
casos- que o está facendo
o concello, sobre as solu-
cións aos problemas que
día a día deciden o noso
estado de ánimo,.. pero
sempre sacaremos un
momento para situarnos
estratexicamente diante
do televisor: cervexa
nunha man, mando a dis-
tancia na outra, e para
adiante, a berrar mentres
once españois corren por
un céspede levando en
cada zancada un anaco
do ánimo de todo un
país. Haberá diferenzas
territoriais, será este un
país multicultural, pero
ante o fútbol non hai
color nin distinción.
Somos todos uns, unha
masa homoxénea á que é
difícil abordar dende a
crítica e dende a tempe-
ranza. Pero non queda-
mos en que isto era unha
realidade de nacións?

Varias realidades nacio-
nais? Un crisol multico-
lor de identidades plu-
rais? Mágoa que o fútbol
elimine todas as barrei-
ras, asolague todas as
diferenzas e unifique as
singularidades cando
comeza o mundial e
xoga España. Mágoa que
cando comeza o mundial
e os medios de comuni-
cación se fartan a bom-
bardearnos con mensa-
xes de unidade e de forza
común coma se non tivé-
semos capacidade de
decidir, polo menos, se o
equipo nos gusta, non
haxa ninguén que diga
que, no deporte, tampou-
co.
En fin, que con este
cheirume a unidade e a
potencia deportiva aínda
que nunca empatara con
ninguén, parece mentira
que, nin así, a selección
española non chegue
nunca máis adiante.

Ponte Mazaira convidou aos 
melidenses a desfrutar dunha xornada
de xogos populares coa A.G.X.P.T.
A Sociedade de Pesca
Deportiva Ponte Mazira-
Furelos convidou a xente
de tódalas idades a partici-
par no I Encontro
Interxeracional arredor do
xogo tradicional. Foi o  29
de xullo nas inmediacións
do edificio multiusos. A
iniciativa, coa que colabo-
rou a Asociación Galega
do Xogo Popular e
Tradicional, e o concello
de Melide logrou xuntar a

un bo número de pequenos
e maiores que poideron
desfrutar cos xogos que a
Asociación Galega do
Xogo Popular e
Tradicional achegou ata o
multiusos. Ponte Mazaira
elixiu esta actividade
como complemento á
pesca deportiva, e para
cumplir cos seus estatutos,
que recollen a obriga de
participar noutras iniciati-
vas.



Teléfonos de
interese

URXENCIAS
UrxenciasSanitarias.....061
Bombeiros....................080
Incencios Forestais.......085

ORDE PÚBLICA
Policía Municipal
Urxencias.....................092
Melide..............981505003
Policía Nacional..........091
Garda Civil
Urxencias.....................062
Melide..............981505007
S.O.S
S.O.S Galicia................112
Protec.Civil......670498848

TRANSPORTES
Renfe
Nacional.............902240202
A Coruña
Santiago
Autobuses
A Coruña............981239099
Santiago..............981542416
Melide................981505204
Aeroportos
A Coruña............981187200
Santiago..............981547500
Vigo....................986268200

SERVIZOS E
INSTITUCIÓNS

Atención ao cidadán
981120012

Valedor do pobo
981571900

Economía facenda
981545151

Industria e Comercio
981544341

Sevizo Galego Colocación
981125000

Teléfono da Muller
900400273

Teléfono do Menor
900444222

Dirección Xeral de Tráfico
900125505

Correos...............902197197
Auga...................981242322
Electricidade.......981147200
Gas......................900760760

MELIDE

Casa do Concello
981505003

Centro de Saúde
981506176

Servizos Sociais
981505012

Consevatorio
981507100

Polideportivo
981507752

Centro Social da  3ª Idade
981505706

Parada de Taxis
981505390

Albergue Xuvenil
981507412

Albergue do Peregrino
660396822

Centro Ocupacional
981505003

A.S.E.T.E.M
981506188

Fundación Terra de Melide
981507244

I.E.S. de Melide
981505162

C.E.I.P nº1..........981505238
C.E.I.P nº2..........981505929
Gardería..............981505003
U.A.F. de Melide

981 507742

SANTISO

Casa do Concello
981818501

Centro de Saúde
Agrochao............981517803
Visantoña............981510749
Xulgado de Paz

981 818501

SOBRADO

Casa do Concello
981787508

Desenvolvemento local
981787508

Centro de Saúde
981787744

Mosteiro de Sobrado
981787509

Xulgado de Paz
981787508

TOQUES

Casa do Concello
981505826

Centro de Saúde
981507301

Xulgado de Paz
981505826

Autobuses

MELIDE -  A CORUÑA
De luns a venres:
9.30, 13.15, 17.00, 20.45, 
Sábados:
9.30, 13.15, 17.00, 20.45
Domingos e Festivos:
9.30, 17.00, 20.15, 20.45,
22.30
Parada fronte á
Cafetería Marta
A CORUÑA - MELIDE
De luns a Venres:
8.00, 11.30, 15.30, 19.00
Sábado:
8.00, 11.30, 15.30, 19.00
Domingos e Festivos:
8.00, 11.30, 15.30, 17.00,
19.00

MELIDE - FERROL
De luns a venres:
Non hai liña
Sábados: 
19.15
Domingos e Festivos:
19.15
Parada fronte á
Cafetería Marta

FERROL - MELIDE
De luns a venres:
Non hai liña
Sábados:
10.30
Domingos e festivos:
17.00
MELIDE - OURENSE

De luns a venres:
9.30, 12.30, 17.00, 20.00
Sábados: 
9.30, 12.30, 17.00, 20.00
Domingos e festivos:
9.30, 12.30, 17.00, 19.00,
20,00
Parada fronte á
Cafetería Marta
OURENSE - MELIDE

De luns a venres:
8.00, 12.00, 15.30, 19.15
Sábados: 
8.00, 12.00, 15.30, 18.00,
19,15
Domingos e Festivos:
9.30, 15.30, 18.00, 19.15,
21.00

MELIDE - SANTIAGO
De luns a venres:

6.45, 7.50, 10.15, 11.55,
14.05, 14.40 (per. lectivo),
15.25, 17.50, 20.20
Sábados: 
7.50, 10.15, 11.55, 15.25,
17.50
Domingos e festivos:
7.50, 11.55, 15.25, 17.50,
20.20
Parada fronte á Pizzería
Xoldra

MELIDE - LUGO
De luns a venres:
7.55, 10.10, 11.55, 13.35,
16.05, 16.55, 19.25,
20.50, 21.50 (só venres
lectivos)
Sábados:
7.55, 11.55, 13.35, 16.55,
19.25
Domingos e festivos:
7.55, 11.55, 16.55, 19.25,
20.50
Parada fronte ao antigo
bar Capitol.

TOQUES - MELIDE
(Folladela-Fondevila)

Luns a venres laborables:
Saída de Fondevila: 10.20
Saída de Melide: 12.30
Domingos excepto último
de mes:
Saída de Fondevila: 8.15
e 11.00
Saída de Melide: 13.00
Último domingo de mes:
Saída de Fondevila: 7.45
Saída de Melide: 13.00 e
14.00

MELIDE - TOQUES
(Fondevila-Folladela)

Martes e venres lab-
orables:
Saída de Folladela: 8.30
Saída de Melide: 12.30
Domingos excepto último
de mes:
Saída de Folladela: 8.40
Saída de Melide 13.00
Último domingo de mes:
Saída de Folladela: 8.30
Saída de Melide: 13.00 e
14.00 

AGOSTO
-Martes 1: Cine no can-
tón de San Roque: Las
crónicas de Narnia
-Mércores 2: comeza o
Torneo de Fútbol Sala no
pavillón polideportivo
municipal de Melide
-Xoves 3: ás 21.30 na
Praza do Convento,
acutación do grupo
Buratine.
-Venres 4:no Pub Gatos,
actuación de Saldos Arias,
e actuación ás 21.00 da
cantaturora Lorena Lores
na Praza do Convento
-Domingo 6: certame de
Miss Galicia 3ª idade.
-O 7 e o 8: festas de San
Mamede en Pousada,
Sobrado dos Monxes. O
luns, ás 23.00 na Praza do
Convento, actuación do
grupo Lagarta, Lagarta. O
martes, proxección de
Doce fuera de casa.
-Mércores 9: actuación
do grupo de teatro
Sam&Sam.
-Xoves 10: cine de verán:
Gisaku
-Vernes 11: mago Teto ás
22.00 na Praza do
Convento.
-O 12 e o 13: VII Festa da
Troita e II Festival
Musical e Intercultural da
Xuventude. En Melide:
actuación do grupo
Luzada. O domingo:
baile no Cantón de San
Roque a partir das 18.00
-Do 15-20: Festas de San
Roque en Melide.
-Martes 22: proxección
de El sueño de una noche
de San Juan. Ás 22.00.
-Mércores 23: teatro con
Pasapadentro.
-Sábado: teatro con
Falcatrúa ás 21.00
-Domingo 27: Festa do
Río na Cornella, Santiso.
-O 28 e o 29: Festas do
San Agustín en Visantoña.
-Xoves 31: Festa do San
Ramón en Baltar, Melide.

Actos 
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Supermercado Gómez

“O trato co que atendemos aos clientes é próximo
e personalizado, e iso gústalles”

Hai xa dúas décadas que o supermercado que rexentan José Ramón
Gómez e Saladina Gómez abriu as súas portas en Melide. Nestes vinte
anos poden presumir de ter unha clientela fiel que sabe que atopará no
comercio os productos máis frescos e da mellor calidade do mercado.

Para adaptarse aos tempos e ás novas demandas, o comercio ven de
ampliar e renovar as súas instalacións. O que non cambia é o trato
próximo que os propietarios e traballadores do supermercado dispen-
san a todo o que entra pola porta.

Redacción
Melide

Hai xa 20 anos abriu en
Melide o que por aquel
entón foi un dos primeiros
supermercados da vila:
Supermercados Gómez.
Dúas décadas despois, o
autoservicio familiar inau-
gura unha nova etapa logo
dunha serie de reformas
que os seus propietarios,
José Ramón Gómez
Varela e Saladina Gómez
Valiño decidiron levar a
cabo.Van xa aló 20 anos, e
seguen contando.
- Que foi o que vos
impulsou hai xa dúas
décadas a abrir en
Melide un supermerca-
do?
- Cando o meu marido e
eu viñemos de fóra, non
tiñamos traballo. Tiñamos
este local aquí e decidimos
abrir un negocio.
Estivemos pensado en qué
sería o que mellor poderí-
amos defender, e baralla-
mos a posibilidade dunha
cafetería. Ao final,  por

tema de horarios, optamos
por un supermercado.
- Naquel tempo en
Melide non había moito
supermercado, non?
- Non, cando o abrimos, os
supermercados non abun-
daban moito, o noso era
un dos mellor montados
de Melide. Pero, obvia-
mente, todo foi evoluci-
nando.
- Cambiou moito o fun-
cionamento dos super-

mercados nestes anos?
- Moito. Moitísimo. Iso foi
o que nos levou a facer a
reforma agora, ampliando
e renovando todo o local.
- Qué cambios introdu-
cistes coa renovación das
instalacións?
- Pois tiñamos un local ao
lado co que ampliamos o
que xa tiñamos.

Renovámolo todo un pou-
quiño para adaptarnos ao
que a xente busca na
actualidade.
- De cantos metros
cadrados dispoñen agora
os clientes para facer a
compra en
Supermercados Gómez?
- Agora 168, que ven
sendo aproximadamente o

dobre do que tiñamos
antes. Traballamos catro
persoas para atender aos
nosos clientes, e asegurar-
nos de que marchen con-
tentos co producto e co
servizo.
- E neses metros cadra-
dos, a xente dispón de
todo o que precisa á hora
de facer a compra?

-Pois sí, practicamente ten
todo aquí. Froitería, carni-
cería, o lineal de lácteos.
Máis ou menos temos os
mesmos servizos ca antes,
pero máis ampliado.
- A clave dos supermer-
cados familiares está en
que cando entra un
cliente pola porta sabes
cal é o seu nome?
- Sí. O trato. É un trato
próximo e personalizado
aos nosos clientes e clien-
tas, e iso gústalles. Sobre
todo a xente maior  agra-
dece moito que ti lle acon-
selles e incluso que lle
axudes a coller algunhas

cousas. Agradéceo moití-
simo.
- A calidade dos produc-
tos tamén é parte dese
plus que ofrece
Supermercados Gómez?
-Sí. Por exemplo a carne a
xente sabe que é de pri-
meira calidade. A froita
sempre a servimos nós, e
procuramos darlle o
mellor ao cliente. Iso da
confianza e fai que coñe-
zas a moita xente. Se a tra-
tas ben, a xente volve.
- Agora estamos en pleno
verán, e moitos negocios
notan un incremento das
vendas. Os supermerca-
dos tamén rexistran ese
cambio?
-Sí. O verán en Melide é
un bo momento, porque
hai moita xente de fora.
Aínda que xa non é o que
era, porque a xente opta
por repartir os días, e vaise
tamén en busca de praia.

Supermercado Gómez renovou hai poucas semanas as súas instalacións

A xente, sobre todo
a maior, agradece

moito que  lle
aconselles e lle

axudes

Os nosos clientes
saben que a carne
é de primeira cali-
dade e a froita é a

mellor

Os productos frescos e de calidade nunca faltan en Supermercados Gómez
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