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O concello estuda privatizar a
xestión da residencia de anciáns

Os máis pequenos protagonizaron o 
sorteo dos premios da campaña de Nadal

O pasado nove de xaneiro celebrouse na sede
de ASETEM-CCA o sorteo dos boleto premia-
dos na campaña de Nadal O teu centro
comercial está en Melide. Nove nenos e

nenas, fillos de comerciantes e hostaleiros
participantes na campaña foron os encarga-
dos de extraer, ante notario, os 20 números
premiados cos 6.200 euros do sorteo        P 11

O Concello de Melide plantéxase convocar o vindeiro
abril o concurso para adxudicar a xestión da residencia
ta terceira idade de Melide. O Concello estuda privati-
zar a xestión contratando o servizo a unha empresa ou
fundación para que o centro para maiores non válidos
comece a funcionar canto antes. O grupo de goberno
optará por esta medida debido á súa negativa a inte-
grarse no Consorcio de Servizos creado pola Vicepre-

sidencia da Igualdade e do Benestar, unha fórmula
que, segundo o BNG melidense houbera permitido que
a residencia comezara a funcionar hai xa varios meses.
A rexedora manifestou que para que Melide entre a
formar parte do Consorcio, deberían cumprirse unha
serie de condicións que para a voceira do BNG son só
escusas, posto que se trata de parámetros que se cum-
prirían en todo caso                                              P5

EMPRESAEMPRESA
Rodríguez absolto do
presunto delicto de inxu-
rias | Un xulgado de
Compostela vén de absol-
ver ao presidente de ASE-
TEM-CCA do delicto de
inxurias. Na sentencia, a
xuiza destaca que as
declaracións verquidas
por Rodríguez non ían
contra ningunha persoa
física senón que se dirixí-
an á Cámara de Comer-
cio, á que previamente se
lle remitira un escrito P13

MELIDEMELIDE
Veciños de Visantoña
reclaman melloras no
vial que une Ribadulla e
Melide | Os afectados
amosaron a súa preocupa-
ción polo estado no que se
atopa o vial, para o que a
Deputación acaba de
aprobar a redacción do
proxecto de reforma    P4

COMARCACOMARCA
Doce viais de Santiso
serán renomeados con
momes dos ex rexedores
do municipio | Dez rúas e
dúas prazas estrearán no-
me en homenaxe ao traba-
llo que fixeron os alcaldes
que Santiso tivo o pasado
século                         P8

CULCULTURATURA
Charamela levou a escea
a obra María Rosa ante
máis de 600 persoas | A
asociación cultural meli-
dense estreou a obra de
López Abente no pavillón
do IES Melide ante preto
de 700 persoas, e prepara
para abril unha nova obra
que estreará para os meli-
denses                     P15
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EditorialEditorial2

Editorial Tribuna de opinión

A verdade é un concepto sobre o que moitos filósofos
teñen debatido sen chegar a conclusións meramente
practicas. Hai quen opina que existen as verdades a
medias e as medias verdades; e desa idea deben de ser
no noso Concello. Máis dunha persoa que lea estas
liñas será posiblemente usuaria do pavillón polide-
portivo da vila, e saberá a qué me refiro. O pasado
Nadal o Concello de Melide instalou no polideportivo
unha pista de xeo. Unha idea moi boa que curiosamente
ASETEM-CCA xa tentara levar a cabo un ano antes,
pero que, conscientes de que somos unha institución e
de que lle debemos unhas contas aos nosos socios, non
puxemos en marcha. Pois ben, a pista de xeo que se
instalou no pavillón, como diría o chiste, perdeu aceite.
Pode soar hilarante, pero foi así. Derramou unha sub-
stancia pringosa que manchou toda a pista do pavillón,
e que deixou impracticable a pista ata o punto de que os
deportistas tiveron que deixar de xogar por mór das
caídas e do perigo que supoñía. Mentras isto pasaba, e
ante as críticas dos grupos da oposición, o Concello
negaba a maior. Escudábase en que o encargado do
pavillón limpaba todos os días a pista, e en que de
haber calquera mancha, él a limparía. Non cabe dúbi-
da algunha de que o encargado do pavillón fixo todo o
que puido, chega con ver os caios das súas mans, pero
a pista continuou supurando aceite durante todo
xaneiro, probando día tras días novos sistemas para
evitar o filtrado do aceite á pista.
Pois ben, se tan visible é a cuestión, por qué dende o
Concello se empeñan en negar a verdade? Qué gañan
con iso se todo o mundo coñece a realidade? As cousas
non sempre saen ben porque ninguén é infalible, así que
o mellor é recoñecer o erro, e solucionar o problema
canto antes. Así de simple, e así de efectivo. Pero en
Melide, non se fan as cousas así. Aquí négase a maior
todo o que se pode aínda que sexa argumentando
cuestións que se contradín cun simple vistazo ao redor.
Así son as cousas.

Tan difícil é dicir a verdade?

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZO compromiso de ASE-
TEM-CCA cos comer-
ciantes de Melide é incu-
estionable. Hai tan só
algunhas semanas que
pechamos a campaña de
Nadal, posiblemente a
máis exitosa da historia
tanto por premios como
por participantes, e ato-
pámonos xa ante un novo
reto. Desta volta, e ani-
mados por varios comer-
ciantes, que á fin e ao ca-
bo son os grandes prota-
gonsitas, estamos a poñer
en marcha a primeira
campaña de San Valentín
dende o noso nacemento.
Obviamente, non aspi-
ramos a repetir os preto
de 50 comercios que par-
ticiparon na campaña de
Nadal, pero cremos fir-
memente que podemos
estar ante unha campaña
interesante. 
A campaña do día dos na-
morados é unha iniciativa
específica destinada a
abrigar a comercios tales
como floristerías, xoia-
rías ou tendas de regalos,
que aproveitan así a ini-
ciativa para agradecer
aos seus clientes a súa
fidelidade.
A campaña do día dos

namorados na que os
comerciantes adheridos
sorterán 10 receptores
TDT, é só a primeira
dunha serie de campañas
que ASETEM-CCA pre-
tende organizar de mane-
ira moi seria ao longo de
todo o ano.
O obxectivo destas cam-
pañas, que se celebrarán

con motivo do día da nai
ou da volta á escola no
mes de setembro, será
potenciar o maltreito co-
mercio melidense. Deste
xeito aproveitarase para
premiar e agradecer a
confianza que os clientes
da comarca depositan a-
no tras ano e día tras día
nos comercios da vila.

A campaña de San Valentín

SSee    qquueerreess    rreecc iibb ii rr     CCeerrnnee
ccaaddaa    mmeess    nnoo    tteeuu    ffooggaarr,,     

ssóó    tteess     qquuee    ppooññeerr ttee     
eenn    ccoonnttaaccttoo    ccoonn    nnóóss..

CChhaammaa    aaoo    998811..550066..118888,,     
ee     iinn ffoorrmmaarréémmoossttee    
sseenn    ccoommpprroommiissoo..



O BNG de Melide quere amosar a
súa satisfacción porque a
Deputación da Coruña está elabo-
rando o proxecto da estrada que
une Melide con Visantoña. Trátase
dunha vía que necesita unha
ampliación dende hai moitos anos,
pero que, desgraciadamente, ante-
riores gobernos do PP na
Deputación non se preocuparon de
amañar. Chama a atención que,
agora que por fin se está facendo o
proxecto da mesma, á alcaldesa de
Melide non se lle ocorra mellor
cousa que acusar á Deputación de
"deixadez" na mellora desta estra-
da.

Gustaríame saber como
cualifica a alcaldesa entón aos
anteriores gobernos da Deputación
do PP, que non fixeron nin tan
sequera o proxecto desa vía nos
máis de vinte anos que estiveron
gobernando. Para o noso grupo
resulta ben lamentable ver a actitu-
de crítica da alcaldesa agora,
cando se están dando os primeiros
pasos para o seu amaño.
Iso si, dende hai un ano, ao PP
entroulle a fuga e acordouse de
presentar escritos e mocións á

Deputación pedindo que se faga xa
esa estrada, cando durante moitos
anos estivo calado diante da
Deputación gobernada tamén polo
PP. 
A verdade é que resulta abondo
curioso, e cínico tamén, este com-
portamento da alcaldesa. O único
que lle pide o BNG é que non tente
enganar á xente. Semella que a
nosa alcaldesa esqueceu que os
melidenses son intelixentes e
saben perfectamente que, nos últi-
mos dezaseis anos de goberno en
Melide, o PP non foi quen de con-
seguir que a Deputación amañara
esa estrada; mentres que agora, o
novo goberno da Deputación
(PSOE e BNG), con tan só tres
anos de mandato, por fin está a
facer o proxecto da vía, que é o
paso previo e imprescindible para
que despois poidan comezar as
obras.

O BNG pide á alcaldesa que deixe
de facer continuamente oposición
á Xunta á Deputación e que se cen-
tre máis en gobernar Melide, que é
para o que lle deu ese cargo o ex-
alcalde da nosa vila. 
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BLOQUE NACIONALISTBLOQUE NACIONALISTAA GALEGOGALEGO
Por fin se atende á estrada Melide-Visantoña

Durante as Festas do Nadal,
Melide gozou dunha pista de
xeo para pracer de pequenos e
maiores, co fin de practicar un
deporte tan nobre como o pati-
naxe sobre xeo.

Esta pista custoulle ás arcas
do concello de Melide mais de
vinte mil euros (20.000,00) �,
e recadáronse aproximada-
mente tres mil. Isto non é
aínda ó que nos queremos
chegar.

Coa montaxe de esta pista
de xeo carrexáronse unha
serie de problemas engadidos,
dos que terán que responder
dende alcaldía.

Par montar unha pista de
estas características úsanse
chapas sintéticas, parecidas ás
empregadas polos carniceiros,
pero en tamaño maior. Para
que os patíns se deslicen ben,
sobre estas chapas, votase
aceite especial, pero entre

chapa e chapa colouse este
aceite que non se pode quitar,
prexudicando seriamente á
pista deportiva facéndoa non
apta para á práctica do depor-
te en xeral. Tendo en conta
que hai dous anos que se pin-
tou, con un custe superior a
15.000,00 �, pérdese a garan-
tía de cinco anos que ten a
pintura polo motivo antes
mencionado.

Así é como se están a facer
as cousas polos gobernantes
do concello de Melide... agora
temos unha pista non apta
para o deporte e unha garantía
de pintura perdida, cando as
filtracións se houberan evita-
do colocando un plástico por
riba da pista deportiva. Isto
ocasiona que os equipos que
usan o pavillón teñen que
deambular, pedindo esmola
para conseguir un lugar onde
poder adestrar ou xogar.

PPARARTIDO SOCIALISTTIDO SOCIALISTAA
A pista de xeo inutiliza o pavillón

Nos últimos anos da vida polí-
tica de Melide observamos
con impotencia como se pro-
ducía na dirección do concello
un cambio de cromos, isto é,
un cambio de rexedor. Perma-
necemos a expectativa do que
podía suceder pero comproba-
mos con indignación que a
forma de rexer non mudou en
absoluto. Mesmo parece que a
sombra do ciprés segue pulu-
lando por despachos e pasillos
da casa consistorial. Con todo,
a ninguén se lle escapa que
este modo de actuar de nada
serviu, tendo en conta que a
situación do concello era xa
por sí insostible.
Somos moitos os vecinos que
nos sentimos incómodos e
avergonzados ante feitos e
situacións que se nos antoxan
como inimaxinables nos tem-

pos que corren. Por isto, dende
o noso partido, queremos a-
portar unha nova forma de go-
berno, aportando novas ideas
empleando como instrumen-
tos esenciais o diálogo, a con-
cordancia e o sentido común.
A política do noso pobo leva
xa moito discorrendo por un
itinerario indefinido e indeter-
minado, que por outra banda
nada ten que ver coa ben
coñecida determinación con
que os gobernantes conducen
a súa trayectoria persoal. É
sabido por todos a chegada ós
mercados informáticos dos
coñecidos navegadores ou
GPS, por isto e boa ocasión
para a instalación deste siste-
ma o noso municipio para por
fin definir unhas metas e
obxectivos que nos interesan a
todos.

CIDADÁNS DE GALICIACIDADÁNS DE GALICIA
Máis do mesmo

Ao igual ca en números anterio-
res, Cerne está aberto ás cola-
boracións e opinións do Partido
Popular de Melide. O grupo
municipal popular ten o seu oco
nestas páxinas e agardamos que
en vindeiras edicións teñana a
ben aproveitar esta oportunida-
de.
Os responsables da edición
deste xornal lamentamos o cho-
que estético que poida provocar
esta espazo, e agardamos poder
incluir pronto a voz do partido
maioritario na vial para que
expoña a súa opinión sobre os
temas de actualidade qeu se
están a suceder no municipio.
Ata entón, pedimos desculpas
aos lectores de Cerne.

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

PPARARTIDO POPULARTIDO POPULAR
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A rúaA rúa
opina...opina...

Vanesa Sánchez

1-Máis ou menos. Moitas
opcións non hai, e os sitios que
hai, tes que pagalos, como é o
caso da piscina. E a nivel cultu-
ral hai pouco movemento.

2-Deberíase ofrecer máis
actuacións, concertos, repre-
sentacións e competicións
atractivas para os máis novos
sen ter que vernos obrigados a
saír da comarca.

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

1.Crés que a xente no-
va dispón de infraestru-
turas e oferta lúdica e
deportiva suficiente na
comarca?

2.Qué servizos e
infraestruturas crés que
se debería ofertar na
comarca?

Rocío Freire

1- Non. Este é un déficit que
caracteriza a case todas as
comarcas rurais, pero no caso
da Terra de Melide creo que
está agudizada.

2- Habería que mellorar as
infraestruturas deportivas,
tales como pavillóns e cam-
pos. A nivel cultural habería
que garantir unha programa-
ción anual, e non cinguila a
un par de actos en verán.

Xaquín Carril

1- A nivel deportivo podemos
practicar fútbol sala, temos a
piscina, a área de Furelos en
verán, e agora o campo de fút-
bol, recén arranxado. A nivel
cultural está todo máis parado.

2-Estaría ben que tiveramos
unha sala na que exhibiran
películas, e ademáis fai falla
que nos boten unha man aos
clubes mellorando as equipa-
cións e axudándonos.

4

A Deputación de A Coruña
está a redactar o proxecto
para a ampliación da estra-
da que comunica Melide e
Ribadulla, a CP-4603. En
xaneiro, varios usuarios da
vía mantiveron unha xun-
tanza co presidente da
Deputación coruñesa, Sal-
vador Fernández Moreda, e
o responsable de Obras, Pa-
co Candela, para interesar-
se pola situación na que se
atopaba a mellora da estra-
da, e para urxir a efectuar a
súa ampliación.
Segundo indicaron os veci-
ños, Moreda informounos
de que se ordeara a redac-
ción do proxecto o mes
pasado, e que a intención
da Deputación era acome-
ter a mellora, pero que
había que ter presente a
cesión dos terreos. O presi-
dente da Deputación, así
como o responsable do de-

partamento de Vías e O-
bras informaron aos afecta-
dos de que a infraestructura
podería axilizarse no tempo
se se conseguía que os
veciños con terreos colin-
dantes coa vía cederan os
metros precisos para aco-
meter a ampliación. Segun-
do subliñaron os veciños,
os responsables provinciais
recoñeceron que de cederse
os terreos, podería efec-
tuarse a ampliación nun
prazo máis ou menos bre-
ve. No caso de ter que le-
varse a cabo procesos ex-
propiatorios, dende a De-
putación indicaron que se
alongaría no tempo o pro-
ceso, posto que sería preci-
so respectar os prazos pro-
pios da expropiación.

A estrada
Os usuarios que empregan
a miúdo a estrada urxen o

ensanche da vía, así como o
seu asfaltado para favore-
cer a circulación normal
dos vehículos. Os veciños
afirman que son frecuentes
os accidentes e as saídas de
vía en dita estrada por mor
da limitación da plataforma
do trazado.
Coa redacción do proxecto,
a Deputación resposta ta-
mén ás acusacións de dei-

xadez verquidas pola alcal-
desa de Melide, Ánxeles
Vázquez. A rexedora su-
mouse á demanda dos veci-
ños de Santiso instando ao
organismo provincial a a-
cometer as melloras na CP-
4603. Dende a Deputación
lembran, ademáis, que o PP
gobernou a Deputa-cion a
última década sen efectuar
a mellora do vial.

O organismo provincial encargou o texto o pasado mes de xaneiro

Estase a redactar o proxecto para
ampliar o vial Melide-Visantoña 
Usuarios da estrada reunironse con
Fernández Moreda e Paco Candela

Cruce de 
acusacións
entre Concello
e Deputación
A reclamación de melloras
na estrada que une Melide
e Visantoña derivaron en
mútuas acusacións de dei-
xadez entre Concello e
Deputación. Logo de que
Ánxeles Vázquez acusara
de deixadez ao organismo
provincial (PSOE e BNG)
por non ter acometido
aínda a actuacion da estra-
da a Santiso, a deputada
provincial Socorro Cea
lembrou que  foi o PP quen
gobernou durante os últi-
mos 16 anos a Deputación,
esquecéndose en todo
momento das necesidades
dos afectados polo vial. O
BNG de Melide manifes-
tou ademáis que se aleda
de que tras anos de esque-
cemento por parte dos
sucesivos gobernos do PP
se preste atención á estra-
da. A voceira do BNG ins-
tou ademáis á alcaldesa de
Melide a que deixe de fa-
cer oposición a Xunta e
Deputación, e centre esfor-
zos en gobernar Melide.

A Deputación está a redactar o proxecto de reforma
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O concello de Melide ten
previsto adxudicar a unha
empresa ou fundación pri-
vada a xestión da residen-
cia para anciáns non váli-
dos da vila. A alcaldía pren-
tende deste xeito garantir
en breve a posta en funcio-
namento da infraestructura,
ao tempo que dotar de e-
quipamento as instalacións,
un apartado aínda por levar
a cabo, e que podería re-
querir un investimento de
arredor de 300.000 euros,
segundo estimacións.
O concello sacará a con-
curso a adxudicación da
xestión o vindeiro mes de
abril salvo que neste tempo
chegue a un acordo coa Vi-
cepresidencia da Igualdade
e do Benestar para entrar a
formar parte do Consorcio
de Servizos da Xunta de
Galicia. Ata o de agora, o
concello melidense rexei-
tou de pleno a súa entrada
no Consorcio, unha fórmu-
la que tería permitido que a
residencia da terceira idade
estivera funcionando dende
hai meses, afirma o BNG
de Melide.

Dende o Concello a rexe-
dora melidense amósase
aínda disposta a integrarse
no Consorcio de Servizos
sempre e cando a Vicepre-
sidencia acepte as condici-
óns plantexadas polo go-
berno municipal, e que se-
rían dar prioridade aos me-
lidenses no acceso á resi-
dencia, e que se reserven
prazas para as persoas sen
recursos. 
Para o Bloque Nacionalista
Galego de Melide, as con-
dicións que o goberno pre-
tende poñer á súa entrada

no Consorcio carecen de
sentido e son só escusas
posto que os melidenses
sempre terán prioridade
para entrar por estar a
pouca distancia do centro,
ao igual que a xente con
poucos recursos, que terá
máis puntuación para
optar a unha praza, din.

Agardar
Á espera dun acordo entre
Concello e Vicepresiden-
cia, a rexedora melidense
maniféstase aínda aberta á
entrada no Consorcio se se

cumpren as condicións,
pero tamén manifestou que
segue adiante coa alternati-
va ao Consorcio co fin de
abrir canto antes o xeriátri-
co. Dende Alcaldía enga-
den ademáis que hai funda-
cións interesadas na conce-
sión.

Retraso
A posta en funcionamento
da residencia da terceira
idade de Melide chegará,
cando menos, cun ano de
retraso, posto que hai máis
de doce meses que o xeriá-

trico, con 75 prazas para
maiores non válidos, tería
que ter comezado a funcio-
nar logo de que se rematara
a fase final da súa construc-
ción.
Nos vindeiros meses des-
pexarase quén xestionará
finalmente a residencia, se
unha entidade privada, ou a
Xunta de Galicia a través
do Consorcio de Servizos,
unha fórmula á que xa se
adheriron 130 concellos,
un deles o de Santiso, que
acordou integrarse no úl-
timpo pelno de 2006.

A rexedora pretende así que entre en funcionamento a infraestructura

O Concello plantéxase adxudicar a 
unha empresa a xestión da residencia 

A residencia ofertará 75 prazas para anciáns que non se dan valido por sí mesmos

O BNG lembra que
o xeriátrico xa 
estaría funcionando
de integrarse Melide
no Consorcio 

O Bloque
advirte que se
encarecería 
o servizo
O Bloque Nacionalista
Galego de Melide o-
ponse frontalmente á
xestión privada da resi-
dencia aducindo que
deste xeito se encarece-
ría o servizo. Os nacio-
nalistas lembran que se
a residencia se xestiona
de xeito privado se
encarecerá o servizo
dado que non podería
contarse con ningunha
subvención pública.
Indican, sen embargo,
que se a instalación a
xestionara a Xunta a
través do Consorcio, se
abaratarían os prezos a
sufragar polos usua-
rios, unha cuestión, que
subliñan, debería de
ter en conta a alcalde-
sa, á que o BNG lle
pide responsabilidade.

O Partido Socialista de Me-
lide vén de presentar no
Concello unha moción na
que reclama melloras no a-
lumeado da vila. Os socia-
listas piden que se leve a
cabo unha revisión total do
alumeado co fin de mello-
rar a iluminación dos nú-
cleos rurais e da propia
vila, efectuando os cambios
de reflectores e as limpezas
dos interiores dos farois
que sexan precisos. O
PSOE melidense entende

que a iluminación na vila
está abandoada, e que va-
rias rúas do centro teñen
unha iluminación moi defi-
ciente. Indican así mesmo
que esa mala iluminación
podería ser un dos factores
causantes dalgúns acciden-
tes de tráfico que sucederon
no casco urbano pola noite.
Entre as rúas para as que e-
sixe melloras o PSOE están
a rúa Habana, Amador Ro-
dríguez, Ronda de Ponte-
vedra ou Juan  XXIII.

Pola súa banda, o grupo de
goberno adiantouse xa ao
pleno alegando que o
PSOE presentou a moción
días despois de que come-
zara o cambio de ilumina-
ción na Praza das Univer-
sidades e Alhóndiga. Res-
pecto á rúa Habana, afir-
man dende o Concello que
este caso se solucionará tra-
la execución en Nadal dun
transformador ubicado trala
Capela de San Roque, e que
dará a potencia precisa.

O PSOE reclama melloras no 
sistema de alumeado da vila

O Concello de Melide
informou que adiantará
os 90.000 euros que se
estiman precisos para
facer fronte ás reparcións
dos danos causados polas
inundacións. O temporal
sufrido hai tres meses
derrumbou varias pontes
no concello, deixando
incomunicadas varias pa-
rroquias do rural. Se-
gundo sosteñen dende o
goberno local, o Concello

xa se dirixiu aos distintos
organismos para informar
sobre a afección sofrida
polo municipio. Engaden
dende a Alcaldía que
Melide non se incluiu na
orde do 14 de decembro
pola que se convocan
axudas para os concellos
máis afectados polas
inundacións, feito que se-
gundo o Concello, consti-
túe unha evidente discri-
minación e inxustiza.

O Concello di que adiantará 
os 90.000 euros da reparación
dos danos das inundacións
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En breve o CIRE de Me-
lide poderá voltar ao seu
campo logo de varios me-
ses deambulando por terre-
os amigos a causa das o-
bras de melloras que se
estiveron a levar a cabo no
estadio melidense. Segun-
do indicou o presidente do
club, Juan Carlos Pampín,
a finais de xaneiro as obras
estaban practicamente re-
matadas, a falta de peque-
nos detalles. O mandatario
indicou que a primeiros de
febreiro agardan a visita
dun comité de avaliación
da Federación Galega de
fútbol que comprobe o
estado das instalacións e a
sua validez para desputar
encontros. Unha vez pasa-
do este trámite, o club
melidense xa poder  voltar
a xogar na casa.

Nun primeiro momento,
sinalábase novembro como
a data máis acertada para
poder voltar ao campo, pe-
ro a climatoloxía dificultou
o pegado do céspede, retra-
sándose a súa colocación.
Ademáis, segundo indicou
Pampín, efectuáronse di-
versas melloras como o
asfaltado dos arredores, ou
a habilitación dun pequeno
campo de quecemento, que
requeriron unha amplia-
ción dos prazos. 
O presidente do CIRE a-
mosabase satisfeito co
resultado final das mello-
ras, que inclúen unha
potente iluminación do
terreo de xogo, e amosaba
a súa esperanza de que o
conxunto melidense volte
ao seu terro de xogo en
poucos días.

O CIRE agarda voltar este
mes ao seu campo ao 
concluiren as reformas

O campo do CIRE estreará en breve nova apariencia

O Concello de Melide
programou un obradoi-
ro de máscaras coinci-
dindo co Entroido. Dará
comezo o 12 de febrei-
ro, e prolongarase ata o
día 15. O obradoiro
impartirase na aula de
pintura do edificio mul-
tiusos. Coma todos os
anos, o concurso de dis-
fraces repartirá premios
ás mellores comparsase
individuais. Será a ter-
ceira fin de semana de
febreiro.

Melide honrará
ao Entroido cun
obradoiro e un
concurso de 
disfraces

O Concello de Melide
abriu o mes de xaneiro o
prazo para a presentación
de obras aos certames lie-
rarios tanto de narrativa,
coma de investigación
que vén organizando nos
últimos anos. Ata o 15 de
marzo poderán presentar-
se no Concello obras iné-
ditas ao VII Certame lite-
rario de narrativa, e ao
Certame de Investiga-
ción, que chega este ano á
súa cuarta edición.
As obras que se presenten
ao certame de narrativa
convocado polo Concello
melidense deberán estar
escritas en galego e terán
un máximo de 60 páxi-
nas. O fallo do xurado
darase a coñecer o 7 de
xullo. O VII Certame de
creación literaria Terra de
Melide está dotado con
6.000 euros e a publica-

ción da obra por
Edicións Xerais de
Galicia. 

Premio de investigación
No caso do Certame de
investigación Terra de
Melide, que chega á súa
cuarta edición, as bases
do certame estipulan que
os traballos presentados
deberán versar sobre
cuestións vencelladas con
Melide ou coa súa comar-
ca, como é o caso da obra
sobre a presenza templa-
ria na Terra de Melide
que resultou premiada na
pasada edición do galar-
dón.
O certame de investiga-
ción non está dotado
cunha cuantía económica.
A obra gañadora, que se
dará a coñecer o 7 de
xullo, será publicada e
difundida.

Aberto o prazo para presentar
obras aos certames literarios
Terra de Melide

Ata o vindeiro 15 de fe-
breiro estará aberto no
Concello o prazo para
inscribirse na viaxe que o
departamento de Depor-
tes está a organizar para ir
ao Gran Premio de Cata-
lunya de Fórmula Uno. A
viaxe terá saída o 10 de
maio, e volta o 13. A via-
xe inclúe entrada todos os

días a Montmeló, autobús
ida e volta, hotel a media
pensión e desprazamen-
tos. O prezo é de 300 eu-
ros, e as prazas están li-
mitadas. Tanto para ins-
cribirse como para recibir
máis información, os in-
teresados poden dirixirse
ao departamento de De-
portes melidense.

O Concello de Melide 
organiza unha viaxe ao 
Gran Premio de Catalunya

A Asociación cultural
Terra de Melide feste-
xou o pasado 27 de xa-
neiro os seus 30 anos de
servizo á cultura gale-
ga. O colectivo conme-
morou o aniversario
cunha cea de irmandade
á que asistiron 80 per-
soas, e entre as que se
atopaba o presidente de
ASETEM-CCA, José
Antonio Rodríguez.
Xosé Domingos Fu-
ciños e Xosé Vázquez
Pintor foron os en-car-
gados dos discursos
conmemorativos.

Terra de Melide
celebrou os seus
30 anos ao 
servizo da 
cultura galega 
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Usuarios do pavillón poli-
derpotivo de Melide tive-
ron que deixar durante
xaneiro de adestrar na pista
do polideportivo debido a
unha serie de manchas de
aceite que apareceron no
chan como consecuencia
da instalacion durante o
Nadal da pista de xeo sinté-
tica instalada polo Con-
cello. Segundo indicaron
varios afectados, as man-
chas aceitosas que aparece-
ron na pista central do
pavillón convertiron en
esvaradío o chan, obrigan-
do a varios deportistas e
varios equipos locais a des-
istir de adestrar nela, des-
prazándose ata o concello
de Toques, segundo enga-
diu o BNG.
As manchas de aceite que
apareceron trala retirada da
pista de xeo, e que persistí-
an os últimos días de xanei-
ro, foron tratadas con todo
tipo de productos e méto-
dos sen éxito. Logo de lim-
par toda a pista, a superfi-
cie voltaba supurar aceite,
convertendo en impractica-
ble a pista. A última sema-
na de xaneiro voltouse

efectuar unha limpeza a
fondo da pista cun produc-
to que tras 24 horas aplica-
do, segundo indicaron fon-
tes, semellaba estar dando
resultado.

Pintura levantada
Ás manchas de aceite apa-
recidas, sumouselle tamén
pintura levantada en moitas
zonas da superificie da
pista, pintada hai dous a-
nos, e que requeriu un in-
vestimento de 9.500 euros.
Tanto BNG como  PSOE a-
mosaron o seu malestar po-
la situación que se deu, ao
lembrar que o investimento
feito hai tan só dous anos

no pavillón se viu agora
dilapidado por unha escasa
previsión do do Concello,
sostén o Bloque.

Discrepancias
A pesar de que as manchas
de aceite aparecidas na
pista se detectaban cun
simple vistazo, dende o
Concello negaron calquera
problema na superficie do
pavillón, sostendo que trala
retirada da pista de xeo o
pavillón continuou cun uso
dentro da normalidade, e
que, de haber algunha man-
cha, o encargado do pavi-
llón realizaba unha limpeza
a fondo da pista a diario. 

Dende o BNG incidiron
ademáis en que a pista se
tería que ter ubicado no
Pavillón de Congresos
posto que ten unhas carac-
terísticas máis apropiadas
para eventos desta índole, e
porque ao estar parado
durante boa parte do ano,
non houbera suposto per-
xuizo algún para os usua-
rios.
Xustifican ademáis dende o
Concello a instalación da
pista no polideportivo por
motivos de seguridade, lo-
go de descartar o Palacio de
Congresos por motivos téc-
nicos amparados no desni-
vel da instalación.

Asuperficie impregnouse do aceite empregado para que os patíns esvarasen

A pista de xeo instalada en Nadal
deixou impracticable o pavillón

As manchas do pavillón aínda eran perceptibles a simple vista o úlitmo luns de xaneiro

Varios usuarios
acudiron a Toques
para poder 
adestrar con 
maior seguridade

V é n d e n s e
Renault Laguna
2000 inxección.
Cor verde meta-
lizada. Bo
prezo. Chamar
ao: 659.367.860

Véndese cláis-
co Simca 1.200
LS do ano 1979.
Moi bo estado
xeral, e con
moitos recam-
bios. 1.000
euros. Chamar
ao: 686.188.954

V é n d e n s e
cachorros de
pastor alemán.
Naceron o día
20. Os interesa-
dos poden cha-
mar ao:
T e l f .
680.445.872

V é n d e n s e
sofás de tres e
dúas prazas en
bo estado, e
mesa de televi-
sión de madei-
ra. Os intere-
sados chamen
ao: 606.844.969

Véndense tre-
sillo (sofá de
tres prazas e
dous de unha)
en bo estado.
Os interesados
poden charma
ao: 606.844.969

V é n d e s e
Honda CBR
RR900 negra
seminova.
Prezo a convir.
Os interesados
chamen ao
647.938.825

OOOO    
ddddeeeessssvvvváááánnnn
ddddeeee    CCCCeeeerrrrnnnneeee
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Doce vías do concello de
Santiso estrearán en breve
nova nomenclatura. O ple-
no do municipio aprobou
cos votos a favor do grupo
de goberno adicar unha rúa
ou praza a cada un dos
alcaldes que presidiron o
concello ao longo do sécu-
lo XX. O único alcalde que
non terá unha rúa ou praza
co seu nome será o actual
rexedor de Santiso. Ramón
Villar rexeitou de pleno a
posibilidade de ter unha rúa
co seu nome, ao entender
que non lle correspondía.
Segundo sostén Villar, co
nomeamento dos doce viais
cos nomes dos alcaldes do
pasado século, o Concello
pretende render homenaxe
a quenes prestaron servizo
ao municipio ostentando o
cargo de alcalde.
Á hora de asignar as rúas, o
Concello dediciu respectar
as aldeas nas que os  alcal-
des naceron ou viviron. O
alcalde indicou que nal-
gúns casos as pracas que
identificarán as rúas situa-
ranse mesmo nas casas
onde naceran os homena-
xeados. Villar subliñou que
próximamente se celebrará
un acto público para inau-
gurar a nova nomenclatura
das  doce rúas e prazas.

Discrepancias
No pleno do 2006 no que se
debatira a pertinencia de
adicar unha vía aos alcal-
des do século XX, a oposi-
ción amosara a súa discre-
pancia alegando que podía
resultar ferinte para veci-
ños que poideran verse
afectados polas súas reso-
lucións na época  predemo-
crática. Así, Luís López
suxeriu que de adicarse
unha rúa a algún alcalde,
debería ser ao propio Villar,
por tratarse do primeiro
rexedor da democracia.

Por decisión propia, o actual rexedor, Ramón Villar non terá rúa nin praza

Santiso bautizará doce viais cos
nomes dos alcaldes do século XX

Ramón Villar amosouse moi ledo coa adicatoria das rúas aos seus predecesores

Rúa Vicente Curros Parrado Visantoña
Praza José Pereiro Vázquez Vimianzo

Rúa Pascual Torreiro Calvo Chorén
Rúa Maximino Villar Rodríguez Pontenova

Rúa Elías Vales Río Novela
Rúa Elías Frade Vales Filgueira

Rúa Faustino Taboada Liñeira San Benito
Praza Higinio Peón Varela Arcediago 
Rúa Avelino Mouriño Calvo Arcediago
Rúa Joaquín Pereiro Calvo O Castro
Rúa José Montero Salgado Pezobre

Rúa Avelino López López Bran

Doce pracas para doce rexedores

A barcaza voltou funcionar a primeiros de xaneiro

A barcaza do encoro de
Portodemouros que une os
concellos de Santiso e Vila
de Cruces voltou ao funci-
namento a primeira semana
de xaneiro logo de máis
dun mes en terra por mor
dunha mellora. Logo de
que os veciños reclamaran
en reiteradas ocasicións un
incremento das dimensións
da barcaza, así como da súa
capacidade, a finais de

2006 Unión Fenosa, conce-
sionaria do encoro, e os
usuarios chegaron a un
acordo para incrementar ata
13 metros as súas dimen-
sións, así como a súa capa-
cidade de carga, que se
sitúa agora en 20 toneladas. 
As reiteradas peticións
veciñais que reclamaban a
ampliación da barcaza xus-
tificábanse en que o ferri
non estaba adaptado á

maquinaria que se emprega
na actualidade, posto que
comezou a funcionar na
década dos setenta. Agora,
aínda que a mellora segue
obrigando aos tractores con
maquinaria agrícola a
entrar e sair polo mesmo
sitio, os veciños amosáron-
se satisfeitos co cambio e
coa rapidez coa que se
reinstaurou o servizo, días
antes incluso do agardado.

A barcaza de Portodemouros voltou
ao servizo tras ampliar a capacidade

O vindeiro 17 de febrei-
ro celebrarase un xantar
homenaxe a don Luís
Fernández Núñez, pá-
rroco de Arcediago, en
Santiso, con motivo das
súas vodas de ouro á
fronte da parroquia.
Os actos darán comezo
cun acto relixioso ao
que seguirá un xantar
homenaxe no Restau-
rante Carlos 96 de Me-
lide a partir das dúas e
media da tarde.

Homenaxean
ao párroco de
Arcediago ao
celebrar os 50
anos na aldea

Xa hai data para a
segunda festa da xuven-
tude de Santiso. Será o
30 de marzo, e desta
volta, en Visantoña. Ac-
tuarán Costa Oeste,
Paris de Noia e Phila-
delpia. Ademáis, a or-
ganización colocará un-
ha carpa coa que facer
fronte ao mal tempo.
Desta volta a festa ta-
mén contará cun posto
de polbo e churrasco no
campo da festa.

Tres orquestras
amenizarán a
segunda festa da
xuventude de
Santiso
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Un grupo de mulleres da Asociación de
Mulleres Rurais de Santiso están a partici-
par nun novo curso de cociña que se impar-
te no local do colectivo en Arcediago. No

curso, o primeiro de dous previstos de
cociña, as mulleres aprenden a confeccio-
nar diversos pratos nos que as propias
alumnas colaboran.

Curso de cociña para as amas de casa

A sede da agrupación so-
cialista de Santiso acolleu
unha charla informativa da
parlamentaria socialista
Mar Barcón na que a depu-
tada e médico informou aos
veciños da nova Lei de
Dependencia que entrará
en funcionamento nos pró-
ximos me-ses. Máis de 60
veciños acudiron á convo-
catoria organizada polo
PSOE local para resolver
as dúbidas que albergaban
sobre a nova lei, a súa
aplicción e cómo poderían
acceder ás distintas axudas
e fórmulas que contén a
nova lexislación.
Barcón, que estivo acom-
pañada polos responsables
socialistas de Santiso e o
responsable comarcal Juan
José Quintáns, comentoulle
aos asistentes a importan-
cia que ten a nova Lei, que
pretende mellorar a situa-
ción de máis dun millón de
familias en toda España.
Barcón fixo fincapé en que
se trata dunha das iniciati-
vas máis ambiciosas dende
a posta en marcha do siste-
ma de saúde estatal, e que
virá a saldar unha débeda

coas persoas que non se
dan valido por sí mesmas.
A parlamentaria informou
das distintas modalidades
que se inclúen na lei, así
como das distintas presta-
cións que ofrecerá. Expli-
cou como a Xunta disporá
de 18 equipos de valora-
ción que se trasladarán aló
donde se demande a súa
presencia para valorar e
calibrar a dependencia de
cada persoa así como acon-
sellarlle e xestionarlle a
asistencia que máis se
adapte ás súas necesidades.

Os asistentes plantexáron-
lle varias dúbidas, entre as
que se atopaba a referente
ao coidado do dependente
por parte dos seus familia-
res, percibindo éstes unha
remuneración. A parlamen-
taria lembrou que neste
caso a persoa do entorno
debería recibir unha forma-
ción previa, e daríase de
alta na Seguridade Social.
En calquera caso, Barcón
lembrou que os traballado-
res sociais dos concellos
estaban en disposición de
informar aos veciños.

Máis de sesenta veiños acudiron á charla que organizou o PSOE

Aparlamentaria Mar Barcón falou en
Santiso da nova Lei de dependencia

Máis de 60 veciños participaron na charla

AAsociación Xoecer pro-
gramou para o venres 2
febreiro ás 20 horas unha
conferencia-coloquio
para tratar a problemática
ambiental no medio rural
galego. Durante o acto
presentarase tamén a pu-
blicación Radiografía
ambiental de Galicia, a
cargo do profeosor Fran-
cisco José Peña Castiñei-

ra, responsable do Pro-
grama Galego Municipi-
os Saudables e Sostibles
2000-2007. O acto terá
lugar na aula de interpre-
tación da natureza de
Toques. Os asistentes re-
cibirán un exemplar da
publicación do autor, pro-
fesor de Medio Ambiente
e Saúde de CEPADE-Po-
litécnica de Madrid.

Unha conferencia analizaen
Toques a problemática
ambiental no rural galego
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Os nenos escolleron os boletos agraciados entre as 42.000 rifas repartidas nos 47 comercios participantes

Nove mans inocentes elixiron os 
premiados da campaña de Nadal 

Xa hai números afortuna-
dos no sorteo da campaña
de Nadal O teu centro co-
mercial está en Melide. O
pasado 9 de xaneiro cele-
brouse ante notario na sede
de ASETEM-CCA o sorteo
no que se extraeron os 20
números afortunados do
sorteo, e os seus respecti-
vos números de reserva. En
total 20 boletos que reparti-
rán máis de 6.000 euros
entre os clientes do comer-
cio melidense tocados pola
fortuna durante os días de
Nadal.
Para facer efectivos os pre-
mios, os clientes afortuna-
dos cos números premiados
e cos reservas deberán
achegar o boleto á sede da
Asociación de Empresarios
Terra de Melide-CCA antes
do vindeiro 9 de febreiro.
Os boletos deberán presen-
tarse antes das 13 horas do
día 9, posto que os que se
entreguen despois desa
hora non terán validez.
Posteriormente comunica-
rase aos agraciados a data
de entrega dos cheques que
poderán gastar nos estable-
cementos adheridos á cam-
paña.

Participación
A campaña de Nadal O teu
centro comercial está en
Melide estivo organizada
por ASETEM-CCA por
segundo ano. Un total de 47
establecementos comer-
ciais e de hostalaría de
Melide participaron na ini-
ciativa repartindo entre os
clientes 42.000 boletos para
a campaña. O sorteo estivo
protagonizado por nove
nenos, fillos de comercian-
tes e empresarios da vila,
que extraeron as rifas.

Os agraciados cos premios e os reservas deberán entregar os
boletos antes do 9 de febereiro na sede de ASETEM-CCA

OO  tteeuu  cceennttrroo  ccoommeerrcciiaall  
eessttáá  eenn  MMeelliiddee

Primeiro  premio: 1.500 euros
20.186 Reserva: 39.593

Segundo  premio: 1.000 euros
07.774 Reserva: 00628

Terceiro  premio: 3 de 500 euros
15.189 Reserva: 07.674
01.675 Reserva: 17.649
39.851 Reserva: 22.617

Cuarto  premio: 5 de 250 euros
13.532 Reserva: 34.357
01.474 Reserva: 23.610
30.404 Reserva: 22.616
13.533 Reserva: 24.895
16.855 Reserva: 37.418

10  premios: de 100 euros
40.214 Reserva: 22.921
30.151 Reserva: 10.459
07.595 Reserva: 15.832
03.807 Reserva: 04.178
35.169 Reserva: 09.302
23.459 Reserva: 36.452
16.954 Reserva: 08.441
11.744 Reserva: 05.014
03.932 Reserva: 01.249
00994 Reserva: 09.986

CCaammppaaññaa  oorrggaanniizzaaddaa  ppoorr::
AASSEETTEEMM-CCCCAA

A notaria tivo que botarlle unha man ao máis pequeno

Medio cento de persoas asistiron ao acto do sorteo

Extraéronse tanto os números premiados como os reservas
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En 1989, logo de voltar de
Barcelona, Avelino Varela
Pampín e Carmen Sánchez
Rúa decidiron fundar en
Melide un pequeno nego-
cio familiar. No seu paso
por Catalunya a familia
estivera vencellada ao
mundo da hostalería, co cal
á hora de establecerse en
Galicia, decidiron poñer en
marcha un negocio de dis-
tribución de produtos lácte-
os. A empresa deu os seus
primeiros pasos con
Leyma e máis tarde Celta.
Xa no ano 1992 pasou a ser
distribuidor oficial de Pas-
cual, unha relación frutífe-
ra que dura ata agora.
Distribuciones Pascual
mantén a filosofía de em-
presa familiar coa que se
iniciou no negocio, se ben
a participación dos mem-
bros da familia xa medrou
coa implicación no negocio
de Milagros Varela
Sánchez, filla dos fundado-
res da empresa, e que na

actualidade é responsable
da parte comercial do
negocio.
A comercialización e pre-
venda dos produtos é un-ha
das partes vitais do ne-
gocio da melidense Distri-
buciones Pascual. A empre-
sa efectúa unha serie de
visitas programadas aos
seus clientes nas que con-
cretan os pedidos que máis
tarde deberán achegarlles.
Hostaleiros e supermerca-

dos son os dous grandes
grupos de clientes aos que
Distribuciones Pascual a-
chega con puntualidade os
seus produtos, sempre na
área delimitada para a
empresa, e que vai dende
Oza ata Portomarín, dende
Arca ata Dombodán, ou
lugares como Vila de
Cruces e Rodeiro.

Inicio difícil
Aínda que hoxe en día

Pascual é unha das marcas
de referencia no mercado
español, Carmen Sánchez
lembra que os primeiros
pasos da empresa foron
moi complicados. Daque-
las Pascual non tiña o
recoñecemento de agora, e
moita xente non quería nin
coñecer a marca. Foi unha
labor moi dura de demos-
trarlle aos clientes que o
producto era de calidade,
recoñece Carmen. 

Por se fora pouco, a expe-
riencia que os hostaleiros e
comerciantes tiveran pre-
viamente cos anteriores
distribuidores non fora
positiva, polo que Avelino
e Carmen tiveron que lo-
grar a base de traballo e
cumplir ben que os clientes
depositaran neles a súa
confianza, unha tarefa
ardua e longa, pero que deu
uns froitos que agora se
recollen.

A empresa melidense reparte os produtos da firma nunha ampla ruta que inclúe a comarca 

Distribuciones Pascual: 18 anos
ofrecendo confianza e calidade

Unha organizada
rede comercial e
unha eficaz 
distribución son as
chaves da empresa

A empresa de Avelino Varela é a distribuidora oficial de Pascual en toda a comarca

A puntualidade
determina 
o respaldo 
dos clientes
Logo de 15 anos no sec-
tor, Distribuciones Pas-
cual conta cunha cliente-
la fixa de 400 clientes
fieis á firma, pero para
conseguir isto, Carmen
Sánchez lembra a impor-
tancia da calidade do ser-
vizo que ofreces. É fun-
damental ser moi pun-
tuais e garantirlle aos
clientes que terán o pro-
duto que necesitan nas
mellores condicións, e
para cando o necesiten.
A partir de aquí, xa entra
en xogo o propio produc-
to, que logo de décadas
no mercado, Carmen cré
que é do mellor. Cando
collemos a ruta, Pascual
tiña cero clientes, e
agora nós traballamos
con 400, pero iso é a
base de cumprir.

Unha gama ampla de pro-
dutos que vai moito máis
aló do leite, e a calidade e o
respaldo dunha marca re-
coñecida é a mellor publi-
cidade de Distribuciones
Pascual, lembra Carmen
Sánchez. Nos quince anos
que  levan traballando coa
empresa, a gama de produ-
tos medrou de xeito nota-
ble. Aos clásicos leites que
comercializa a firma, su-
máronselle todo tipo de
postres lácteos, como iou-
gures ou natillas, unha gran
variedade de cereais para o
almorzo, e mesmo zumes e
augas. A tendencia actual

aos productos prebióticos,
con proteinas e vitamina-
dos levou ao Grupo Pas-
cual a incluilos na súa ofer-
ta, o que incrementou de
xeito notable a carta da
empresa, que inclúe leites
de soia, bebidas funcionais,
e mesmo productos especí-
ficos para mulleres, como
un dos últimos lanzamen-
tos do grupo, o leite Essen-
tial. 

Movemento
Os 400 clientes aos que
Distribuciones Pascual su-
ministra produtos na zona
obriga á empresa meliden-

se a recibir de xeito cons-
tante mercadorías. Xa só de
leite, a empresa move
semanalmente uns 23.000
litros, aos que hai que
engadir os demáis produc-
tos que distribúen. As
semanas de maior move-
mento na empresa son con
claridade as de principios
de mes, porque lonxe do
que poidera pensarse, a
venda desta clase de produ-
tos tamén sucumbe aos
altibaixos do mercado, e
finais de mes son sempre os
días máis frouxos para a
venda, comenta Carmen
Sánchez.

A mellor publicidade é a que 
transmiten os propios productos 

A firma comercializa unha ampla variedade de productos
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O pasado 12 de xaneiro o
xulgado do penal número 2
de Santiago fallaba a sen-
tencia interposta contra o
presidente de ASETEM-
CCA, José Antonio Rodrí-
guez, por un suposto delic-
to continuado de inxurias
con publicidade, absolven-
do ao acusado. A maxistra-
da declaraba inocente a
Rodríguez do cargo de in-
xurias continuadas querela-
do por José Evaristo Rodrí-
guez Carracedo e Francisco
Xabier Freire Chico.
Os feitos remóntanse a no-
vembro do 2005, cando,
segundo consta na senten-
cia, Rodríguez, en calidade
de presidente de ASETEM
enviou ao Pleno da Cámara
de Comercio de Santiago
un escrito no que se critica-
ba a actuación da Cámara
en relación co outorgamen-
to dunha subvención á A-
sociación de Comercian-

tes, Empresarios e Indus-
triais de Melide (ACEIM)
para un estudo de viabilida-
de para a creación dun
CCA. Este proxecto de via-
bilidade encomendouse a
Sarela Xestión SL, unha
empresa participada, entre
outros, por Rodríguez Ca-
rracedo, e por Freire Chico.
Este cúmulo de circunstan-
cias fixeron que ASETEM
as considerara como cons-
titutivas dunha actuación
parcial e deshonesta por
parte da Cámara de Co-
mercio ao contribuir a au-
mentar a crispación exis-
tente entre os comerciantes
e empresarios de Melide,
ao tempo que se finanzaba
un proxecto no que estaban
directamente impicados de
modo persoas e beneficio
económico particular mem-
bros do comité executivo e
do pleno da cámara, un
feito que ASETEM enten-
deu que entraba en contra-
dicción coa filosofía que
rexe a cámara. 
Partindo destes feitos, se-
gundo consta na sentencia
a que tivo acceso este me-
dio, a orixe da querela sitú-

ase no escrito de Rodríguez
á Cámara, unha serie de
feitos que non consnstitú-
en, segundo a sentencia, in-
tromisión na honra dos
querelantes pois non se po-
de entender que se lles atri-
buiran feiots con pleno
coñecemento da súa false-
dade ou con desprezo cara
a verdade. Sublíñase ade-
máis que a acusación  parte
dunha consideración erró-
ne, posto que no escrito
atribúense as actuacións á
Cámara, e non aos quere-
lantes, proba do cal é a nota
de prensa enviada pola pro-
pia Cámara na que xustifi-
ca a súa actuación ante o
escrito de ASETEM. En-
gade que non se pode con-
siderar que o texto sexa
inxurioso, nin que conteña
expresións inxuriosas para
os querelantes. Incide en
que o texto se debe enmar-
car no ámbito da crítica,
máis ou menos afortunada,
que efectúa o presidente de
ASETEM respecto a unha
actuación dunha corpora-
ción como é a Cámara,
polo que non é intromisión
no dereito ao honor.

A sentencia non ve delicto nas manifetacións de ASETEM

Rodríguez, absolto do presunto
delicto continuado de inxurias

A Consellería de Inno-
vación e Industria prevé
celebrar o vindeiro mes
de marzo os exames pre-
cisos para obter o carné
válido para manexar
guindastres. Para poder
asistir á proba, será preci-
so que os aspirantes acre-
diten ter feito un curso de
formación ao cal só pode-
rán asistir traballadores
que acrediten experiencia
previa no manexo de
guindastres.
As persoas que queiran
participar neste curso

deben anotarse nos vin-
deiros días na sede da
Asociación de Empresa-
rios Terra de Melide-
CCA. 
A duración do curso esta-
blécese en 55 horas das
cales a parte teórica se
impartirá na sede de
ASETEM-CCA, mentras
a parte práctica deberá
seguirse en A Coruña.
Para resolver calquera
dúbida, os interesados
poden dirixirse á Aso-cia-
ción de Empresarios Te-
rra de Melide-CCA.

Industria programa para o
mes de marzo os exames
para o carné de guindastre

A Asociación de Empre-
sarios Terra de Melide-
Centro Comercial Aberto
está a organizar novos
cursos para os vindeiros
meses:
Entorno financieiro
O vindeiro 16 de febreiro
dará comezo na sede
ASETEM-CCA un novo
curso de Entorno finan-
cieiro na empresa. A acti-
vidade formativa de 20
horas de duración está
aberta tanto a empresa-
rios como a traballadores.
O curso impartirase os
días 16, 17 e 24 de febrei-
ro e o 2 e 3 de marzo.
Os interesados en asistir
deberán inscribirse na se-
de de ASETEM-CCA an-
tes do 9 de febreiro. 

Prevención riscos
ASETEM-CCA impartirá
dous novos cursos de pre-
vención de riscos laborais
na súa sede. Desta volta
trátase de dúas activida-
des formativas enfocadas
cara o comercio meliden-
se. Os interesados en
asistir aos cursos que se
impartirán en datas próxi-
mas poden inscribirse xa
na sede da asociación.

Atención comercial
O vindeiro mes de marzo
a sede de ASETEM-CCA
acollerá un curso de aten-
ción comercial por teléfo-
no. Trátase dunha activi-
dade formativa na que xa
se poden inscribir intere-
sados. 

NOVOS CURSOS

Axuiza entende
dentro da legalidade
un escrito do
colectivo á Cámara
de Comercio

O día 1 de febreiro dará
comezo a campaña de
San Valentín organizada
pola Asociación de Em-
presarios Terra de Mel-
ide-Centro Comercil A-
berto. A iniciativa desti-
nada aos comerciantes
melidenses premiará a
fidelidade dos clientes do
comercio de Melide.
A campaña, que se pro-
longará ata o 14 de febre-
iro, premiará aos clientes

do comercio de Melide
con 10 dispositivos TDT.
Unha vez rematada a
campaña, celebrarase un
sorteo no que se escolle-
rán os dez boletos agra-
ciados con cadanseu dis-
positivo TDT.
A campaña de comercio
de San Valentín enmárca-
se dentro das campañas a-
nuais programadas e or-
ganizadas por ASETEM-
CCA.

ASETEM-CCA organiza 
a campaña do comercio
para San Valentín

A consellería de Innova-
ción e Industria a través da
Dirección Xeral de Comer-
cio vén de iniciar unha
campaña destinada a revita-
lizar a imaxe que teñen os
cidadáns do comercio gale-
go. Trátase dunha campaña
de imaxe para conseguir
darlle ao comercio do país
unha xusta valoración por
parte dos galegos e galegas,
e coa que transmitir a
importancia que supón para
Galicia o tecido comercial.
A campaña pretende revita-
lizar o noso comercio, po-
ñendo en valor as súas van-
taxes, un comercio moder-
no, especializado e próxi-
mo a ti e aos teus.

Partindo desta idea, durante
os meses de febreiro e mar-
zo a Dirección Xeral de
Comercio desenvolverá
unha campaña con impor-
tante presenza nos medios
tanto escritos como audio-
visuais baixo o eslogan
Comercio galego: as cores
da rúa. O lema pretende
remarcar que os establece-
mentos aportan vitalidade,
cor e interese ás rúas das
diferentes cidades e vilas
de Galicia, facendo unha
comparación entre o co-
mercio e un mosaico de
múltiples cores.

A web
A maiores da campaña en

medios de comunicación, a
Dirección Xeral de Comer-
cio puxo en marcha unha
páxina web, www.ascores-
darua.org, que ofrece dis-
dintas posibilidades aos
comerciantes, entre as que
destaca un sorteo para pro-
mocionar os distintos nego-
cios, e que fará que os
comerciantes entren nun
sorteo de 12.000 euros para
a promoción do comercio.
Na web, concrétanse ade-
máis as vilas e cidades ás
que se achegarán activida-
des nas rúas para levar a
campaña aos clientes, e
encher as vilas coas cores
da iniciativa da consellería
de Innovación e Industria.

Industria inicia unha campaña para
revitalizar a imaxe do comercio galego
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Cunha ovación unánime
rematou a primeira xira do
2007 da Orquestra Sin-
fónica de Melide. A forma-
ción que dirixe dende o ano
1993 Fernández Vázquez
Arias  percorreu en xaneiro
os principais auditorios da
comunidade para achegar a
última gala lírica preparada
pola formación. Baixo o
título Concerto vienés, a
orquestra melidense inter-
pretou oberturas, valses,
polkas e marchas compos-
tas por Johann Strauss, ade-
máis da obra Caballería
ligera de  F. Suppe.
Logo do éxito colleitado en
2006 pola primeira xira da
Orquestra Sinfónica de
Melide polos auditorios
galegos, a Deputación da
Coruña volveu patrocinar a
xira da formación que diri-
xe Vázquez Arias. Desta
volta, os auditorios e tea-
tros seleccionados para
acoller a gala lírica da
orquestra melidense foron
o Auditorio de Galicia, en
Santiago de Compostela, a
Universidade Laboral, na

vila de Culleredo, o Teatro
Jofre, en Ferrol, ademáis do
Teatro Colón, de A Coruña.
O auditorio coruñés abriu
oficialmente as súas portas
o 28 de xaneiro coa actua-
ción da Sinfónica de
Melide logo de tres anos de
rehabilitación.

Loubanzas
Ademáis de estar a conver-
terse nun referente da músi-
ca clásica en Galicia, a
Orquestra Sinfónica de
Melide está a desenvolver
unha labor ata agora reser-
vada a formaciós nadas en
grandes poboacións. O
feito de que a orquestra
melidense sexa unha das
grandes embaixadoras da
música galega, en palabras
do deputado provincial
Celestino Poza, é dobre-
mente meritorio dada a
xuventude da formación e o
feito de ser un caso único
en todo o estado español ao
nacer nun concello de
menos de 8.000 habitantes,
subliñou a deputada pro-
vincial e concelleria de

Melide Socorro Cea Váz-
quez.
Outro dos recoñecementos
públicos feitos ao traballo
que vén desenvolvendo a
Orquestra Sinfónica de
Melide chegou da man da
Sociedade General de Au-
tores, que recoñeceu á for-
mación melidense como a
entidade que máis apoio
presta aos autores noveis
galegos.

A formación levou o programa Concerto Vienés a catro auditorios galegos 

A Sinfónica de Melide pecha con
gran éxito a primeira xira do ano
A orquestra recibiu o recoñecemento da
SGAE polo seu apoio a autores noveis

A tourné da Orquestra:
-DÍA 20: SANTIAGO DE C.
-DÍA 21: CULLEREDO

-DÍA 27: FERROL

-DÍA 28: A CORUÑA

Vázquez Arias loubou a profesionalidade e o arduo traballo dos músicos da orquestra

A escola de gaitas e percu-
sións galegas Axóuxere
proclamouse gañador do
certame de xugadas e rei-
ceiros organizado por ter-
ceiro ano polo concello de
Boimorto. A formación,
participou no certame xun-
to con outras quince agru-
pacións chegadas de toda
Galicia. Os integrantes de
Axóuxere, de idades moi
variadas, achegaron ao con-
curso de Boimorto unha
canción popular recompila-
da da tradición oral polos
melidenses xa finados Ga-

briel Mato e Xesús Fu-
ciños.
Ademáis do recoñecemen-
to, o primeiro premio do
certame de cantigas que
gañou Axóuxere estivo do-
tado con 1.000 euros.  O se-
gundo premio do certame
de coplas de reis foi para
Xosé e Xesús Sánchez, pai
e fillo, que recibiron 600
euros ademáis do recoñece-
mento dos centenares de
persoas que asistiron en
Boimorto ao certame musi-
cal organizado o día de Re-
is.

Axóuxere proclamouse gañador
do certame de Reis de Boimorto

Axóuxere fíxose co primeiro premio no certame de Boimorto

Quedábanselle curtas as
palabras ao director da
Sinfónica de Melide, Fer-
nando V. Arias para des-
cribir o éxito da orquestra
na súa segunda xira por
Galicia. Foi impresionan-
te tanto a nivel de público
como de actuación, dixo
o músico, que lembrou
que no concerto de A Co-

ruña, as entradas esgotá-
ronse en tan só dúas ho-
ras. Vázquez Arias lou-
bou a profesionalidade
dos seus músicos, e o tra-
ballo que fixeron, que foi
recoñecido por xente en-
tendida no tema. Crítica e
público conincidiron ade-
máis en loubar o traballo
da formación.

Impresionante, segundo o director
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Di o dito que onde houbo
lume, sempre quedan res-
coldos, e iso pode ser o que
pasou o pasado xaneiro en
Melide co teatro. O grupo
local Charamela estreou no
pavillón do IES a obra de
teatro María Rosa, e o
resultado non puido ser
mellor, tanto sobre o esce-
nario, como nas butacas.
As outrora veladas teatrais
que se representaban nos
cines melidenses voltaron á
mente dos veciños, que
lembraban marabillados os
bos momentos que o teatro
afeccionado viviu en
Melide hai algunhas déca-
das. Entre lamentos pola
desaparición da tradición
teatral, e espectativas polo
rexurdir da escea meliden-
se da man de Charamela
levantouse o telón. A come-
dia sentimental en dous
pasos, María Rosa puxo no
escenario unha familia
fidalga, dous namorados
longamente separados, e
unha serie de personaxes
característicos doutrora,
como son os criados e o
cura. Un amalgama de per-
sonaxes construidos con
éxito por un reparto inte-
grado por Óscar Gómez, I-
sabel Ramos, Chelo Abela-
rias, Antonio Méndez, Die-
go Sánchez, Xan Curros,
Susana Loureiro, Alicia
Casal, e Jesús Gómez La-
reo, que compaxinou a la-
bor de actor coa de direc-
tor.
A posta en escea, con sons
galegos de fondo, contou
coa colaboración de Jaime
Soengas en decorados e
iluminación axudado pola
carpintería Ramiro Roca;
de José Manuel Valiño en
son, e de Loli Gómez e
Marujita Castro nas labores
de maquillaxe. Todo para
conseguir crear sobre o
escenario un ambiente inti-
mista que transmitiu ao

público a unha época ante-
rior.

Acompañamento
Para acompañar a Chara-
mela no seu estreo de
María Rosa, o grupo de
gaitas Axóuxere de Melide
participou como convidado
interpretando varias pezas
tanto antes da representa-
ción coma no intermedio
da obra.

Ao remate do espectáculo,
o público amosouse encan-
tado coa recuperación tea-
tral que está a facer Cha-
ramela, demostrándolle o
seu apoio como mellor o
soubo facer: apraudindo.

Inicios e proxectos
Charamela, constituida hai
algunhas semanas como
asociación cultural, come-
zou a súa andaina teatral en

Melide no ano 2004, cando
o grupo teatral representou
a obra Almas sinxelas, de
Prado Lameiro.
A intención do grupo tea-
tral é recuperar a paixón
polo escenario entre os
melidenses, e nada mellor
para iso que facelo con
outra representación. En
abril o grupo estreará Todo
ten goberno, do autor
Prado Lameiro.

DE PRETO| O grupo Charamela recupera a tradición teatral melidense

Melide volve á escea
Preto de 700 
persoas asistiron
ao estreo da obra
María Rosa

O reparto recibiu unha gran ovación tralo remate da representación

Case 700 persoas asistiron á representación no pavillón do IES

A Asociación Cultural
"Charamela" de Melide esce-
nificou na noite do venres 19
de xaneiro no Pavillón do
Instituto de Ensino
Secundario de Melide a obra
"María Rosa" de Gónzalo Ló-
pez Abente.
A velada foi precedida por

unhas palabras de Xosé
Domingo Fuciños e contou
coa colaboración do grupo de
gaitas "Axóuxere" de Melide.
A montaxe de "Chara-mela"
constituíu un verdadeiro éxito
cun pavillón cheo dun público
que non baixou un intre a súa
atención, gozando e sofrindo
coas incidenciasfestivas e
dramáticas da obra.
Ó rematar a representación,

moitos espectadores subiron
ao estrado para felicitar ós
actores.

A andadura teatral de
"Charamela"comeza no ano
2004 coa representación da
obra "Almas sinxelas" de
Prado La-meiro e tres anos
máis tarde constitúese for-
malmente como asociación
cultural.
A Asociación pretende o
divertimento do pú-blico a
través de obras sinxelas que
fagan pa-sar un bo rato a
todos.
Este grupo non ten na-da de
profesional xa que os seus
compoñentes son persoas
que traballan en diversas
profesións e, roubándolle
horas ao sono, dedican o seu
tempo libre ó teatro, capita-
neados polo seu director
Jesús Gó-mez Lareo.
Na actualidade o grupo de
escea está formado por oito
homes e seis mulleres, das
que nove escenificaron
"María Rosa" e outras cinco e
máis o director (que traballa
nas dúas) representarán
"Todo ten goberno" de Prado
La-meiro o vindeiro mes de
abril.
A Asociación Cultural "Cha-
ramela"  quere darlle o seu
agradecemento aos colabora
dores, patrocinadores e ao
público que co seu cariño fan
que siga firme no seu camiño 
de fomentar a cultura teatral
no pobo de Melide, espallala
por outros lugares de Galicia
e incluso nos Centros Ga-
legos do resto de España.

TTribribuna una AberAber tata

Mª CARMEN GÓMEZ
NEIRA

Presidenta da
Asociación Cultural

Charamela

Charamela
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Cartel da obra María Rosa do 1935
Arquivo dos irmáns Fuciños-Gómez

(Casa de Pita)

O humor de onte

Antroido en Melide e cen-
tro de Galiza, entroido en
xeral, introito (entrada) á
Coresma. Hai que adiver-
tirse antes do sacrificio
coresmal.
Durante o franquismo, o
antroido retrocedeu enor-
memente na Galiza. Había
algunhas mascaritas, fole-
chos, queimas, coplas sa-
tíricas, humor e gastrono-
mía, pero todo tutelado
(máis ou menos) pola cen-
sura. Iso sí, había bailes de
sociedade, con disfraces a
cara descuberta.
Na transición no 1977 e

por iniciativa da Asocia-
ción Cultural "Terra de

Me-lide", recén nada (ce-
lebramos o 30 aniversa-
rio), escoménzase a "Co-
rrelo Antroido", lerlle os
testamentos acusatorios e
logo queimalo. "Correlo
Antroido" foi i é pasarrúas
e comparsas polas rúas, o
luns e martes, e neste de-
rradeiro día queimámolo
na Praza das Coles ás
21:00 h.
Arredor disto naceron
concursos nas discotecas
de disfraces de adultos e
rapaces, etc.
Do antroido dos anos cin-
coenta e sesenta, lémbro-
me do que facían a familia
do Sr. Xaquín de Pedras e

outros melidás, que no
Cruceiro e enriba do ca-
mión de Pepe de Pelos,
asasinaban ó antroido
(con un coitelo de matalos
porcos), unha coitelada no

corazón (que viña sendo
unha vexiga de porco chea
de viño tinto), no peito de
un boneco de palla ben
vestido.
Sábado, Domingo, Luns e

Martes de Antroido, habe-
rá unha mostra na Capela
do Santo Antón destes 30
anos.
E o ANTROIDO que viva
moitos máis!!

30 aniversarios do Antroido
en Melide, de xeito 

ininterrompido
XOSÉ DOMINGOS FUCIÑOS

Antroido do 1980. Lectura dos testamentos. Arquivo da asociación Terra de Melide

D. Secundino Bande Prieto,
Comandante do Corpo de Oficiñas
Militares, faleceu o pasado 23 de
Xaneiro- 07 na súa casa de Paradela
(Toques).
Naceu o 25 de Marzo de 1916 en
Paradela (Toques), e ós quince anos
marchou a Melide a traballar no
negocio de D. Andrés Rodríguez
Martínez "Aceiteiro".

Con permiso paterno, ingresou
voluntario no Exército no ano 1935.
Durante a Guerra Civil estivo nas
frontes de Asturias, Aragón e
Levante. Finalizada a Guerra, pro-
seguíu a súa carreira no Exército
con destinos na Galiza: A Coruña,
Lugo, Ourense, Vigo, e Pontevedra.
No ano 1956 co grado de Tenente é
destinado a Sidi-Ifni(África), onde é
testemuña da derradeira guerra
colonial española (1957-1958). En
Sidi-Ifni está até a entrega da Praza
a Marrocos no ano 1969. Logo foi

destinado ó Sáhara, á cidade do
Aaiún, onde estivo até 1976, cando
España cedeu ó Sáhara, sendo un
dos derradeiros Oficiais en abando-
nar o solo saharaui.
De África o seu derradeiro destino
foi Vigo, onde se retirou co grao de
Comandante Honorario no
1976.Voltou a Paradela(Toques),
onde no 1969 construíu un dos pri-
meiros establos de vacún da
Comarca e foi pioneiro na repobla-
ción forestal.
Participou na vida política de
Toques, sendo Concelleiro por
Candidaturas Independentes de
1983 até 1991.
A miña testemuña de ser un home
honrado, afable, culto, emprende-
dor, amigo, en resumo unha boa
persoa, e un bon pai.As miñas con-
dolencias á súa viúva Pilar e ós seus
fillos. 
Descanse en paz.

Don Secundino Bande Prieto
XOSÉ DOMINGOS FUCIÑOS

In memoriam
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Din que o progreso e o
futuro está nas grandes
cidades, que é aí onde se
mide o desenvolvemento
dunha sociedade. Unha,
que é algo acérrima á
terra, pensa que é certo
que ás cidades chegan pri-
meiro os adiantos e as
melloras, pero por unha
cuestión puramente lóxi-
ca: as cousas, positivas ou
negativas, vense e danse
máis onde máis xente hai.
O caso é que grazas a
unhas vacacións tiven a
ocasión de pasar uns días
en Madrid, e pensando
nun tema para escribir
este artigo, reparei nun
costume que teñen os
madrileños -e supoño que
todas e todos os urbanitas-
, que me chamou a aten-
ción: non hai un segundo
perdido, non hai un paso

que se dea gratuitamente,
e tampouco un minuto de
acougo simplemente para
estar. Mágoa que non poi-
dan darlle valor a un
anaco de tranquilidade
mirando como baixa a
auga por un regato, ou
como fumegan as chemi-
neas co ulido das filloas.
Outras cousas boas terán,
digo eu... 
Pero entre tanto move-
mento, tanta présa e tanto
trafego hai tamén cousas
envexables. Da morea de
xente que viaxa no metro,
que sube e baixa dos
vagóns correndo e pele-
xando por un asento, case
non hai ninguén que non
leve un libro entre as
mans. Estes días vin
homes e mulleres, vellos,
novos, inmigrantes (moo-
oooitos inmigrantes),

xente á que se lle nota que
ten carreira e outra moita á
que se lle nota que vén do
traballo e que, probable-
mente, vai camiño do
segundo. É admirable que
ese aproveitamento do
tempo se encamiñe cara a
un libro, a pesar do ruído
insoportable do metro.
Lían de todo: novelas de
amor, un pequeno dicio-
nario bilingüe, o último
libro de Paulo Coelho, o
de Pérez Reverte, un
ensaio sobre a "firma-
rúbrica", o "Diario de Ana
Frank", o xornal gratuíto...
En Galicia non hai metro,
pero si Freires,
Castromiles, paradas de
autobuses, bancos de par-
ques, cafeterías e recun-
chos solitarios nos que é
certamente difícil, ver a
alguén lendo. Se acaso,

algún universitario -
algunha universitaria,
maiormente-, estudantes
que len para un exame, ou
velliñas que len libros e
revistas relixiosas. Nunca
pensei que o diría, pero

oxalá ese espírito dos
madrileños enchoupe
algún día a sociedade
galega. Oxalá chegue o
momento no que ler non
sexa un traballo nin unha
acción rechamante.

Vicios madrileños
VANESSA MARTÍNEZ IGLESIAS

O metro é un novo espazo de lectura nas grandes cidades

Ben necesario nos parece, á
hora de recuperar o patri-
monio lúdico, promociona-
lo adecuadamente. Coñe-
cemos ben cales son os xei-
tos: investigación, divulga-
ción, práctica, entre outros.
O IES de Melide, que se
destacou nos últimos anos
na tarefa de revalorización
do patrimonio lúdico, vén
de se incluír nun programa
educativo europeo con tales
propósitos.
A Axencia Sócrates, den-de
as súas delegacións nos dis-
tintos países europeos,
coordina diferentes acci-
óns que poden ser levadas a
cabo dende os centros edu-
cativos. Nestes proxectos,
socios de varios países
acordan e definen un pro-
xecto educativo común que
levar adiante. As modalida-
des das accións europeas
son múltiples: ensino se-
cundario, formación profe-

sional, ensino de adultos...
Na última década, o IES de
Melide ten, entre as accións
xa rematadas ou en marcha,
ampla experiencia nestas
prácticas. Agora acaba de
se embarcar nunha nova
andaina, unha acción Grun-
dtvig, de cara ao ensino de
adultos.
-O pasado mes de novem-
bro, na cidade de Veliko
Turnovo, capital histórica
de Bulgaria, desenvolveuse
un seminario de contacto
baixo a denominación Te-
souros do pasado e do pre-
sente. Patrimonio europeo a
través do diálogo intercul-
tural. A finalidade deste
tipo de eventos é a busca de
socios cos que definir un
novo proxecto encadrado
na temática xeral do semi-
nario. Un representante do
IES de Melide acudiu á cita
cunha proposta clara: o
patrimonio lúdico. Non

podería ser doutro xeito,
dada a súa longa tradición.
E as cousas saíron ben. Nos
cinco días que durou a xun-
tanza, falouse, discutiuse e
sacáronse cousas en claro.
O IES veu cun proxecto
chamado A.T.T.I.C. (en
inglés, Arts, Traditions,
Training, Inheritance, Cul-
ture), formado por Dina-
marca, Estonia, Finlandia,
Bulgaria, Grecia e, claro,
Melide. O proxecto é moi
global, pois abranguerá un
amplo espectro de activida-
des. Todo o proxecto está
artellado entorno á recupe-
ración do patrimonio a tra-
vés de varias manifesta-
cións: artes e oficios de
sempre, músicas e bailes
tradicionais, contos orais e
mitos, xogos tradicionais.
As ideas fundamentais que
guían o proxecto son dúas:
recuperación e intercam-
bio.

Cada país será o encargado,
entre outras tarefas, de ela-
borar un catálogo sobre
aquilo do que é especialista
ao longo dos países socios,
os xogos tradicionais no
caso de Melide. Así mesmo
deberá proporcionar a
información necesaria para
que os outros países fagan

o mesmo no seu eido. Os
produtos finais do proxec-
to, xurdidos de procesos de
intercambio, deberán ser
completos catálogos que
dean conta da riqueza do
patrimonio europeo, onde
han de ter cabida, con valor
propio, os xogos tradicio-
nais galegos.

Os xogos populares nun proxecto 
europeo do instituto

REDE GALEGA DO XOGO TRADICIONAL E POPULAR

Vila de Veliko Turnovo, capital histórica de Bulgaria



Teléfonos de
interese

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

FFEEBBRREEIIRROO

-Xoves 1: comeza a cam-
paña de San Valentín orga-
nizada por ASETEM-
CCA. Prolongarase ata o
día 14, día dos namorados.

-Venres 9: data límite para
entregar na sede de
ASETEM-CCA os boletos
premiados no sorteo de
Nadal. Só se recibirán
boletos ata as 13 horas.

-Remata o prazo para
inscribirse no curso de
Entorno financieiro na
empresa que se impartirá
na sede de ASETEM-CCA
a partir do día 16. As
prazas reservaranse por
orde de inscrición.

-Días 10 e 11: Copa galega
de Kaiak Extremo. Será na
zona das torrentes de Má-
cara-Ramil, no concello
veciño de Agolada. Orga-
nizaranse distintas activi-
dades lúdicas e deportivas
coas que colabora ASE-
TEM-CCA.

-Do 12 ao 15: obradoiro
de máscaras no edificio
multiusos. Organizado po-
lo Concello, e para xenTe
de todas as idades. Enmár-
case na programación de
Entroido.

-Xoves 15: remata o prazo
para inscribirse na viaxe
organizada polo Concello
ao circuito de Montmeló.

-Venres 16: iniciase na
sede de ASETEM-CCA o
curso de Entorno finan-
cieiro na empresa. Con-
tinuará os días 17 e 24 de
febreiro, así como o 2 e 3
de marzo.

Actos 

AxendaAxenda18
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Un dos principais sectores
da economía melidense é a
hostalería. Cafeterías, ba-
res, restaurantes e hoteis
espárcense por todo o casco
urbano e polas parroquias
que conforman o concello.
Unha desas cafeterías é
Ruada, un local que En-
rique Fernández abriu hai
xa oito anos en plena estra-
da de Agolada.
-Qué leva a un a abrir un
local de hostalería en Me-
lide?
-Pois eu xa estaba vencella-
do ao sector anteriormente,
pero traballando no ámbito
nocturno. Cando decidín
comezar de novo optei por
unha cafetería, pero traba-
llar de noite a traballar de
día cambia completamente.
-Ubicarse nunha zona co-
mo a estrada de Agolada,
que semella estar en ple-
na efervescencia constru-
tiva, foi premeditado?
-Non, foi por motivos do
local. Atopei este baixo que
me convenceu, e
decicinme por
el. Ademáis esta
é unha boa zona,
con bastante mo-
vemeto, sobre
todo polas mañás, que tra-
ballamos moitos almorzos.
-Os almorzos son a parte
máis forte do día?
-Nós traballamos moito os
almorzos, pola xente do
tranporte, que ten que bus-
car un sitio donde atopar
aparcamento. Ademáis esta
carretera está bastante tran-
sitada.
-Dende hai un par de me-
ses a estrada cambiou a
súa fisonomía co pintado
das isletas; afectouvos a
nivel de clientes?
-Eu non digo que as isletas
estén mal, e se serven para
evitar accidenes, paréceme
ben. O que pasa é que a nós
algo sí nos afectou, non

moito pero algo si. Cada
vez nesta zona hai máis co-
ches, e o sitio para aparcar
vai sendo menos, e por

exemplo os cohces non
poden dar a volta para ir
aparcar ao outro lado, e iso
tamén pode afectar á hora
de que os clientes decidan
parar.
-O máis forte para vós
son os almorzos, pero có-
mo transcorre o resto do
día?
-Pois supoño que igual ca
na zona do centro. Polas
mañás moi ben, e despois
traballas sobre todo as fins
de semana de noite, os ven-
res e os sábados, porque
pola semana Melide está
moi parado.
-Iso só durante todo o
ano, ou os meses de verán
seguen ser a mellor época

para os hostaleiros meli-
denses?
-O verán é bo. Porque ade-
máis da xente que vén de

fóra, a de aquí
tamén gasta
máis. Hai pa-
gas extra, sá-
ese máis, e iso
nótase en que

se consome máis.
-As festas do San Roque
son a mellor semana do
ano?
-Algo recupérase, pero
tamén hai
que lem-
brar que en
a g o s t o
tamén hai
que pagar
parte das festas, e en zonas
coma esta non estamos tan
beneficiados, porque todas
as atraccións e actuacións
se levan para o centro. Asi
que beneficiaste, pero me-
nos ca outros locais que es-
tán arriba. Tampouco son
unhas festas só para a hos-
talería, como se soe pensar,

porque ao final beneficiase
todo o mundo, supermerca-
dos, gasolineiras, e todo
tipo de servizos.
-Ademáis a hostalería, sen
descanso, non?
-Sí. O máis duro do noso
traballo é que non tes festi-
vos nin días libres.
-E qué me di do carné por
puntos? Notouse?
-Sí, bastante. Nos meses de
verán por exemplo, notouse
moito porque antes igual
cando os traballadores sa-

ían de traballar paraban a
tomar un viño en dous ou
tres bares. Agora non podes
facer iso; vas a un e reco-
lles.
-Melide ten fama de ter
moitos bares. Hai cliente-
la para todos?
-Sí, eu creo que sí, e de
feito, ves como segue

habendo os mesmos, ou
máis ca hai anos. Xa se
sabe que a hostalería é a
base de sacrificarse e traba-
llar. Coas horas que traba-
llas tiñas que facer moitos
máis cartos, porque non se
gana tanto como a xente
pensa. Tes que estar moitas
horas trala barra.
-Qué horario tedes no
Ruada?
-Pois abrimos ás sete da
mañá, e pechamos sobre as
doce da noite. As fins de

semana ábrese un
pouco máis tarde,
porque tamén se
pecha a outra hora.
-Pero supoño que
tamén terá unha

parte dóce, non?
-Sí. Por exemplo para mín é
moi bonito. Sempre coñe-
ces a moita xente que dou-
tra forma non coñecerías.
Coñeces xente boa e xente
non tan boa. Moitas veces
descobres a xente moi ama-
ble e agradable, e iso sem-
pre se agradece.

ENRIQUE FERNÁNDEZ, DE CAFETERÍA RUADA

O carné por puntos notouse moito no
verán, ao sair a xente do traballo

A cafetería que rexenta Enrique Fernández abriu as
súas portas hai oito anos. Situado na estrada de
Agolada, é un dos locais con máis clientela sobre todo

á nivel de tranportistas e á hora do almorzo. Recoñece
que o verán é unha boa época para o sector, pero lem-
bra que todo depende do sacrificio que se poña.

Enrique e a súa dona rexentan o Ruada, ubicado na estrada de Agolada

O verán é bo porque a xente
de aquí tamén gasta máis

A hostalería é a base de 
sacrificarse e traballar
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