
Melide deberá modificar o plan
xeral antes da súa aprobación inicial

Melide estreou nova corporación

MELIDEMELIDE
O parque eólico de Co-
desás requerirá un in-
vestimento de 15 millóns
de euros O novo parque,
xestionado por Fenosa,
está en plena fase de cons-
trución. Contará con 20
aeroxeradores que produ-
cirán unha potencia de
45.050 megawatios por
hora ao ano P8

CULCULTURATURA E LECERE LECER
A banda de Chapela
ofreceu un concerto en
Toques A actuación da
formación pontevedresa
enmárcase na programa-
ción do Vai de Camiño,
impulsado polo Xacobeo
nos municipios e vilas
atravesados polas rutas
peregrinas                  P12

Alumnos do IES gañan
un premio convocado
polo Parlamento Estu-
dantes de bacharel do cen-
tro melidense fixéronse
co primeiro premio dun
certame convocado polo
Parlamento de Galicia
para dar a coñecer o fun-
cionamento da cámara
autómica. O traballo, con-
sistente na redacción dun
anteproxecto de lei, ver-
sou sobre a conservación
dun espazo natural     P15

O pasado 16 de xuño celebráronse na comarca
os plenos de constitucion das novas corpora-
cións. En Melide, logo dos resultados das
municipais do 27 de maio, Bloque Nacionalis-
ta Galego e Partido Socialista de Galicia esce-
nificaron o pacto de goberno que lles permiti-

rá gobernar o concello os vindeiros catro anos.
A nacionalista Socorro Cea Vázquez foi elixida
alcaldesa pola maioría da corporación, men-
tras o socialista Manuel Prado Puga ocupará
o cargo de tenente de alcaldesa durante toda a
lexislatura                                             P3

O informe previo á aprobacion inicial do Plan Xeral de
Ordenación Municipal de Melide  insta a efectuar varias
modificacións no texto. O informe da Consellería de
Política Territorial contén diversas observacións que
será preciso corrixir antes de que se efectúe a aproba-
ción inicial do plan. Entre as cuestións detectadas pola
Xunta destaca a capacidade residencial prevista no
PXOM, e que o informe entende inxustificada ao tripli-

car o número de vivendas existentes. Así mesmo, o
informe detecta 9 zonas clasificadas como urbáns e que
non reúnen as condicións para ser tal, ao igual que oco-
rre con 2 zonas definidas como chan consolidado e que
a Xunta estima que non deben ter dita consideración. O
novo goberno municipal xa anunciou a súa intención de
modificar no PXOM as consideracións do informe para
proceder logo á súa aprobación inicial                   P9
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AS NOVAS
CORPORACIÓNS
Ovidio Leiva accedeu á
alcaldía respaldado polos
votos de tres concelleiros
do PP en Santiso; mentras
que Buján e Calvo se tur-
narán á fronte da alcaldía
de Toques, gobernando
dous anos cada un   P 4-6
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Editorial Tribuna de opinión

Cada un de xullo o sector do comercio inicia o período
de rebaixas de verán. Teóricamente as vendas que non
se sacaron adiante nas semanas previas, teñen agora
unha oportunidade de ouro. Esa oportunidade ten
aínda máis peso este ano se temos en conta como evolu-
cionaron as vendas nos últimos meses. A climatoloxía
aliouse contra os comerciantes, que depositan agora
neste período de descontos boa parte das esperanzas de
recuperar a tempada.
O pasado inverno chegou tarde, co cal os clientes non
se apuraron a facer as súas compras para o frío.
Chegaron as rebaixas, e calzado e roupa centraron as
compras. Agora, xa na época estival, máis do mesmo. O
verán retrasouse, e de feito semella que non da chega-
do, e os comercios comproban como aínda teñen col-
gadas nas súas estanterías e perchas as prendas que
terían que ter vendido hai semanas. Pero claro, se o
tempo non axuda, a xente non merca. Agora, cando
comezan xa as rebaixas, agardaremos a que a clima-
toloxía acompaña, cando menos, agora.
A partir do un de xullo os comercios melidenses colgar-
án de portas e escaparates o letreiro de rebaixas, así
que agora é o momento de que respostemos os clientes.
Porque hai que lembrar que as rebaixas en Melide son
tan rebaixas coma fóra da vila, e no noso comercio está
o futuro. Porque temos o mellor producto, e ao mellor
prezo.

Rebaixas
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ

O próximo 6 de xullo a
Asociación de Empresar-
ios Terra de Melide- Cen-
tro Comercial Aberto cel-
ebraremos a nosa cea
anual de confraternidade.
O carácter de tradición
que acompaña a este en-
contro entre socios, com-
pañeiros e amigos ratifí-
case edición tras edición.
Pero, a deste ano, se
cabe, será aínda máis
emocionante.
Nos últimos anos, dende
ASETEM-CCA viñamos
recoñecendo a labor de
catro dos nosos asociados
en distintos campos: na

innovación industrial, no
ámbito comercial, na im-
plicación con ASETEM-
CCA ou ao desenvolve-
mento empresarial. Trá-
tase de galardóns ao
esforzo, ao traballo e á
implicación aos que este
ano se sumará un acto
emotivo máis.
A historia de ASETEM-

CCA, que se debuxa xa en
lustros, está marcada ta-
mén por comerciantes e
empresarios xa xubila-
dos, ou a piques de face-
lo. Xente que impulsou un
negocio, que lle deu
forma e vida, e que agora

deixa xa o relevo aos
máis novos, aos que lles
inculcaron a esencia do
traballo. 
Os socios de ASETEM-
CCA xubilados terán o
vindeiro día 6 o recoñece-
mento que se merecen.
Porque eles, co seu tra-
ballo tamén puxeron un
gran de area vital para o
fortalecemento do sector
empresarial e comercial
de Melide. Dende a aso-
ciación queremos agrade-
cerlles ese esforzo reco-
ñecendo a súa presenza
no noso colectivo a través
dunha sincera homenaxe.

Cea e homenaxe

Editorial Editorial 2
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O 16 de xuño botou a andar
a nova corporación do con-
cello de Melide. O salón de
plenos do consistorio que-
douse pequeno para dar
cabida a gran cantidade de
veciños que se achegaron
para presenzar o acto de
investidura dos novos edís
e da alcaldesa. Logo de que
os concelleiros xurasen ou
prometesen os seus cargos,
procedeuse á votación na
que Socorro Cea, respalda-
da polos votos a favor dos
concelleiros do BNG e polo
do socialista Manuel Prado
saíu elexida nova rexedo-
ra. Escenificouse dese xei-
to o pacto de goberno que
nacionalistas e socialistas
acordaran en días previos.

Primeiras palabras
O primeiro discurso de Cea
como nova alcaldesa de
Melide trazou unha serie de
agradecementos a todos os
veciños que confiaran no
BNG para liderar o cambio
no municipio. Tivo tamén
palabras Cea para o edil do
PSOE, Manuel Prado, por
facer posible co seu voto,
un camibo histórico no
goberno deste concello. 
Cea dixo sentir unha gran
responsabilidade ante as
expectativas dos meliden-
ses, e expuxo algunhas das
liñas sobre as que o novo
goberno fará fincapé: o tra-
ballo e a vivenda para os
máis mozos; o sector
empresarial, o comercio, os
maiores, as mulleres así
como os veciños discapaci-
tados. Tamén tivo palabras
para os emigrantes e os
veciños retornados, así co-
mo para os colectivos cul-
turais, deportivos e asocia-
ción de todo o concello
melidense.

Cea debuta como alcaldesa, e Prado 
asume a primeira tenencia de alcaldía

A nova rexedora
tomou posesión
do cargo nun
pleno ateigado 
de veciños

O novo equipo de goberno durante o primeiro pleno extraordinario trala toma de posesión

Sete áreas para xestionar o municipio
Cea e Prado prometen os seus cargos o día da sesión de investidura. En fronte, os membros da oposición, salvo Curros

O novo equipo de goberno
de Melide (BNG- PSOE)
acordou distribuír en sete
as áreas de goberno. Deste
xeito, Socorro Cea respon-
sabilizarase de urbanismo,
persoal e todo o vencella-
do ao Camiño de Santiago.
O edil socialista, Manuel
Prado, será o primeiro
tenente de alcaldesa e xes-
tionará medio ambiente,
seguridade cidadá, servi-
zos, educación e traballo.
O número dous do BNG
melidense, Antonio Díaz,
será o novo responsable de
promoción económica,

facenda, turismo e festas,
mentras que Ana Isabel
Ramos respostará nos
ámbitos de medio rural,
mocidade e medios de
comunicación.
Todo o relativo a cultura e
normalización lingüística
circunscribirase na área de
Conchi Castro, mentras
María Xosé Rodríguez
levará sanidade, benestar,
igualdade e participación
cidadá. Antonio Varela
farase cargo da área que
englobará deportes e
vivenda.
Durante a próxima lexisla-

tura Antonio Díaz exercerá
de segundo tenente de
alcaldesa.

Primeiro pleno
O primeiro pleno extraor-
dinario do novo mandato
serviu para sacar adiante a
distribución de competen-
cias e establecer a nova
orde de sesións. Cos votos
a favor de todos os conce-
lleiros, acordouse que os
plenos se celebrarán o últi-
mo mércores de cada mes
impar ás 13 horas. Os ple-
nos de máis interese para a

veciñanza convocaránse ás
21 horas.
No relativo ás comisións
informativas, aprobouse a
proposta do equipo de go-
berno de que sexan dúas: a
comisión especial de con-
tas e a de asuntos do pleno.
A maiores, Cea anunciou
que se establecerán comi-
tés especiais para abordar
cuestións de gran interese.
Durante o pleno, a voceira
do PP, Ánxeles Vázquez,
dixo que o novo goberno
comezaba o traballo repe-
tindo as comisións plante-
xadas polo PP hai 4 anos.
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Un pleno tenso e bronco
serviu de telón de fondo
para a constitución da nova
corporación de Santiso e
para a elección do novo re-
xedor. Ovidio Leiva, da
Candidatura Independente
de Santiso foi o edil que
colleitou os apoios sufi-
cientes para converterse en
alcalde, se ben eses apoios
non chegaron da man dun
tripartito, como todo pare-
cía indicar, senón de tres
concelleiros do Partido Po-
pular. Ramiro Camino, Ma-
nuel Suárez e José Luís Oro
romperon a disciplina de
partido, e no canto de res-
paldar a Ramón Villar co-
mo candidato á alcaldía,
outorgaron os seus votos a
Leiva.

As negociacións
Os resultados saídos das
urnas o 27 de maio deixa-
ron ao PP con 5 concellei-
ros, 3 para o CIS, 2 para o
PSOE, e un para o BNG.
Esta distribución da corpo-
ración deu a entender den-
de o primeiro momento que
sería necesario un goberno
bicolor ou tricolor no caso
de que as restantes forzas
quixesen apartar ao PP do
goberno. A prioridade ma-
nifestada por CIS, PSOE e
BNG tralas municipais a-
postaba por un goberno de
progreso integrado polas
tres formacións ata entón
na oposición. 
As negociacións entre CIS,
PSOE e BNG iniciáronse,
segundo indicaron dende a
oposición, cun contacto en-
tre os tres cabezas de lista,
que se emprazaron a unha
nova reunión na que se
estudaría unha proposta de
Leiva. Esta xuntanza che-
gou logo de que CIS con-
vocase a unha reunión aos
nacionalistas na que a
comisión do BNG eludiu a-
bordar calquera proposta ao
non ter sido convocados os

socialistas. Dous días des-
pois tivo lugar a primeira
reunión con propostas so-
bre a mesa e coa presenza
das tres forzas. Nela  o
BNG reclamou ao CIS
diversas melloras no repar-
to de competencias que os
independentes considera-
ron aceptables. Cos que
Leiva non chegou a enten-
demento foi cos socialistas,
que propoñían  tamén un
novo reparto de áreas e
unha adicación exclusiva.
A pesar das discrepancias
coa oferta do CIS, dende o
PSOE garantían o seu a-
poio á investidura de Leiva
como alcalde. 
Para o día 12, emprazáonse
as tres forzas a unha nova
xuntanza con vistas a pe-
char o pacto. Nela volveron
a analizarse as diferentes
propostas. O CIS accedeu
ás peticións nacionalistas,
pero cualificou de inacepta-
ble as propostas socialistas,
que solicitaban melloras
competenciais e salariais
que traduciran en posibili-
dade de xestión real o apoio
colleitado nas urnas. A pe-
sar de que tanto socialistas
como nacionalistas solicita-
ron cambios respecto da
proposta inicial do CIS, os
dous partidos garantizáron-
lle novamente a Leiva o seu
apoio para investilo alcal-
de, indicaron fontes da
oposición. A xuntanza non
fructificou, e, segundo a-
puntan dende a oposición,
Leiva dixo ter que estudar
novamente a proposta so-
cialista ao non estar seguro
da súa viabilidade. Que-
daron entón socialistas e
nacionalistas pendentes da
resposta do CIS para seguir
negociando, e que non se
produciu.

En paralelo
Leiva xustificou nas discre-
pancias mantidas cos socia-
listas durante a negociación

a súa decisión de respaldar-
se nos votos dos tres edís
do PP para a investidura.
Segundo o alcalde, Suárez,
Camino e Oro dirixíronse a
él para ofrecerlle o seu

apoio na investidura sen
contrapartida algunha ao
non estar dacordo co xeito
no que Villar estaba a xes-
tionar posibles pactos cos
restantes partidos, indica-

ron. Leiva aceptou o apoio
dos tránsfugas deixando á
marxe as negociacións con
PSOE e BNG, cos que non
tivo máis contacto ata o día
da constitución do pleno.

Os votos do CIS e de tres tránsfugas do PP
aupan a Ovidio Leiva á alcaldía de Santiso

A tensión presidiu o pleno de
consitución da nova corporación

CIS, PSOE e BNG na sesión de creación da nova corporación o día 16 de xuño

Camino, Oro e Suárez durante a sesión constitutiva da corporación

Leiva toma o relevo de Vilar logo de ser investido cos votos de CIS e e dos tres tránsfugas
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O pleno da corporación
acordou xa a nova periodi-
cidade das sesións plena-
rias, que  se celebrarán os
segundos venres de cada
mes impar ás 20 horas, tal e
como decidiron no pleno
do último venres de xuño.
Durante o pleno Leiva in-
formou de que se manterán
as adicacións como ata o
de agora, deste xeito o al-
calde continuará con adica-
ción exclusiva e o primeiro
tenente de alcalde adica-
ción pardial, mantendo
salarios parellos aos da
anterior corporación, por-
que hai que ser razoables e
respectar os cartos públi-
cos, dixo o alcalde. Leiva
indicou que se crearán tres
tenencias de alcaldías das
cales só unha estará ocupa-
da por un dos edís do CIS.
O primeiro tenente alcalde
será o ex concelleiro popu-
lar Manuel Suárez, o se-
gundo será o independente
José Manuel Sexto, men-
tras o tamén ex popular Ra-
miro Camino ocupará a ter-
ceira tenencia de alcaldía.
Precisamente estes tres e-
dís foron os nomeados para
integrar xunto con Leiva a
xunta de goberno local,
que asesorará ao rexedor, e
que terá competencias en
materia de obras, licencias
e urbanismo, competencias
que, segundo clarexou a
secretaria, corresponden á

alcaldía, e non ao pleno.
Co nomeamento da xunta
de goberno local produciu-
se o momento máis tenso
do pleno cando o concellei-
ro socialista Daniel Roibás
dixo que Camino e Suárez
non teñen credibilidade
suficiente para fiarnos de-
les e para estar nesa xunta,
ademáis, o CIS ten xente
suficiente para integrar a
xunta. Leiva, que preferiu
non entrar en polémicas,
replicou entón que a cor-
poración formouse dentro
da legalidade, cunhas cu-
estións anómalas, pero isto
non nos compete arranxalo
agora. Suárez engadiu que
se non confía en nós non
sei por qué é.
Outro dos puntos acorda-
dos polo pleno foi a relati-
va ás mesas de contrata-
ción, que se irán alternan-
do, designando unha para

cada caso, para que parti-
cipe tamén a oposición, e
para que haxa transparen-
cia, explicou Leiva. Tamén
se acordou o nomeamento
de Matilde Pallares como
tesoureira e representante
do concello nos claustros,
mentras Leiva o será na
Fundación comarcal e no
Consorcio de Servizos.

Reparto de áreas
No pleno aprobáronse as
distribucións por áreas.
Suárez ocuparase de perso-
al, obras e servizos.
Ramiro Camino levará ser-
vizos de benestar social e
medio ambiente; deportes e
sanidade corresponderanlle
a José Luís Oro, mentras
obras, urbanismo e medio
rural serán da área de
Sexto. Matilde Pallares
levará servizos sociais, cul-
tura e turismo.

O primeiro pleno da nova lexislatura

Carta da maioría dos 
concelleiros do PP de Santiso

Todas as manifestacións que se están verquindo a cerca de
nós por parte dun sector da sociedade de Santiso alentada
polos grupos da oposición, vémonos na obriga de facer a
seguinte explicación:
A xestión dos pactos perxudicaba o propio partido e individual-
mente a cada persoa que traballou durante todos estes anos
para que o PP poidera gobernar.
En contra disto, o cabeza de lista negociou ás nosas costas
outorgando privilexios individuais ás forzas menos votadas,
máis incompatibles, a máis de entregarlles o goberno ás mino-
rías de esquerdas en contra do resultado democrático do 27 de
maio.
1º Ofertando dous anos de goberno ó BNG, gobernando outros
dous o PP.
2º Ofertaba tres anos de goberno ó PSOE gobernando sólo un
ano o PP.
3º Tentou algún concelleiro do CIS para convencelo de que
axudara ó PP.
Tras estas maniobras todos mantivemos a nosa discrepancia.
Pensando sempre no mellor para Santiso e para o PP. Mentras
nós, nin obtiñamos nin obtivemos información algunha de cal
era a situación na que iamos quedar.
Nós, como concelleiros do PP, non percibimos nin temos pro-
mesa de percibir cantidade economica algunha, nin ningún ben
material que condicionara a nosa decisión, quenes afirman iso
están faltando á verdade e cometendo un delito para cuia per-
secución reservamos todas as accións legais pertinentes.
O xuizo de moralidade que estamos a padecer non priva de
lexitimidade e legalidade o goberno de Santiso. Esta decisión
tomouse dacordo con 3 criterios.
1º Poñer fin á xestión desleal do cabeza de lista.
2º Lograr un goberno forte e estable para Santiso.
3º Satisfacer os intereses de tódolos veciños sin exclusión nin
sectarismo político.
O adoptar estas decisións atopámonos pagando un precio que
non compensa ningunha contraprestación económica ou mate-
rial como a que falsamente din que percibimos.
Esiximos que cese o acoso social, amenanzas coaccións e
intromisións ilexítimas na nosa honra que de seguiren levaran-
nos a adoptar as medidas legais correctoras oportunas.
Cremos que o equipo do CIS son cos que máis nos adaptamos
para poder gobernar en coalición Santiso o resto dos catro
anos.
Por último, pedimos un prazo de confianza para demostrar a
nosa valía no goberno de Santiso.

Suárez exercerá como 
primeiro tenente alcalde Manuel Suárez, Ramiro Camino, Luís Oro

A carambola política coa
que se pechou a nova cor-
poración de Santiso non foi
moi ben recibida por parte
dos veciños do municipio.
O pleno de investidura ca-
racterizouse pola tensión
entre os concelleiros e os
veciños asistentes á sesión
constitutiva, que quixeron
deixar claro durante a se-
sión o desacordo co novo
equipo de goberno. Ao
tempo que se xuraban os
cargos, e no momento das

votacións oíronse por parte
do público berros de vendi-
dos e dimisión que encen-
deron os ánimos e obriga-
ron a pe-char a sesión con
premura.

Pintadas
A tensión vivida na sesión
plenaria trasladouse máis
tarde ás rúas. Na mañá do
19 de xuño na casa consis-
torial apareceron numero-
sas pintadas nas que se
insultaba ao novo rexedor,

e aos tres edís tránsfugas ao
tempo que se pedía respec-
to á vontade dos votantes.
Ademáis das pintadas, esa
mesma semana distribuí-
ronse ao longo de todo o
concello esquelas nas que
se anunciaba o pasamento
da democracia.

Resposta
Pola súa banda o novo
alcalde, amosou a súa
repulsa polos feitos logo de
ter posto en coñecemento

da Garda Civil os o aconte-
cido. O novo rexedor non
rexeitou a posibilidade de

emprender accións legais
unha vez se clarexe a auto-
ría dos feitos.

As pintadas xa se borraron da fachada do consistorio

Pintan a fachada do consistorio e
difunden unha esquela da democracia
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O concello de Toques esta-
rá dirixido os vindeiros
catro anos por un equipo de
traballo tripartito. Partido
Socialista, Partido Popular
e Bloque Nacionalista Ga-
lego fixeron valer o diálogo
e o entendemento para che-
gar a un pacto tripartito de
goberno que relega a Jesús
Ares aos bancos da oposi-
ción logo de anos á fronte
do concello.
Fixémonos eco dos resulta-
dos das eleccións. Deste
xeito resumía o socialista
Miguel Buján, a decisión
dos tres grupos de chegar a
un acordo. Para PSOE, PP e
BNG o 57% dos toquenses
votaron o 27-M polo cam-
bio, e os gobernantes res-
pectaron esa vontade. 

O acordo marco
As negociacións duras,
intensas, longas, abertas e
sen malas sensacións que
PSOE, PP e BNG mantive-
ron ata chegar ao acordo de

goberno, desembocaron
nun pacto que tenta outor-
gar a cada unha das tres
forzas un poder real similar
ao acadado nas urnas. Para
elo, os tres partidos acorda-
ron un reparto bianual da
alcaldía que respostase ao
número de escanos logra-
dos nas eleccións. Deste
xeito, Buján será alcalde
dous anos, os dous primei-
ros, mentras que Jorge
Calvo recollerá o testemu-
ño os dous seguintes.
Durante o tempo que Buján
teña o bastón de mando,
Calvo ostentará a segunda
tenencia de alcaldía. A pri-
meira tenencia de alcaldía
acordaron que recaerá du-
rante os catro anos no edil
do BNG, Manuel Ferro. 

Competencias
Os tres partidos que inte-
gran o novo goberno de To-
ques destacaron a necesida-
de de traballar de xeito con-
xunto e impulsar un gober-

no de consenso. Para elo, as
tres forzas terán representa-
ción na xunta de goberno
local, a través da que se
xestionarán boa parte das
actuacións municipais. Ou-
tro dos acordos aos que
chegaron os tres grupos
políticos foi que tan só

Miguel Bujan conte con
adicación exclusiva du-
rante os catro anos de man-
dato tripartito que teñen por
diante.

Relevo tranquilo
A escenificación do cambio
de goberno en Toques

caracterizouse pola tranqui-
lidade. Os novos edís xura-
ron e prometeron os seus
cargos, tralo que se votou a
Buján como novo rexedor.
Pola súa parte o xa ex alcal-
de, Jesús Ares, asumiu con
tranquilidade o seu paso á
oposición.

Buján e Calvo turnaranse á fronte da 
alcaldía, e Ferro será tenente alcalde

O tripartito relega a Jesús Ares e ao 
seu equipo aos bancos da oposición

O tripartito escenificou a sinatura do acordo o día anterior á constitución da corporación

A intención do goberno tri-
partito xurdido das urnas o
27 de maio en Toques é
dotar ao municipio dun
goberno áxil e eficiente
que xestione o mellor posi-
ble os recursos do concello
e que lle dé un soplo de aire
fresco á vida política
toquense. Para elo, o tripar-
tito acordou distribuir o
traballo durante os vindei-
ros anos en tres grandes
áreas que non serán, sen
embargo, compartimentos
estancos.
Deste xeito, Manuel Ferro
responsabilizarase das cu-
estións relativas a medio
rural e todo o que conleva.
Así mesmo, o edil naciona-

lista imitando ao goberno
da Xunta, será o responsa-
ble de toda a área vencella-
da á Vicepresidencia da
Igualdade e do Benestar,
levando cuestións como
pode ser o centro de día
para o concello.
A área que xestionará o
popular Jorge Calvo será a
de cultura, turismo e depor-
te. A terceira gran área
acordada polo goberno tri-
color de Toques é a de edu-
cación, que será responsa-
bilidade da socialista Cruz
Bande.

Primeiras decisións
A primeira sesión plenaria
extraordinaria celebrada

trala investidura dos novos
concellos serviu para deter-
minar a periodicidade dos
plenos. Os catro grupos
con representación na cor-
poracion acordaron que as
sesións se celebren o
segundo xoves de cada mes

impar ás 18 horas. Apro-
baron así mesmo a crea-
ción dunha xunta de gober-
no local integrada por
Ferro, Calvo e Bande que
agardan dotar de compe-
tencias no vindeiro pleno.
O novo goberno xa está a

traballar nas medidas máis
urxentes para este ano, que
pasan por arranxar o cole-
xio, legalizar ceminterios e
vivendas, e mellorar o cen-
tro de saúde. Tamén prevén
medidas contra incendios e
sobre infravivenda.

Calvo, Bande e Ferro
asumirán cadansúa 
área de traballo

A normalidade presididu tamén o primeiro pleno da lexislatura
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Plantexámoslle  á  xente  da
rúa  cuestións  que  mes  tras
mes  lle  afectan  de  cheo  e  lles
interesan.  Dámoslle  a  pala-
bra  aos  verdadeiros  protago-
nistas  da  vida  da  comarca...
os  veciños.
Estamos  xa  no  verán,  e  mul-
tiplícanse  as  festas  e  celebra-
cións.  Interesámonos  pola
mellor.
1-CCal  é  a  mellor  festa  do
calendario  estival?

2-  Por  qué?

A  rúa  tamén
opina...

1- A mellor festa é claramente o
San Caralampio, que se cele-
bra no mes de setembro.

2-É a que máis me gusta por-
que é a máis divertida, é un día
enteiro pansándoo ben e rode-
ado dun montón de xente.
Ademáis aguántase ben a
xente que hai, non como
algúns días do San Roque.

Javier Gómez Antía Álvarez Luís Río

1-Para mín hai dúas festas, o
San Roque e o Caralampio.

2-O San Roque gústame por-
que é en verán, e varios días
seguidos. O peor é o agobio de
xente. E o Caralampio gústame
porque é unha festa distinta,
todo o día, e moi divertida. A
parte mala é que marca o final
do verán.

1-A mín a festa que máis me
gusta é o San Roque.

2- É a mellor porque son varios
días seguidos, porque é a festa
máis grande do verán, e por-
que Melide se enche de xente.
O San Roque é a mellor, sobre
todo cando está tempo de
verán e non chove, como pasa
ás veces.

As obras do parque eólico
de Codesás, que abrangue
terreos de Melide, Toques,
Sobrado e Boimorto, xa
están a pleno rendemento.
Logo de que no pasado mes
de outubro Industria Ener-
xía e Minas dera o visto bo
ao proxecto, agora come-
zan a perfilarse as siluetas
dos 20 aeroxeradores que
Enel Unión Fenosa instala-
rá no segundo parque eóli-
co que se instala na bisba-
rra.
Para sacar adiante o novo
espazo produtor de enerxía,
a empresa baralla un orza-
mento de 15.370.094 euros.
Os trazos do proxecto de-
terminan que os 20 aeroxe-

radores instalados no par-
que eólico de Codesás
terán unha potencia de 17
megawatios, e unha produ-
ción media neta de 45.050
megawatios por hora ao
ano.

A ubicación dos 20 aeroxe-
radores do parque eólico de
Codesás iniciase tres anos
despois de que a Conselle-
ría de Innovación e Indus-
tria resolvera autorizar a
iniciación do procedemen-

to administrativo para auto-
rizar a Fenosa a ubicar o
parque. Foi no pasado mes
de outubro cando a empre-
sa logrou o visto bo defini-
tivo ao proceso para a posta
en marcha do parque.

As obras de ubicación dos 20 aeroxeradores xa están a pleno rendemento

Fenosa investirá 15 millóns de 
euros no parque eólico de Codesás 
O parque será o
segundo que se
instale na 
bisbarra, logo 
do do Careón

O da Serra do Careón é o primeiro parque eólico da comarca

Protección Civil
estreará un novo
vehículo de 
intervención 
Protección Civil de
Melide estreará un novo
vehículo de interven-
ción deseñado para ac-
tuar en vías de poboa-
ción ou interurbanas de
difícil acceso, informou
o Concello. O novo ve-
hículo co que contará a
agrupación melidense
será entregado nas pró-
ximas semanas pola em-
presa Bull Fuego, a
suministradora do co-
che.
O novo vehículo de Pro-
tección Civil requeriu
un investimento de
65.000 euros. O pasado
20 de xullo a alcaldesa,
Socorro Cea, e un repre-
sentante de Bull Fuego
asinaron o contrato para
a suministración do no-
vo vehículo. Os novos
medios técnicos facilita-
rán a labor dos mem-
bros de Protección Civil
á hora de levar a cabo
intervencións en vías de
acceso complicado.
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Melide deberá introducir
diversas modificacións no
seu plan xeral para que se
adapte ás recomendacións
feitas pola consellería de
Política Territorial. O
departamento autonómico
remitiu ao concello o infor-
me previo á aprobación ini-
cial do PXOM, que deberá
modificarse agora para
cumprir coas observacións
plantexadas dende a Xun-
ta.
O informe de Política Terri-
torial recolle diferentes
cuestións a subsanar come-
zando pola capacidade resi-
dencial prevista no PXOM.
Segundo o informe, o plan
xeral prevé unha capacida-
de residencial que supón o
triple das vivendas existen-
tes. No informe detállase
que non se atopa xustifica-
ción ningunha para a clasi-
ficación dos solos urbani-
zables de uso residencial
que propón o plan xeral,
polo que Política Territorial
recomenda axustarse a
ordenación no solo urbán
que cumpra os parámetros
de desenvolvemento urba-

nístico sostible.
Outra das deficiencias
detectadas no PXOM que o
anterior goberno remitira á
Xunta refírese ás reservas
de solo para sistemas xerais
de espazos libres e zonas
verdes. Así mesmo,  no
informe recóllese que nove
zonas clasificadas como
chan urbán non reúnen os
requisitos necesarios para
ser definidas como tal. O
mesmo ocorre con dúas
zonas cualificadas como
solo urbán conolidado, e
que Política Territorial
entende como non consoli-
dado.
Entre as cuestións que
tamén se deberán subsanar
están tamén unha serie de

observacións relativas ás
delimitacións dos núcleos
rurais e á súa área de
expansión.

Parque empresarial
O informe remitido ao con-
cello pola Xunta de Galicia
recolle tamén observacións
en canto ao chan industrial.
O informe considera que
non parece apropiada a
ampliación prevista no
PXOM do parque empresa-
rial da Madanela ao afectar
a terreos clasificados den-
tro do LIC Serra do Care-
ón.
A maiores, o informe da
Xunta sobre o PXOM meli-
dense inclúe custións rela-
tivas ao chan rústico, ao

solo urbanizable, á estrate-
xia de actuación e ao estu-
do económico. Ademáis, o
informe lembra que deberá
procederse a unha avalia-
ción ambiental do plan
xeral que inclúa os infor-
mes preceptivos.

Xunta de voceiros
A rexedora melidense,
Socorro Cea, xa indicou a
súa intención de convocar
unha xunta de voceiros
para dar a coñecer o conti-
do do informe. Así mesmo,
apremiará á empresa redac-
tora do PXOM a introducir
as recomendacións do in-
forme da Xunta no plan
xeral para poder aprobar
inicialmente o texto.

Un informe de Política Territorial detecta que se triplicaría a capacidade residencial

Melide deberá modificaro PXOM para
que cumpra as observacións da Xunta
O informe non
considera oportu-
no ampliar o 
polígono ao 
afectar ao LIC 

O informe non cré oportuno ampliar o polígono cara o LIC

O padroado da
Fundación
Comarcal nomea
vicepresidenta a
Cea e secretario
a Ovidio Leiva
A Fundación Comarcal
Terra de Melide cele-
brou o pasado mes a súa
asemblea anual. A casa
do concello foi o lugar
elixido para a xuntanza
do padroado da Funda-
ción, que procedeu á
renovación de cargos. A
rexedora de Melide,
Socorro Cea foi elixida
vicepresidenta da Fun-
dación, mentras que o
alcalde de Santiso, Ovi-
dio Leiva, foi nomeado
secretario do ente
comarcal.
A xuntanza do padroado
para o desenvolvemento
comarcal da Terra de
Melide contou coa par-
ticipación da delegada
provincial da Conselle-
ría do Medio Rural,
Olga García, que exer-
ceu como presidenta.
Tamén acudiron os
alcaldes de Melide e
Santiso, Socorro Cea e
Ovidio Leiva, así como
o presidente da Asocia-
ción de Empresarios
Terra de Melide-CCA,
José Antonio Rodrí-
guez, o presidente da
sociedade Cooperativa
Melisanto, José Varela,
e a xerente da Funda-
ción, Dolores Rodrí-
guez. Na reunión deuse
conta do exercizo 2006.

Un total de 24 foron as
ofertas recibidas na Con-
sellería de Vivenda e Solo
para a urbanización da se-
gunda fase do polígono in-
dustrial da Madanela. O
pasado mes pechouse o
prazo para que as empresas
interesadas presentasen an-
te a Xunta a súa oferta, que
agora será estudada pola
mesa de contratación coa
finalidade de avaliar a pro-
posta económica así como

o prazo de execución das o-
bras, e a experiencia e me-
dios dos que dispón cada
empresa para efectuar a ur-
banización. O día 6 de
xullo é a data prevista para
a reunión da mesa de con-
tratación. 

A actuación
A urbanización da segunda
fase do polígono industrial
da Madanela ten un orza-
mento de 1.919.458 euros,

e un prazo de execución de
seis meses. A segunda fase
do parque empresarial
dotará ao polígono de
67.507 metros cadrados
distribuídos en 39 parcelas
das que catro serán de con-
cesión municipal. Deste
xeito, o polígono da Ma-
danela chegará ás 74 parce-
las de uso industrial e co-
mercial, con superficies
comprendidos entre os 624
e os 2.993 metros cadrados.

Máis dunha vintena de empresas optan a
urbanizar a segunda fase do polígono
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En Melide abundan os
nomes propios dos homes e
mulleres que co seu traba-
llo, esforzo e constancia
colaboraron para que a
vila, o municipio e a co-
marca evolucionara. Neste
capítulo merece especial
atención o de Julio Villa-
mor, buque insignia da in-
mobiliaria que leva o seu
apelido, e que vén de cele-
brar medio século á fronte
da empresa.
O pasado 22 de xuño, e
rodeado de colaboradores,
persoal e amigos, Villamor
festexou 50 anos á fronte
dun negocio do que é alma
mater, e feito á súa imaxe e
semellanza: con traballo e
tesón.
A historia da Inmobiliaria
Villamor está íntimamente
relacionada ao periplo vital
do seu fundador. Aínda que
foi no ano 1979 cando Julio
Villamor abriu as portas da
súa empresa inmobiliaria, o
seu vencello co mundo das
medicións, a peritaxe e a
inmobiliaria xurdira déca-
das antes. No 1957, logo de
varios anos como colabora-
dor dun perito e tralo seu
paso polo servizo militar,
inicia Villamor a súa andai-
na en solitario, cun estadal,
papel e lápis.
A súa paixón polos núme-
ros, as medicións e as in-
novacións encamiñárono
cara a peritaxe, na que con
tesón e horas se foi facendo
pouco a pouco un nome.
Aínda lembra Villamor, as
horas que tivo que adicar a
estudar letras ao tempo que
traballaba para poder en-
tender adecuadamente os
documentos oficiais.
Deseguida chegaron os
clientes, e parello a eles, os

primeiros trebellos. Conta
Villamor que no ano 59
mercou a súa primeira má-
quina de escribir, á que se-
guiría un ano despois a
bicicleta, e no 61 a motoci-
leta, todo un fito naqueles
tempos.
Co paso dos anos, e a me-
dida que se incrementaba o
traballo, Villamor foi adap-
tándose aos novos tempos

botando man do coche no
ano 66, e do teléfono no
ano 70, 9 anos antes de que
abrira as portas de In-
mobiliaria Villamor. 
Ofrecer aos clientes o me-
llor servizo e atendelos de-
bidamente foi dende o
principio unha das priori-
dades de Julio Villamor, e
unha das razóns que o
impulsou a actualizar cons-

tantemente os servizos da
súa empresa. Para garantir
a boa atención, explica o
empresario que mercou no
ano 81 o primeiro ordena-
dor que chegaba a Melide,
e ao que seguiría no ano 84
o primeiro teléfono móbil. 
Agora, en pleno reinado
dos GPS de última xera-
ción Villamor mantén o seu
amor polo traballo, porque

para mín vir a traballar é
como ir a unha festa, con-
fesa. A pesar de que cinco
décadas o separan dos seus
inicios, Julio mantén intac-
ta a súa paixón pola súa
profesión, un gusto que
comparte con José García
Penas, o seu socio dende
hai un ano, e que leva preto
de dúas décadas adicándo-
se ás labores de peritaxe.

INMOBILIARIA VILLAMOR

Villamor: medio século de historia
Julio Villamor
celebrou as súas
vodas de ouro no
mundo da peritaxe
e da inmobiliaria

Villamor celebrou un encontro con colaboradores, amigos e familiares para festexar as súas vodas de ouro no traballo

Medio século separan as dúas fotografías de Julio Villamor. A primeira, no ano 57, cun estadal, e a actual cun GPS
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O 6 de xullo ás 21.30 horas
celebrarase no Hotel Car-
los 96 a cea que anualmen-
te organiza a Asociación de
Empresarios Terra de Me-
lide- Centro Comercial
Aberto cos seus socios.
Todos os membros do
colectivo empresarial e
comercial terán dereito a
dúas invitacións gratuítas
para o acto.
Ao igual que nos últimos
anos, durante a cea farase
entrega de catro galardóns
que recoñecerán a catro
empresas asociadas. Os
premios que se entregarán
recoñecerán á empresa con
maior proxección exterior,
a entidade con maior des-
envolvemento comercial, a
firma ao desenvolvemento
empresarial, así como un

recoñecemento á innova-
cion e ao desenvolvemento.
Así mesmo, e por primeira
vez, ASETEM-CCA reco-
ñecerá a colaboración e
participación prestada por
todos os comerciantes e
empresarios xa xubilados,

facéndolles entrega dunha
distinción.
Como vén sendo habitual,
na cea da Asociación de
Empresarios Terra de Meli-
de- CCA participarán os
responsables municipais
dos catro concellos da

Terra de Melide, así como
representantes de diversos
colectivos e federacións
empresariais e comerciais.
Xa está tamén confirmada
a presenza na cea da Direc-
tora Xeral de Comercio,
Ana Rúa.

Durante o acto faranse entrega de catro galardóns aos asociados

ASETEM-CCA celebra o día 
6 a súa cea anual de confraternidade

Mesa presidencial da cea celebrada o ano pasado 

A sede de ASETEM-
CCA acollerá en xullo a
celebración dun curso
de Montaxe de Anda-
mios. Trátase dunha
actividade formativa de
40 horas de duración na
modalidade de semipre-
sencial. A parte presen-
cial impartirase no mes
de xullo os días 21
(sábado pola mañá), e
27 (venres pola tarde).

Os socios 
xubilados serán
homenaxeados
pola súa 
colaboración

Asetem-CCA
acollerá un
curso de
montador de
andamios

O pasado mes de xuño, e
como tradicionalmente vén
ocorrendo nestas datas, a
Asociación de Empresarios
Terra de Melide- Centro
Comercial Aberto celebrou
a súa asemblea ordinaria de
socios, para a que estiveron
convocados todos os mem-
bros do colectivo comercial
e empresarial.
Durante a asamblea a xunta
directiva de ASETEM-
CCA deu conta aos socios
dos resultados do exercizo
2006. A vicepresidenta da
asociación, Sonia Valiño
foi a encargada de explicar
o balance económico da
pasada anualidade, que
contou co visto bo dos
socios.

A continuación, o presiden-
te do colectivo, José
Antonio Rodríguez, fixo
unha exposición das activi-
dades levadas a cabo
durante todo o 2006, e entre
as que destacou a posta en
marcha do sistema de fide-
lizacion para o comercio, e
a campaña organizada co
gallo do Nadal.

Obxectivos
Pola súa banda José Valiño
foi o encargado de expoñer
os principais obxectivos
que se marca o colectivo
empresarial e comercial
para o ano 2007. Entre as
cuestións plantexadas pola
directiva de ASETEM-
CCA están que comece a

funcionar a tarxeta de fide-
lización de clientes, a
mellora da páxina web, un
obxectivo recentemente
cumplido, así como a orga-
nización de novas campa-

ñas dirixidas e pensadas
para os comerciantes meli-
denses.
Entre os obxectivos para
este ano tamén se atopa a
posta en marcha dun estudo

lumínico ideado para
potenciar o aproveitamento
dos escaparates dos comer-
cios da vila, e para dotalos
de maior atractivo para os
clientes.

A asemblea celebrouse na sede do colectivo a mediados de xuño

A Asociación de
Empresarios celebrou a
súa asemblea ordinaria

Co gallo do inicio da
época de rebaixas, os
comercios asociados a
ASETEM-CCA xa po-
den pasar pola asocia-
ción a recoller a cartele-
ría anunciadora editada
pola Federación Galega
de Comercio.

Asetem-CCA
dispón dos
carteis de
rebaixas
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O programa de actuacións
que o Xacobeo está a levar
por todas os concellos que
atravesan as rutas Xaco-
beas xa fixo a súa primeira
parada na comarca. Toques
foi o lugar escollido dentro
do Vai de Camiño para a
actuación da banda de
música de Chapela. O pasa-
do domingo 17 de xuño a
formación viguesa deu un
concerto no pavillón muni-
cipal de Toques ao que
asistiron arredor de medio
cento de veciños. A pesar
de que a actuación come-
zou con retraso, isto non foi
obstáculo para que o públi-
co dsfrutarse co programa
bandístico. 

Programa amplo
A actuación da banda de
Chapela en Toques foi a
primeira das catro paradas
que Vai de Camiño fará na
comarca da Terra de
Melide. O programa impul-
sado polo Xacobeo pechou
xa un cento de actuacións
noutras tantas vilas atrave-
sadas polas diferentes rutas

do Camiño de Santiago. 
O 14 de xullo está progra-
mada a primeira das actua-
cións de Vai de Camiño en
Melide. Correrá a cargo de
Os Quinquilláns, Milla-
doiro e un pasarrúas pola
vila. Tamén na vila meli-
dense terá lugar a actua-
ción de Holywaters e
HighSierras, programada
para o 25 de agosto.
O terceiro concello da
comarca que contará con
actuacións programadas
dentro do Vai de Camiño é
Sobrado dos Monxes. O 18
de agosto Dani López ac-
tuará no municipio.

Banda de Visantoña
A que tamén formará parte
do despregue musical, ar-
tístico e teatral do Vai de
Camiño é a banda de músi-
ca de Visantoña. A forma-
ción protagonizará dúas
citas das programadas na
Vía da Prata. O 19 de agos-
to actuarán en Vilariño de
Conso, e o 7 de setembro
viaxará ata San Cibrao de
Viñas.

Vai de Camiño
fixo parada en

Toques
A banda de Chapela tocou
no concello  na primeira das actuacións
programadas para a Terra de Melide

A formación pontevedresa actuou no pavillón municipal de Toques

Arredor de medio cento de persoas acudiron ao concerto da banda de Chapela

Os estudantes turnáronse durante os tres días de actuacións

O Conservatorio de Melide
clausurou o curso 2006-07
con tres días de concertos a
cargo dos alumnos. O 27 de
xuño o multiusos acolleu as
actuacións dos estudantes
de violín, violoncello, cá-
mara, guitarra e coro infan-
til. Xa o 28 tocoulle o turno
aos alumnos de piano, cla-
rinete, saxo, frautas, gaita,
fagot e violas.
O último dos concertos
programados para os alum-

nos do Conservatorio foi o
29 de xuño, cando actuaron
sucesivamente os estudan-
tes de trompeta, trombón,
cámara, ensemblé de saxos,
ensemblé de clarinetes,
fagotes e frautas, e o grupo
de metal e percusión.
Tamén a última semana de
xuño tiveron lugar as pro-
bas de acceso ao grao
medio do conservatorio,
que superaron seis estudan-
tes.

Tres días de recital puxeron o
broche de ouro ao curso dos
alumnos do conservatorio
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A lúa dos everglades, a
obra gañadora do certame
de creación literaria Terra
de Melide 2007 xa foi pre-
sentada como tal. O pasado
mes o concello de Melide
acolleu o acto no que se
deu lectura oficial á acta do
xurado na que se daba a
coñecer a obra de Xesús
Manuel Marcos como a
gañadora da edición deste
ano.
Xesús Manuel Marcos
(Seoane do Courel, 1967)
acudiu a Melide para a pre-
sentación do premio e para
agradecer de primeira man
o recoñecemento á súa
obra, a gañadora entre as
17 presentadas ao certame
melidense.
A lúa dos everglades abor-
da a temática da emigra-
ción a través de tres histo-
rias que se desenvolven en
Miami, Madrid e no barrio
bonaerense de Belgrano

creando un thriller no que
se reflexiona sobre os sen-
timentos dos protagonistas
e as súa peripecias vitais.
Para Marcos, A lúa dos
everglades supón unha
renovación temática e téc-
nica no meu traballo. O
autor atreveuse a mergu-
llarse na cuestión da emi-
gración, unha temática que
dixo estar pouco tratada na
literatura galega a pesar da

fonda pegada que o fenó-
meno tivo no país.
A intención coa que Xesús
Manuel Marcos plantexou
a novela dixo pasar por
buscar a beleza, un obxec-
tivo que o xurado entendeu
como cumprido. Marcos
explicou que o Terra de
Melide supón para él e o
seu traballo aire fresco e
limpo.
Pola súa banda, a alcaldesa

en funcións Ánxeles Váz-
quez agradeceu a Xerais o
seu apoio ao certame. A
editorial será a encargada
de publicar A lúa dos ever-
glades. Xerais xa publicara
con anterioridade outros
dous traballos de Xesús
Manuel Marcos: A chama-
da do brindo, premio Merlí
2004, e o libro de relatos
Fonte de Esperante, edita-
do en 2005.

O  escritor acudiu a Melide ao acto de presentación da obra gañadora do certame

Xesús Manuel Marcos agradeceu 
oaire fresco e limpo do Terra de Melide
A lúa dos
Everglades, será
publicada por
Xerais, que xa
editou outras dúas
obras do autor 

Marcos, primeiro pola dereita, acudiu a Melide á presentación do premio

O Atlético Melide debutou cun amigable coas estrelas do Super Dépor

O Atlético Melide volve á
competición. Logo de anos
de parón, o primeiro equipo
federado de Melide, funda-
do no 1973, volve aos cam-
pos de fútbol logo dunha
fusión con parte dos equi-
pos da U.D. Santiso. 
A entidade roxibranca ini-
ciou o novo percorrido cun
amigable con antigas estre-
las do Super Dépor no que
os de Fran gañaron 5-1 aos
melidenses.
Con 180 deportistas federa-
dos, o Atlético Melide pre-
sume de contar con equipos
na competición autonómica

de veteranos, en féminas,
xuvenil, sénior, infantil,
alevín e cadete, posto que
son precisamente os equi-
pos base os que proceden
da fusión co Santiso. 
Logo do partido debút co
Super Dépor, agora chega o
turno dos máis novos, que a
partir do 2 de xullo partici-
parán na Compostela Cup
con catro equipos: sub-13,
sub-14, sub-16 e sub-19.
Así mesmo, os melidenses
desputaron o 29 de xuño un
amigable co Lugo no cam-
po de fútbol de Palas de
Rei.

O Atlético Melide rexurde con
equipos en sete categorías e un
amigable co Super Dépor

O rali de Ourense
ratificou a
Ferreiro como
líder do español
de históricos
O piloto melidense Xe-
sús Ferreiro e o seu co-
piloto Roberto Lorenzo
seguen á fronte da cate-
goría do Rali nacional
de Históricos. O piloto
da escudería Melide
Motor Sport ratificou o
seu liderazgo ao rematar
no chanzo máis alto do
podio do Rali de Ouren-
se, onde Ferreiro rema-
tou no posto 17 da clasi-
ficación xeral.
Logo do novo trunfo
sumado por Ferreiro na
proba ourensá, na que o
MKII de Ferreiro tivo
que facer fronte a varias
dificultades, o de Meli-
de segue a comandar o
campionato estatal con
man de ferro e por dian-
te de nomes como o de
Sáinz.

Próxima cita
Ferrol será a próxima
parada da escudería
melidense na loita polo
nacional de históricos.
Ferreiro visitará a terra
do seu copiloto para
tentar acabar o periplo
galego da proba como
líder indiscutible da
mesma.
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De preto | A noita máis curta

A Terra de Melide honrou
un ano máis a noite máis
máxica do ano atendendo
as súas tradicións. Nos
catro concellos da bisbarra
sucedéronse as cacharelas
que prenderon ao caer a
tarde, e que se alongaron
ata a madrugada.
A sardiña volveu mollar o
pan na multitude de ceas de
amigos e veciños que se
organizaron en toda a bis-

barra e nas que a tradición
deixou oco tamén ao chu-
rrasco e o polbo. 
En Melide, ás luminarias
que apareceron nos recun-
chos da vila sumouselle a
celebración organizada
pola asociación de amas de
casa Catasol, que organi-
zou a carón da capela de
San Roque unha chocolata-
da acompañada de biscoito
e música.

A comarca 
reviviu a maxia

do San Xoán

Os nenos foron, en moitos casos, os artífices das cacharelas

A asociación de amas de casa Catasol organizou a súa tradicional chocalatada a carón da capela de San Roque

O edificio multiusos de
Melide acolleu o pasado
mes parte das obras selec-
cionadas na bienal Salon de
Outono de pintura que por
sexta vez convocaron a
Deputación da Coruña e a
Real Academia de Belas
Artes da Nosa Señora do
Rosario.
A exposicion incluíu a obra
gañadora do certame ao
que se presentaron preto de
300 obras chegadas de
todos os puntos do mundo.
Entre as obras pictóricas

expostas en Melide estaba
Próximas ao limbo, de Ana
Karina Lema Astray, galar-
donada co Gran premio de
honra, unha obra de gran
formato no que a artista
misturou materiais.
O óleo sobre lenzo Ver-
méllanse os seos, de Darío
Álvarez Basso e a fotogra-
fía sobre lenzo Escenario
do fotógrafo Vari Caramés,
gañadoras do primeiro e
segundo premio tamén se
poideron desfrutar en Me-
lide.

O multiusos acolleu unha 
escolma das obras do Sexto
Salón de Outono de Pintura

A exposición instalouse no edificio multiusos de Melide
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Alumnos de Bioloxía e
xeoloxía do IES de Melide
veñen de ser galardonados
polo Parlamento de Gali-
cia. Baixo a coordinación
de Xulio Pérez, responsa-
ble do departamento de
bioloxía do IES melidense,
18 alumnos do centro parti-
ciparon na elaboración dun
anteproxecto de lei para o
Parlamento que versou
sobre o medio ambiente.
A proposta redactada polos
bachareles melidenses foi
galardoada co primeiro
premio do concurso convo-
cado pola institución auto-
nómica e que pretendía dar
a coñecer aos estudantes o
funcionamento do Parla-
mento.

O traballo presentado polos
estudantes de Melide parte
dunha exposición de moti-
vos nos que se fundamenta
a necesidade de protexer un
territorio con especies de

interese natural. Ademáis
inclúe oito artigos nos que
se plantexa outorgar a estes
espazos un máximo nivel
de protección.
Como complemento ao tra-

ballo, dúas alumnas do IES
melidense, Cristina Rúa e
Uxía Fuciños foron nomea-
das para defender e rebater
na tribuna do Parlamento o
traballo.

O premio do concurso está
dotado ademáis cunha
viaxe para unha trintena de
alumnos do IES o vindeiro
setembro ao parlamento
dun país da Unión Europea.

O traballo galardonado é un anteproxecto de lei sobre medio ambiente

O Parlamento premia un traballo de
estudantes de bacharel de Melide
A protección dun
espazo natural e
das súas especies
centrou o texto
galardoado

Os estudantes e profesores do centro recibiron varios galardóns durante este ano

O IES ampía a
súa vitrina de
recoñecementos
e galardóns
Co primeiro premio do
Parlamento de Galicia,
suman xa tres os recoñe-
cementos recibidos polo
IES melidense no que
vai de ano. Recente-
mente o centro recibiu o
Antón Fraguas á innova-
ción educativa por outra
proposta coordinada por
Xulio Pérez sobre un
estudo etnográfico, an-
tropolóxico e histórico
sobre a hidroeléctrica de
Fuciños Rivas.
Así mesmo, o Instituto
Enerxético de Galicia e a
consellería de Educación
outorgaron en febreiro
ao centro educativo de
Melide o primeiro pre-
mio dun certame de
innovación educativa
sobre enerxías renova-
bles.

Axóuxere festexou o pasado 28 de xuño o
remate do curso 2006-2007. Para celebra-
lo, os alumnos da escola de gaita e percu-
sión tradicional que comanda Xosé Do-
mingos Fuciños fixeron unha pequena
marcha pola zona vella de Melide. A con-

tinuación, nun acto celebrado na Capela de
San Antón, os pequenos estudantes recibi-
ron un diploma acreditativo do curso. Para
rematar a festa, todos os nenos e nenas da
formación foron agasallados con cadansúa
camiseta.

Axóuxere festexou o fun de curso
A Asociación de amas de casa Catasol, de Melide, vén
de inaugurar no Museo da Terra de Melide unha expo-
sición con obras de pintura e bolillos asinadas polas
propias socias do colectivo. A exposición estará aberta
ao público ata o 9 de xullo. Os interesados poden acu-
dir de 11.30 a 13.30 horas, ou de 17.30 a 20.30 horas
ao Museo melidense.

As mulleres de Catasol
expoñen os seus traballos
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O 7 de xullo: ese é o día sina-
lado polo colectivo Tatalo e
Nova Escola Galega para
celebrar a primeira edición da
Festa da Narración Oral en
Arca (O Pino). Segundo pui-
demos comprobar lendo o
apertado programa que se
nos ofrece, esta Festa preten-
de convocar a todas as perso-
as que sintan interese pola
tradición oral, é dicir, a todos
aqueles que devezan polo
antigo pracer de contar e
escoitar historias de viva voz.
E iso por que?, podía pregun-
tar alguén. A resposta é ben
doada: polo pracer de escoitar
e contar. En palabras dos
organizadores, "A narración
oral é sempre un acto no que
se mesturan pracer e xenero-
sidade. Porque, para que
xurda a emoción, quen conta
debe poñer a súa arte e sabe-
doría ao servizo do auditorio,
e quen escoita deberá entre-
garse sen reservas. Se así
sucede, todos, todas, narrado-
res e oíntes, acadarán igual
sentimento de gozo mentres a
narración discorre."
Entrando xa polo miúdo no
programa, atopamos en pri-

meiro lugar a oferta dunha
actividade dirixida ao profeso-
rado: a I Xornada sobre a ora-
lidade para educadores/as.
Na xornada de mañá, os ensi-
nantes terán ocasión de parti-
cipar en dous obradoiros a
cargo de Iolanda Aldrei (profe-
sora e contacontos) e Xosé
Cobas (ilustrador e deseña-
dor), que abordarán o traballo
da narración oral no ensino
desde unha vertente práctica
e lúdica. Xa na xornada de
tarde, o actor Cándido Pazó e
o escritor Xabier P. Docampo,
ofreceran sendas conferen-
cias arredor da arte da narra-
ción oral e a recuperación das
formas da tradición oral.
Xabier Docampo, é o "respon-
sable" involuntario de que
esta I Festa da Narración leve
como subtítulo: Sucedidos no
Camiño. O sucedido, ou suce-
do, é unha das formas da
nosa tradición oral que mere-
ceu a atención do escritor e
centrou algúns dos seus últi-
mos estudos. En palabra
súas: "O sucedido non consis-
te na simple narración de
sucesos ou anécdotas, senón
de algo que vai moito máis

aló: son historias coa estrutu-
ra dun conto de tradición oral,
que sempre se narra na forma
de algo acaecido na realida-
de". Dinos tamén Xabier que
un dos ingredientes básicos,
común a todos os bos sucedi-
dos, é o misterio. A idea da
Festa desta primeira edición
complétase, pois, unindo eses
dous eixes que coinciden en
Arca o 7 de xullo: O Camiño e
mais os sucedidos.
O acto central da Festa terá
lugar na Casa da Cultura de O
Pino cara ás sete da tarde.
Diferentes voces levarán aos
ouvidos dos espectadores, os
máis extraordinarios sucedos.
Sobre o escenario, as histo-
rias de Carlos Blanco, Paula
Carballeira, Cándido Pazó,
Iolanda Aldrei e Xabier
Docampo; e, cada pouco, a
voz de Ugia Pedreira acompa-
ñada á zanfona por Óscar
Fernández. Máis de dúas
horas de contos e cantos.
E para os máis pequenos, nas
instalacións do CPI de
Camiño de Santiago ofértanse
dous obradoiros:
Cantacontos, a cargo de
Gloria Mosquera, cantante do

grupo infantil Mamacabra; e
Pintacontos,  a cargo de
Rodrigo Chao, deseñador e
ilustrador de publicacións. 

Pero esta Festa non tería sen-
tido pleno sen a programación
nocturna. A partir da dez e
media da noite, os bares de
Arca collen o relevo da cele-
bración e ofrecen a posibilida-
de de contar e escoitar histo-
rias (mellor se son sucedidos
no camiño), a calquera propio
ou estraño que por alí se

achegue. Os organizadores
fixeron aquí un esforzo por
difundir a convocatoria ata
onde fose preciso: Ven con-
tar!, din na súa web www.con-
tocho.eu 
De todas formas, quen  queira
achegarse a Arca o 7 de xullo
a contar unha historia, que o
vaia dicindo, que se cadra non
hai sitio para todos. Claro que
se desta vez alguén queda
sen contentar, sempre estará
a posibilidade de remedialo o
ano que vén, na II Festa...

AGXPT

A Festa terá lugar o sábado, 7 de xullo, e contará coa actuación de
artistas galegos de primeira fila.

A Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional, con sede operati-
va en Melide, figura como unha das entidades que contribúen á orga-

nización do evento

Cartel anunciador do encontro

ARCA celebra a I Festa da Narración
Oral de Galiza

É sorprendente  ver a pouca reflexión e o pouco gusto co que se
diseñan e constrúen a algúns edificios! E non só iso, tamén os des-
niveis que hai entre eles! 
Eu vivo na Coruña, unha cidade onde hai demasiado feismo urbano
e onde abundan edificios de fachadas grises e serias. A min (que me
interesa moito a arquitectura), ás veces, mentres dou un paseo, qué-
dome verdadeiramente satisfeita ó ver un de alegres cores, grandes
ventás e máis ou menos ca mesma altura que os seus compañeiros.
Melide tampouco se salva respecto a ese tema, onde destacan bas-

tante os desniveis dos edificios; máis ca na Coruña, parécemo. A
verdade é que é o normal, xa que a Coruña sempre foi unha cidade,
e polo tanto sempre se fixeron altos, quedando algo (soamente algo)
nivelados. Pero en Melide, que é un pobo e ten casiñas baixas, ó
construí-los aínda que só sexa de dús plantas xa quedan chamati-
vos. Tampouco me gustan as obras inacabadas, coma dous ou tres
edificios que hai e que quedaron coa estructura de ladrillo, ou coma
os baixos sen rematar. Aínda así, Melide é unha vila que me entu-
siasma.

Edificios
Rosalía Buxán Raposo

12 anos, A Coruña 



Ninguén di que haxa que
facer unha cruzada polas
causas perdidas, pero moi-
tas veces, como di o tópico,
non lle damos valor ao que
temos ata que o perdemos.
Falo da riqueza que ten
Galicia a nivel cultural, pero
non da cultura dos grandes
libros, das cerimonias cheas
de autoridades nin dos pre-
mios á innovación cultural.
Galicia é outra cousa: é un
idioma propio que non é o
que se fala na TVG; é un
feixe de expresións que non
aparecen recollidas nos
dicionarios; unha maneira de
sentarse nun valo a contar
un conto cun veciño, un xeito
de facer as pausas na con-
versa, e unha maneira distin-
ta de entender a vida e
tamén a morte. Nin mellor
nin peor ca outra, distinta
sen máis. 
No idioma, noivos que non
falaron galego na súa vida
fan as invitacións da voda en
galego, porque queda bien.
Nos restaurantes inclúen en
galego cartas con alimentos
que ninguén recoñece, pero
é exótico e recibe subven-
ción da Xunta. Mais nas cou-
sas serias o galego non ten

oco. Nin o idioma nin o noso
xeito de ser, en parte penso
que debido a que ultimamen-
te cáese no erro de identifi-
car falar galego con ser bo
galego, e eu penso que é un
erro vestido de engano. Un
erro porque o idioma non é
máis ca unha parte de mil
nunha identidade, e un enga-
no porque priorizando a nor-
malización lingüística fannos
esquecer outros moitos
aspectos que imos deixando
esmorecer.

Esmorece o xeito de vida
galego, a maneira de cons-
truír as casas, os xogos cos
que se divirten os nosos
fillos, as conversas que
antes se mantiñan entre
vellos e rapaces. Esmorece
a comida propia de Galicia e
os xeitos de comela, a
maneira de pasar o tempo de
lecer. Esmorecen as festas e
a música da terra, que se
converten en folclorismo
coma se os galegos fósemos
só unha gaita e un pandeiro.
Dende o momento no que o
galego colla forza como
"exótico" e a depender da
moda non haberá nada que
facer.

Alma exótica
VANESSA MARTÍNEZ
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Xavier Mª Gorostiaga No ano 1740
un misioneiro Carmelita, Pai
Francisco Colmenero, predicou
unha misión en Melide exaltando
as virtudes e milagros da Virxe
baixo a advocación do Carmelo: A
Virxe do Carme.
O 21 de Xuño de 1740 o presbítero
D. Blás Núñez de Segade otorgou
unha escritura na que fixo constar,
xunto con outros devotos, a idea de
fundar e erixir unha capela baixo a
advocación do Carmelo.
O 20 de Abril de 1745 otorgou tes-
tamento diante do escribano D. A-
gustín de Moldes e Saavedra,
sendo D. Blás capelán da Obra Pía
do Santo Antón de Melide, e Bispo
de Mondoñedo D. Antonio Sar-

miento de Soutomaior (a Terra de
Melide pertencimos ó Bispado de
Mondoñedo até 1955).
Levantouse a Capela do Carme no
alto do Castelo, onde había un
Castelo chamado do Castro derru-
bado no S. XV polos Irmandiñas.
O seu primeiro Capelán foi D. Blás
e á súa morte entrou en 1758 D.
Xoán Núñez Vilela.
A devoción ó Carme foi aumentan-
do progresivamente até hoxendía
que tódolos melidás participan acti-
vamente nos festexos relixiosos e
cívicos.

Don Blás está soterrado na Capela
dende o 22 de Abril de 1755, tal
como decidira no seu testamento.

A devoción á virxe do Carme en Melide

Xosé Domingos Fuciños

Procesión dos anos 50. Foto Arturo. Arquivo Irmáns Fuciños-Gómez

Anúnciate en CerneAnúnciate en Cerne
Chama ao 981.506.188 

e infórmate sen 
compromiso

Factura de autobús do ano 1921 do traxecto A Coruña-Melide
Arquivo dos irmáns Fuciños Gómez, 

Casa de Pita

Historia melidá
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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

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
Oficina de emprego                                 981505204
Albergue Xuvenil                                     981507412
Albergue do Peregrino                            660396822
Centro Ocupacional                                981505003
A.S.E.T.E.M-CCA 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

TELÉFONOS DE INTERESE

LIÑAS DE AUTOBÚS
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

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
Sábados:  19.15
Domingos e Festivos: 19.15

FERROL - MELIDE
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

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

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 lec-
tivos)
Sábados: 7.55, 11.55, 13.35, 16.55, 19.25
Domingos e festivos: 7.55, 11.55, 16.55, 19.25,
20.50

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 

ACTOS EN XULLO

-Luns 2: curso de manipulador de alimentos en
ASETEM-CCA.

-Venres 6: celebración da cea anual de socios
de ASETEM-CCA.

-Domingo8: San Cristobo

-Sábado 14: Vai de Camiño en Melide, coas
actuacións de Milladoiro e Os Quinquilláns.

-Sábado 14: Sólo Voces: dous séculos de músi-
ca lucense. Ás 21 horas na igrexa parroquial de
Melide

-Luns 16 e martes 17: festas na honra da Virxe
do Carme en Melide.

-Sábado 21: primeira clase do curso de monta-
dor de andamios en ASETEM-CCA.

-Venres 27: segunda clase presencial do curso
de montador de andamios en ASETEM-CCA.
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Hai xa tres décadas que  a
empresa ourensá Cubiertas
Hermanos Blanco chegou a
Melide. O que comezaba
como un traballo puntual
converteuse, a base de es-
forzo e bo facer, nunha re-
lación duradeira coa Terra
de Melide. Ata tal punto
que a empresa, de O Barco
de Valdeorras, abriu en Me-
lide unha delegación.
-Como chega unha em-
presa de O Barco a asen-
tarse en Melide?
-Chegamos aquí hai uns
trinta anos da man dun
cliente que aínda mante-
mos, Construcciones Mar-
tínez Cordido. Tiñamos un
traballo en Palas de Rei, e a
partir del fomos collendo
clientes pouco a pouco a
base de ser profesionais e
responder ben co traballo.
-E como vos acolleu Me-
lide?
-Moi ben, eu atópome moi
agusto aquí. Máis do 80%
dos contratistas son clien-
tes e amigos nosos, e iso é
importante. Os nosos clien-
tes confiaron en nós dende
o principio, e iso é algo que
lles agradezo moito.
-Traballades soamente

con construtores, ou ta-
mén con particulares?
-Traballamos con constru-
tores e particulares, pero a
maioría dos nosos clientes
son empresas.
-O voso forte son as cu-
bertas de pizarra, algo tí-
picamente ourensán.
-A nosa empresa adícase ás
cubertas de pizarra, cobre e
zinc. Ademáis tamén somos
especialistas en canalóns de
cobre, zinc ou aceiro inoxi-
dable, aínda que o noso
forte son as cubertas de
pizarra.
-Supoño que nos anos 70
en Melide a pizarra non
era un material moi

empregado.
-Non, salvo cara Palas de
Rei, por esta zona non
había moita pizarra. Cando
viñen colocar a pizarra á
primeira obra que tiven en
Melide, miraba para todos

os tellados, e vías os tella-
dos case todos de uralita,
algo que cambiou moitísi-
mo. Lembro que na estrada
de Toques había unha casa
con pizarra, e creo que era a
única. Dende entón ata a-
gora levamos moitos miles
de metros de pizarra colo-
cados. 
-Que é o que distingue as
vosas cubertas de piza-
rra?
-A pizarra é un material
nobre e natural que nace no
Barco de Valdeorras, de
onde sairon os pioneiros na
súa colocación. Na actuali-
dade hai moi pouca xente
que sabe colocala axeitada-
mente, e iso é o fundamen-

tal, e o que nós consegui-
mos. O máis importante da
pizarra é saber colocala.
Pasa tamén o mesmo nos
canalóns ocultos, que preci-
san xente cualificada para
colocala. 
-Entón, todo é a coloca-
ción?
-É o fundamental. Eu prefi-
ro unha pizarra de calidade
inferior pero cunha boa
execución de obra, a unha
de primeira mal colocada.
Hai que buscar xente que
sexa profesional para colo-

cala.
-E niso sodes expertos en
Hermanos Blanco.
-Tentamos ser o máis profe-
sionais que poidamos e
facer un bo traballo. De
feito, durante varios anos
seguidos fomos premiados
pola Asociación Profesio-
nal de Colocadores de Pi-
zarra por varios traballos

que fixemos.
-Cal é o proceso que
seguides para colocar as
cubertas?
-Normalmente chámannos
para visitar a obra e dar un
orzamento. A partir de aí
levamos a pizarra, que pro-
cede de O Barco, dunha
empresa proveedora coa
que levamos máis de trinta
anos, e despois xa se proce-
de á súa colocación.
-A parte máis importante.
-A colocación é moi distin-
ta dunha a outra, porque

pode levar distintos siste-
mas de encamados (a
suxeición interior da piza-
rra), con ou sen illamentos,
e de diferenes maneiras.
Dependendo da forma do
tellado, colócase dunha ou
outra maneira. O que hai
que coidar sempre é a segu-
ridade da colocación.
-Cantos metros cadrados

pode colocar un operario
por día?
-Pois depende, porque hai
tellados de dificultade
baixa, media ou moi alta.
Nun tellado de dificultade
media un operario pode
chegar a colocar oito ou
nove metros cadrados ao
día. Se a cuberta é moi
baixa, xa se reduce a catro
ou cinco metros. Depende
sempre do tellado e da
colocación que leve.
-Cal é a clave para levar
trinta anos con traballo
constante?
-Pois que a pizarra é un
material nobre e natural co
que nós tentamos facer un
bo traballo. É un material
que sabéndoo colocar fun-
ciona moi ben. Nós dámos-
lle á xente todo o que sabe-
mos para que a obra funcio-
ne e o cliente quede conten-
to. Supoño que estar aínda
aquí, e que a xente nos
coñeza xa é sinal de que
traballamos o mellor que
sabemos.

Álvaro Blanco, de Cubiertas Hermanos Blanco

O máis importante da pizarra é 
saber colocala

As cubertas de pizarra, cobre ou zinc non teñen segre-
dos para a xente de Cubiertas Hermanos Blanco. Levan

toda a vida adicándose a un negocio no que a coloca-
ción, e a profesionalidade o é todo.

Álvaro Blanco na delegación da empresa en Melide, no número 7 da Avenida de Lalín diante da exposición de canalóns

Tentamos ser profesionais 
e facer un bo traballo

Fomos premiados varios anos pola
Asociación de colocadores de pizarra
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A Agrupación de volunta-
rios de Protección Civil de
Melide foi distinguida coa
medalla de ouro do conce-
llo coa que cada ano, pola
festividade de San Pedro,
se distingue a persoas ou
institucións que pola súa
traxectoria ou labor son
merecentes do recoñece-
mento de todos os meliden-
ses. 
O acto de imposición da
medalla de Melide serviu
para facer un agradecemen-
to explícito a todos os
membros que integran ou
integraron o colectivo den-
de a súa formación no ano
1992. Trala entrega da
medalla, o responsable lo-
cal, Juan Curros, agradeceu
o recoñecemento en nome
de todos os integrantes da
agrupación, e dixo que se
trataba dunha data histórica
para o colectivo. Logo de
incidir na honra que supón

para Protección Civil o
recoñecemento, tivo pala-
bras de lembranza para
todos os homes e mulleres
que pasaron pola agrupa-
ción, que chegou a ter máis
de 60 voluntarios. Curros
dixo agardar que se incre-
mente o número de mem-
bros da agrupación, que na
actualidade está formada
por nove persoas, e lem-
brou que o colectivo meli-
denses foi dos primeiros en
fundarse en Galicia.
Durante estes anos, a agru-
pación tivo que desenvol-
ver a súa labor de servizo
público cuns medios moi
limitados, pero iso non
empediu que abranguiran
as súas funcións a prestar
tamén servizo de apoio ao
peregrino.

A procesión
Trala entrega da medalla
aos membros da agrupa-

ción de Protección Civil, e
logo da misa na honra de
San Pedro, patrón de
Melide, tivo lugar a tradi-
cional procesión. Desta
volta a procesión estaba
aberta polos gaiteiros de
Axóuxere, que precedían a
imaxe do santo portado
polos membros de Protec-
ción Civil, e tralos que
seguía a banda municipal
de Melide, as autoridades e
veciños.
Na praza das Coles a comi-
tiva fixo unha parada para
subir ao santou a unha
barca elaborada con polas,
fiunchos e ramallos, unha
tradición que tras décadas,
recuperou agora o colectivo
Terra de Melide en colabo-
ración cos membros de
Axóuxere. Logo de que os
pequenos gaiteiros lle adi-
caran unha canción ao
santo sobre a barca vexetal,
proseguiu a procesión.

Protección Civil, medalla de Melide
A corporación acordou distinguir a agrupación pola súa
labor ao longo dos seus 15 anos de vida. O colectivo recibiu
a insignia o día de San Pedro, patrón de Melide

San Pedro posado sobre unha barca vexetal elaborada por Terra de Melide e Axóuxere. Foron precisamente os máis novos os que abriron a procesión

Cea e Vázquez cos membros da actual agrupación

Momento da entrega do recoñecemento 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


