
O Concello  saldará as facturas
pendentes do anterior goberno

A gardería cumple 10 anos de servizo
A Escola infantil cumpirá en novembro o seu
décimo aniversario.Dende que abreu as súas
portas no ano 1997 este é un dos servizos máis
demandados da comarca de Melide contando
na actualidade cunha longa listaxe de nenos
agardando poder acceder as súas instalacións.  

O Concello xa ampliou o edificio cunha ala
máis e reforzou a plantilla de traballadores con
dúas persoas para incorporar aos alumnos en
espera e así permitir que todólos meniños poi-
dan gozar dos servizos que oferta á gardería
do municipio.       Suplememto educación P10 

No pleno celebrado,  a primeiros de outubro,  para apro-
bar os orzamentos do ano 2007 o equipo do goberno
local consignou con cargo ao mesmo saldar os 739.745
euros en facturas pendentes de pago polo anterior exe-
cutivo correspondentes aos anos 2005, 2006 e 2007. O
orzamento municipal presenta un desiquilibrio debido á
incorporación ao presuposto destas débedas do antigo
goberno polo que o Concello solicitará un préstamo a

quince anos non só para liquidalas senon tamén para
asumir as inversións xa executadas en obras asi como
para outras que aportará o Concello e para facer fronte-
as inversións destinadas a infraestruturas e servizos. O
presuposto aprobado supera os 7 millóns de euros e  tivo
lugar nun pleno extaordinario que por primeira vez se
celebrou ás oito e media da tarde para que todos os meli-
denses  poideran asistir  P3

Cerne Cerne 
TTerra de Melideerra de Melide

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS TERRA DE MELIDE- CENTRO COMERCIAL ABERTO (A.S.E.T.E.M- C.C.A.).
Nº31. setembro - outubro de 2007. Distribución gratuíta. Tamén en internet: www.asetem.com

MELIDEMELIDE
Iniciánse as obras  de
ampliación do polígono
As obras de ampliación
do Parque empresarial da
Madanela terán unha
duración de catro meses e
medio e contarán cunha
inversión 1.366.200 euros
P 5

COMARCASCOMARCAS
Mulleres de Toques  par-
ticipan no Proxecto
Equal XXI Dentro do
plan están a relizar nume-
rosos cursos detinados a
loitar contra a discrimina-
ción da muller no merca-
do laboral P9

CULCULTURATURA E LECERE LECER
Presentáse o libro gaña-
dordo certame Terra de
MelideAlúa dos Everglades
de Xesús Manuel Marcos
foi presentado no Concello
coa presencia do autor e o
director da editorial
Xerais que publicara a
obra. O acto tamén contou
coa presencia dos men-
bros da corporación local
e representantes de aso-
ciacións P16

DEPORDEPORTESTES
O Piloto melidense, Xesús
Ferreiro campion de
España en rallyes O
melidense acadou o cam-
pionato de España de
Rally de vehículos histó-
ricos 2007 despois de des-
putar sete probas a o
longo da xeografía espa-
ñola  e  alzarse co título na
última etapa  en  Catalu-
ña.P19
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Editorial Tribuna de opinión

A tarxeta de fidelización está apunto de saír xa  a rúa.
sei que moitos xa preguntachedes por ahí cando estaría
nos comercios, non os preocupedes a cousa vai ben e
antes de rematar o ano os nosos comercios disporan
dela nos seus establecemetos, xa recibimos a subven-
ción e os técnicos están confeccionando os últimos
parámetros.  
É unha boa idea o da tarxeta non o digo eu so, a reli-
dade o amosa cada vez máis pois son moitos os CCA
doutros concellos que se están a apuntar a iniciativa,
sen ir máis lonxe fai pouco o fixo  Negreira. E é que esta
tarxeta establecerá un vínvulo especial entre o cliente e
o empresario, o cliente veráse recompensado con
descontos e premios e o comerciante sentirá a confían-
za que lle deposita esa persoa que merca sempre no seu
negocio.
Saímos gañando uns e outros, empresarios e clientes,
porque a tarxeta de fidelización só pode ofrecer garan-
tías de éxito.... un xeito de mercar como se fai cada día
pero que por riba a maiores non so desembolsas cartos
do peto pola compra senón que tamén vas acumulando
puntos que che poden facer gañar cartos e sorteos.
Estamos nus tempos en que os pequenos negocios teñen
que tomar estas iniciativas para poder sobrevir ante a
grande competencia das grandes superficies que fan os
típicos 2x1 pero o longo dunha asoa semana e ao mel-
lor unha ou dúas vecs en en todo o ano.

A punto
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ

O Cerne tomouse as súas
primeiras vacacións este
verán logo de estar tres
anos traballando sen des-
canso, chegando tódolos
meses ás máns dos nosos lec-
tores. Sabemos que moitos de
vos o botachedes de menos
pero de vez en cando hai
que facer un desacanso

no camiño da vida para
continuar despois con máis
folgos  e ilusión cara adinte. 
O Cerne volta a rúa ,case
ao mesmo tempo que os
nenos voltaron aos colex-
ios ,comenza o seu curso
particular coas ansías de
ir mellorando nas vin-
deiras edicións como un

alumno exemplar que non
se conforma  co suficiente
ou ben senón que quere
cadar alomenos un
notable. 
Esta demora non foi
intencionada o Cerne
tamén tivo morriña de
non poder contarvos
todalas cousas que acon-
tecen na nosa comarca
pero en fin xa estamos
xuntos de novo para
informaros mensulamente
das noticas que se xener-
an a cotío ao arredor das
nosas vidas.
O xornal non volta só
senón que tamén trae de
paquete unha nova xor-
nalista que emprende esta
aindana pola aventura do
Cerne por primeira vez e
que non pode ainda estar
altura dos mestres da
pluma que escibiron tan-
tas páxinas neste perió-
dioco. Dende  ASETEM-CCA
agardamos que  o acade para
que o Cerne chegue coa
información máis com-
pleta aos fieis lectores
deste xornal que levan
anos depositando a súa
confíanza nel e que apesar
de estar dous meses sen
Cerne sabemos que pregun-
tachedes por  él ... grazas

Inicio do curso 

Editorial Editorial 2
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O Concello de Melide sal-
dará este ano 739.000 euros
en fecturas pendentes de
pago polo anterior executi-
vo do PP e que correspon-
den aos anos 2005, 2006 e
2007 . Este importe foi con-
signado con cargo ao orza-
mento que presentou nun
pleno extraordinario o actual
goberno de coalición  formado
polo BNG e PSOE
O presuposto do ano 2007
que foi aprobado inicial-
mente, a primeiros de outu-
bro, supera os 7 millóns de
euros dos que 2.390.000
destinaráse ao investimento
en obras, incrementádose o
orzamento adicado ás inver-
sións neste exercicio nun
33,74% respecto o a do ano
2006 no que se destinou tan
só o 15,7 por cento.
O concelleiro de Facenda e
voceiro do actual goberno
(BNG) , Antonio Díaz, foi
o responsable de explicar o
contido do orzamento no
que detallou que as contas
recibiron a aprobación ini-

cial cunha previsión de
ingresos que ascende a
7.324.462 euros e de gastos
cunha coantía inferior  en
241.000 euros. Este supera-
vit resposta o claro obxecti-
vo de ir corrixindo o rema-
nente negativo da conta
xeral.
Díaz ademáis fixo mención
a que o orzamento munici-
pal presenta un desiquili-
brio de 535.395 euros debi-
dos á incorporación ao pre-
suposto das facturas sen
pagar do anterior goberno ,
ademáis explicou  que  se
solicitará un préstamo de
838.171 euros  a un prazo
de quince anos para non só
pagar esta débeda senón
tamén para asumir as inver-
sións xa executadas en
obras,  outras  novas  que apor-
tará o Concello e para facer
fronte as inversións desti-
nadas a infraestructuras e
servizos.
Pola suá banda. o tenente
alcalde, Manuel Prado, rea-
lizou unha valoración glo-

bal destes orzamentos des-
tacando as grandes obras a
realizar nos vindeiros
meses como o programa de
aforro enerxético, actua-
cións de saneamento ou a
instalación dun punto limpo en
Melide.

A alcaldesa de Melide
pechou o acto no que sina-
lou a importancia de aprobar
o orzamento para poder des-
enrolar dun xeito  axeitado

a xestión municipal e  lem-
brou que un dos principais
obxectivos do novo gober-
no municipal era o sanea-
mento das contas.
Este pleno extraordinario
celebrouse, por primeira
vez, as oito e media da
tarde porque segundo a
rexedora melidense é  impor-
tante que todos os veciños
teñan a oportunidade de vir
aos plenos coma este

O concello de Melide liquidará 739.745 euros
de facturas pendentes do anterior goberno

O PP crítica o
prestámo e o
incremento de
persoal
A voceira do PP e ex-
rexedora, Ánxeles Vázquez,
manifestou a súa discon-
formidade ao bipartito
respecto ao novo prestá-
mo municipal afirmando
que non entendo a débe-
da do concello ao longo
prazo. A actual  alcalde-
sa rebatiulle sinalando
que o  novo goberno non
entende  nin quere débe-
das a longo prazo coas
empresas, negocios e
tendas de Melide.
A voceira do PP tamén
criticou o incremento
de gastos en persoal
alegando que cando eu
gobernaba dicían que
sobraba persoal  e
agora resulta que si
que fai falla máis. O
bipartito expresou que
era imprescindible, por
exemplo, a contratacción
de dous traballadores
máis para a gardería-
municipalde Melidepola
cantidade de alumnos
matriculados que cada
ano vai en aumento.

Aprobouse nun pleno extraordinario aberto ao público o  orzamento para o ano 2007

O Casa do Concello de
Melide  ten en funcionamen-
to, dende principios de outu-
bro, un rexistro único para
atender ás persoas interesa-
das en optar a unha vivenda
de promoción pública . Coa
posta en marcha desta inicia-
tiva , o Concello tenta coñe-
cer o número de veciños da
vila que demandadan real-
mente este tipo de pisos. 
No Rexistro dárese a infor-
mación necesaria para a
adquisición destas vivendas
de promoción pública.
Asemesmo os interesados
poderan presentar neste a
súa solicitude na que debe-
rán especificar o tipo de

réxime de acceso que lles
interesa, de compra ou alu-
guer, a composición da uni-
dade familiar así como a
acreditación do nivel de
ingresos de cada un deles e
unha copia dos seus respec-
tivos DNI.
Coa apertura deste servizo
facilitase a tramitación das
solicitudes, a nivel munici-
pal, que  logo serán remiti-
das á Consellería de Vivenda
onde se incorporán nun
rexistro único e no que é
imprescindible estar inscrito
para ter opcións a optar á
adxudicación de pisos de
carácter protexido. O rexis-
tro tamén estará aberto para

ás persoas interesadas en
acceder ás vivendas públicas
que se esten a construír fora
de  Melide.
A alcaldesa de Melide valo-
rou  a importancia de poder
contar cun servizo desta
índole pois é un requisito
imprescindible para ter
acceso a unha vivenda pro-
texida. A rexedora meliden-
se tamén  anunciou que
manterá unha xuntanza coa
Conselleira de Vivenda e
Solo para informarlle dos
primeiros datos do rexistro
e solicitarlle a construcción
de máis vivendas de pro-
tección oficial en Melide.
.

Melide xa conta cun rexistro público de
demandantes de vivendas protexidas

O Concello busca mellorar os
parques infantís de Melide
A necesidade de mellorar
as áreas recreativas infan-
tís foi un dos temas  que
alcaldesa, Socorro Cea, e
a concelleira de benestar ,
Casé Rodríguez, quixeron
tránsladarlle  á Secretaria
Xeral de Benestar , Carmen
Adán, na xuntanza que
mantiveron en Santiago.
Na reunión abordouse o
problema que afecta ás 26
parroquias de Melide nas
que non existe na actuali-
dade ningún parque para
que xoguen os nenos do
rural,  polo que se pediu
apoio económico para
poder crear algunha área
recrecretiva de xogos nas
mesmas.
Por outra banda, tamén se
tratou a problemática do

mal estado no que se
atopa o parque infantil do
Multiusos, ao non cum-
prir coa normativa por
ter o chan de area e non
de corcho ou outro mate-
rial como exise a lei.

O Concello remitirá á Xunta
un proxecto de mellora deste
parque para o estudo do
mesmo.
Na xuntanza a alcadesa
támen aproveitou para falar-
coa concellira de  benestar
sobre a situación das mulle-
res de Melide.

A presentación dos orzamentos no Salón de Plenos 
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A Consellería de Medio
Rural asinou o pasado mes
de setembro un convenio
cos Concellos de Toques e
Melide para  a construcción
dunha nova ponte Mazaira,
no lugar de furelos e que
une os dous municipios. As
obras contarán cun investi-
mento preto dos 282.000
euros e serán executadas no
prazo dun ano.
Na sinatura do acordo esti-
veron presentes a alcaldesa
de Melide, Socorro Cea, e o
seu hómologo en Toques,
Miguel Buján, acompaña-
dos da Delegada do Medio
Rural na Provincia da

Coruña, Olga García.
A ponte actual é unha estru-
tura de madeira, con preto
de cen anos de antiguida-
de,e que hoxe en día atopa-
se en estado ruinoso e total-
mente intransitable. 
A nova ponte  Mazaira conta-
rá cunha infraestutura de
hormigón e unha  lonxitude
de 37 metros e 6 de ancho,
levando barandas de pro-
tección. Ademáis desta
construcción, Medio Rural
condicionará os camiños d
e acceso que hai no lugar,
tanto o de Melide como o
de  Toques , ancheándos e
asfaltandos nun radio dun

kilómetro.
Con esta nova ponte acáda-
se un dos obxectivos da
Asociación de Toiteros
melidense que levaba xa
máis dunha década recla-
mando a atención das insti-
tucións para conquerir o
arranxo da ponte . 
Esta nova constucción evita-
rá aos seus principais usua-
rios dar  un rodeo de seis
kilómetros pola estrada e que
realizan actualmente os veci-
ños das parroquias meliden-
ses como as de San Salvador,
O eirexe ou Furelos e os
habitantes de Fondevila ou
Xesteiro en Toques.

Medio Rural achegará preto de 282.000 euros 
para a construcción da nova Ponte Mazaira

Proxecto virtual de cómo podría quedar a nova ponte

O verquido contaminante matou miles de troitas e a flora nun tramo de dez kilometros 

O día 12 de setembro o río
Catasol sufríu unha das
contaminacións máis gra-
ves que se lembran na histo-
ria de Melide, o purín porci-
no verquido presuntamente
dunha granxa asolou coa
vida da flora e fauna deste
afluente do Furelos nun
tramo de preto de dez kilo-
metros. 
A crónica desta morte anun-
ciada empezou  cando un
veciño alertou á Asociación
de Troiteos Río Furelos de
que o río baixaba negro e
con escuma, inmediatamen-
te menbros da entidade se
persoaron no lugar da traxe-
dia e ao ver a súa magnitu-
de non dubidaron en denun-
cialo á garda civil e o
Seprona.
Deseguido peitearon o
afluente na procura de ato-
par a orixe da contamina-
ción  e, por fin, descubriron
de onde proviña o foco:

vimos que da fosa de purín
dunha granxa de porcos
saía un tubo de metro e pico
de longo votando suciedade
ao río, relata Xabier Pazo,
Presidente da Asociación
Río de Furelos.
Unha vez atopado de onde
proviña o problema, tódolos
integrantes da entidade adi-
caron todos os seus esforzos
durante tres longos días,
acompañados por volunta-
rios e pola garderería de
Medio Ambiente, a perco-

rrer as márxens afectadas
do Catasol para recoller o
que a morte sembrou:
4..194 troitas, rás, miñocas,
Tritóns..... En fin, neses dez
kilómetros fluviais a vida,
tanto da fauna como da
flora acuática, deixara prác-
ticamente de existir.
Terán que pasar uns catro
anos, tempo no que o río
permanecrá vedado, para
que  o Catasol rcupere o
esplendor do que gozaba ata
o momento do desatre.

Pazos sinala que para evitar
outro desatre desta nature-
za hai dúas cousas funda-
mentais: unha  é a inmedia-
tez no aviso pois se a conta-
minación é notificada días
despois de orixinarse non
podes nin atopar o foco e
ademáis o desatre ecolóxi-
co tería grandes consecuen-
cias medio ambientais , e
outra  é que os propietarios
das granxas tomen as medi-
das  necesarias para evitar
este tipo de verquidos.

O Delegado Provincial de
Medio Ambiente, Manuel
Tajes Gómez, visitou
Melide para coñecer de
preto o desastre do río
Catasol. Durante a xornada
estivo acompañado en todo
momento pola alcaldesa de
Melide e polo 1º tenente da
alcaldía. Xuntos poideron
presenzar in situ as conse-
cuencias da catástrofe eco-
lóxica respecto a cal a
rexedora melidense dixo
non lembrar na vila un
caso tan grave de contami-
nación dun río, polo que o
goberno local vai a actuar
con firmeza e contundencia
neste caso. 
Por outra banda, Manuel
Rodríguez Vázquez, Presidente
da Asociación Ponte Mazaira,
asegurou que cre que a
contaminación non se
debeu só ao puerin porque
este non provoca escuma,
tivo que haber algo máis
como deterxentes das
fosas, tamén lembrou que a
súa entidade estivos sem-
pre moi preocupada polo
medio ambiente sendo os
que elaboraron o primeiro
estudo biolóxico serio e
documentado da ictofauna
e habitat do río Furelos,
incluído o Catasol.

Catastrófe ecolóxica no 
río Catasol

As troitas foron contadas e medidas unha por unha

A Asociación
Troiteros Río de
Furelos evitou que o
desastre fóra maior

Autoridades e outras
asociacións amosan a
súa preocupación polo
Catasol
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As obras de ampliación do
parque empresarial de
melide comenzaron a
mediados de outubro e
dotarán ao polígono con
67.507 metros cadrados
máis, dos cales 57.844  des-
tinaránse para o uso indus-
trial e comercial e a super-
ficie restante reservarase
para equipamentos sociais,
rede viaria, aparcadoiros e
zonas verdes.
Esta segunda fase do polí-
gono incrementará en 39 as
parcelas de uso industrial, o
Concello de Melide contará
cunha reserva de catro
delas que serán de cesión
municipal  e as 35 restantes
ofertaránse ás empresas
interesadas en instalarse
neste parque. As novas par-
celas terán unha superficie
que oscilará entre os 702 e
os 3.275 metros cadarados.
A nova urbanización do
parque da Madanela está
dotada cun investimento
por parte de Vivenda , en

concreto de Xestur, de
1.366.200 euros e o prazo
de duración das obras será
de catro meses e medio.
Unha vez executada a
ampliación o polígono
industrial  melidense conta-
rá cunha superficie total de
142.513 metros cadrados,
nos que se situarán un con-
xunto de 74 parcelas.

Mellora de infraestructuras
Por outra banda, as Conse-
llerías de Vivenda e de
Industria financiarán cunha
partida de 227.500 euros,
que  o Concello de Melide
acadou da Xunta de Galicia
no mes de setembro, a
mellora das infraestructu-
ras do parque empresarial.
Con este investimento
dotaráse ao polígono cunha
estación depuradora modu-
lar para obter un bo sistema
de saneamiento e mellora-
ráse a subministación eléc-
trica, unhas demandas moi
reiteradas dende fai tempo

polas empresas  ubicadas
na Madanela.

Ampliación en Arzúa
Fai uns días tivo lugar a
inauguración da segunda
fase do polígono industrial
arzuano na que estiveron
presentes o vicepresidente-
da xunta, Anxo Quintana, a
Conselleira de Vivenda,
Teresa Táboas, e o alcalde
de arzúa, Xaquín García.
O parque empresarial conta

ra, logo da súa ampliación,
con 58.000 metros cadrada-
dos máis de solo, dos que
34.500 destináronse para o
uso industrial ou comercial
, 5.000 para equipamentos
e servizos e outros 10.500
para zonas verdes. Todas
estas obras supuñen un
incremento do 145% da
superficie total do polígo-
no. Na urbanización da
área industrial arzuana
fixeronse 16 nova parcelas 

O Xerente de Xestur con Socorro Cea e o  presidente de  ASETEM en Arzúa

O Concello promove
unha campaña de
reciclaxe no medio
rural

A recolleita de dez toneladas
de plástico agrícola foi o
resultado final da campaña
que puxo en marcha este
ano a Concellería de Medio
Ambiente de Melide desti-
nada á reciclaxe de mate-
riais no eido rural. Con esta
iniciativa tentáse evitar a
contaminación que provoca-
ría o seu abandono indiscri-
minado na agricultura. 
Varios operarios municipais
desprazaronse polas parro-
quias de Melide para reco-
ller os materiais  nos domi-
cilios contando coa partici-
pación dos veciños. Poste-
riormente os residuos depo-
sitaronse no Campo da Feira
onde a empresa Tragsa se
fixo cargo deles para a súa
posterior reciclaxe.
O concelleiro, Manuel
Prado, valorou moi positiva-
mente a resposta dada a esta
iniciativa por parte dos agri-
cultores e dos gandeiros. A
campaña repetirase dúas
veces ao ano e coincidirá
coas tempadas de maior tra-
ballo no campo como é a do
verán.

O Delegado Provincial de
Política Territorial, Obras
públicas e Transportes , Alberto
Frenández González, acompa-
ñado pola alcaldesa, Socorro
Cea, e polo tenente alcalde,
Manuel Prado, inaugurou os
novos semáforos de Melide
a finais de setembro.
Os dispositivos luminosos
instaláronse no cruce das
estradas dirección Coruña e
do veciño Concello de
toques por ser un punto
conflictivo do casco urbán
onde a míudo tiñan lugar
colisións entre os vehículos
que por elas circulaban.
A colocación destes semá-
foros é unha das primeiras
actuacións do novo  aquipo
do goberno local, formado
pola coalición do BNG e o
PSOE. que teñen program-

das para mellorar o tráfico
no centro de Melide. 

Novos proxectos viarios
O Concelleiro de Seguridade e
tráfico , Manuel Prado, xa
lle transladará ao títular de
Política territorial durante a
súa visita a Melide o propó-

sito do executivo local de
facer novas actuacións na
rede de tráfico e fai uns
días mantivo unha xuntan-
za tamén co Xefe provin-
cial de Conservación de
Estradas, Eduardo Toba
Blanco.
Na reunión Prado informou

a Toba das diversas inver-
sións que precisa a infraes-
tructura viaria da vila para
mellorar  a súa seguridade e
fluídez do tráfico.
Entre as iniciativas que  o
concelleiro melidense deman-
dou destaca a instalación de
máis semáforos no cruce no
que confluen as estradas de
A Coruña, Golada, Lugo e
Santiago onde moitas veces
hai atrancos ocasionados
polos días de máis afluen-
cia de vehículos e visitan-
tes. 
Tamén solicitou a construc-
ción dunha rotonda no
cruce de Santa María por
ser  o punto de máis alta
siniestralidade e perigosida-
de vial que hai na actualida-
de en todo concello de
Melide.

O Concello estrea semáforos para regular o tráfico
nas estradas do casco urbán O tenente  alcalde, Manuel

Prado, como responsable da
área de limpeza do
Concello, mantivo unha
xuntanza con Francisco
Alonso, Director Xeral de
Celta Prix, empresa encar-
gada da recolleita de lixo en
Melide, para explicarlle as
deficiencias que presenta o
servizo da mesma. 
Prado expusolle que o lixo
no eido rural só se recolle
unha vez a semana, o núme-
ro de colectores é insufi-
ciente , ademáis de atoparse
en mal estado, e que a lim-
peza das ruás resulta escasa.
Segundo Prado os reiterados
problemas serían un motivo
para rescatar a concesión por
parte do Concello. Alonso
comprometouse a presentar
solucións en breve. 

Instáse  a Celta
Prix a mellorar o
servizo de limpeza

Os semáforos regulan o tráfico da vila na estrada da Coruña

Comenzan as obras de ampliación 
do polígono industrial 
As  obras do Parque Empresarial da Madanela terán unha duración de catro meses e
medio e contarán cunha inversión de Vivenda de 1.366.200 euros
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O goberno municipal de
Melide decatouse de que
moitos dos edificios públi-
cos da vila incumprían a
normativa legal de se guri-
dade ao carecer dos mate-
riais que exise a lexislación
para actuar en situacións de
emerxencia.
Para reparar estas deficien-
cias se elaboraron unha
serie de actuacións dirixi-
das a reforzar a seguridade-
dos  inmuebles afectados. 
O primeiro edificio no que
se tomaron as medidas que
a lei obriga nesta materia
foi a propia Casa do
Concello que dende fai
pouco está dotado cunha
alarma e sete extintores. O
investimento nesta obra
ascendeu aos 2.000 euros
Os colexios
Dos tres centros escolares
que hai na actualidade no
municipio,  o que maior
poblema presentou na
seguridade foi o CEIP nº1,
o colexio máis antigo de
Melide, é que recibiu unha
inversión de 2.650 euros
para poder instalar unha
alarma e colocar 34 extin-
tores coas súas respectivas

sinais indicativas visibles
na escuridade.
Ao Colexio da Martagona
destinouse a cantidade de
1.302 euros para  a coloca-
ción de 7 extintores con 12
sinais para axudar súa loca-
lización . Tamén dotouse
cunha alarma, esta última
moi necesaria neste centro
xa que é obxectivo de moi-
tos robos.
Pola súa banda, o Mestre
Pastor Barral era o que
supoña menos custo con
323 euros na adquisición

de 2 extintorese 16 sinais
indicativas.
Escola Infantil e Multiusos
O edificio do Multiusos era
un dos inmobles que menos
carencias amosaba na segu-
ridade inda así foi dotado
dunha alarma e de máis
extintores nas súas depen-
dencias..
O problema da  Escola
Infantil non estaba tanto
nas infraestruturas senón
na carencia dun plano de
emerxencia e evacuación.
O Concello puxose a pro-

gramalo o máis axiña posi-
ble pois coma a propia
alcaldesa sinalou é un
requisito imprescindible ter
feito o plano canto antes
para poder inaugurar a 2ª
fase  e poder admitir ata 49
nenos máis.
Lembremos que a garderia
ampliou as súa instalacións
recentemente para acoller
un maior número de  alum-
nos, menores de tres anos,
e por iso é fundamental que
esté dotado dun plan de
emerxencia.   

Varios edificios do municipio contan
con deficiencias na súa seguridade

A Deputación da Coruña
achega 12.000 euros ao
servizo de normalización
linguñistica | A cantidade
destinada a financiar esta
área do Concello é o resul-
tado do Convenio asinado
entre a alcaldesa de Melide
e o deputado provincial do
BNG e delegado de Benestar
Social, Xoán Manuel Sande
Muñiz.
Durante a sinatura do acor-
do, Sande apuntou que as
administracións locais
teñen que xogar un papel
fundamental na normaliza-
ción do noso idioma, polo
que a Deputación da
Coruña apoia económica-
mente aos concellos que
teñen un departamento de
Normalización Linguística
como é Melide.

O Concello ampliará a súa
plantilla de traballadoras
de axuda a domicilio para
o vindeiro ano   O Director
Xeral de Acción Social,
Bieito Seara, comprometeu-
se na xuntanza que mantivo
coa alcaldesa de Melide a
que o concello conte para o
próximo ano con varias per-
soas máis para atender aos
maiores nas súas casas.
Bieito chegou a esta conclu-
sión cando  a rexedora meli-
dense lle explicou a urxente
necesidade de contar con
máis persoal neste servizo
por mor da importante
demanda existente xa que as
sete asistentas que traballan
agora na axuda ao fogar non
son suficientes para cubrir o
servizo.

EE NN     BB RR EE VV EE

Os tres colexios, a Escola Infantil e o Multiusos non cumpren a normativa vixente

A alcaldesa de Melide man-
tivo unha xuntanza coa
Directora Xeral de Promoción
Industrial e sociedade da
Información , Elena Viguela,
para trasladarlle unha serie
de  demandas vencelladas
ao sector das telecomunica-
ciones.
A rexedora melidense recla-
mou apoio para a mellora
da telefonía no parque
empresarial e  que as parro-
quias da vila poideran ter
conexión  a internet.
Por  outra banda, Elena Viguela,
informoulle a alcaldesa das
diferentes axudas e subven-

cións que  lle pode ofertar o
seu departamento  e comu-
nicoulle que tería en conta
os proxectos presentados
polo Concello de Melide. 
Na reunión tamén se lle
solicitou á  Directora Xeral
unha aula de informática
con novos e máis ordenado-
res xa que a instancia habi-
llitada en melide para esta
actividade conta con once
aparatos moi anticuados e
o seu número é escaso.
Viguela comprometeuse a
dotar para o vindeiro ano a
Melide cunha nova aula de
informática.

As vivendas de protección
oficial de Melide foron
visitadas polo Delegado
Provincial de Vivenda e
Solo, Xoan Carlos Bascuas,
para inspeccionar a marcha
das obras de reparación dos
edificios.
Dende hai varias semanas
estánse a reparar e mellorar
vintetres dos pisos de pro-
tección que se atopaban en
mal estado hai casi unha
década, obras para as  que a
consellería de Vivenda e
Solo achegou máis de
170.00 euros . 

Non obstante, e logo do
inicio das reparacións,
varios propietarios dos
inmobles en reformas trás-
mitironlle a alcaldesa de
Melide, Socorro Cea, as
súas queixas polo traballo
que estaba a facer a empre-
sa responsable das obras.
Ante o malestar amosado
por algúns do veciños a
rexedora melidense e o
Delegado de Vivenda,
acompañados por unha téc-
nica da propia Consellería,
persoaronse no lugar onde
se levan a cabo as obras

para comprobar que se
estaban a realizar dun xeito
axeitado e garantir que
todo estiverá en óptimas
condicións.                         
Ao remate desta visita , o
Delegado maila  alcadesa e
a concelleira, Anabel
Ramos, percorreron o
casco histórico de Melide
para analizar o estado
actual no que se atopan as
vivendas ali ubicadas e
poder estudiar as medidas
necesarias para poder
mellorar a zona vella de
Melide

O Delegado de Vivenda visita Melide
para ver de  preto á reparación 
das vivendas de proteción oficial

O concello pide melloras  no
sector das telecomunicaciones

O colexio Nº 1  foi dotado de alarmas e estintores
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A finais de outubro reuni-
ronse en San Román a
directiva da nova asocia-
ción cultural e veciña,
,Alverde, co alcalde de
Santiso, Ovidio Leiva para
ultimar os derradeiros trá-
mites para formalizar legal-
mente a agrupación.
A xuntanza tivo lugar na
antiga escola do pobo, que
será a sede de reunión da
asociación, para levar a
cabo as actividades da
mesma. Alverde xurde coa
ilusión dun conxunto de
veciños que pensando no

benestar dos habitantes da
súa parroquia decidiron
formar esta inicitiva.
Segundo verbas da súa
Presidenta, Mari Luz
García: San Román é
uunha das parroqias de
Santiso con máis habitan-
tes e decidimos crear a
sociación non só para
mellorar as nosas infraes-
tructuras e os servizos
senon tamén pensando en
todos os que vivimos aquí
para que podamos gozar de
actividades culturais e de
momentos de ocio. 

Un dos primeiros pasos que
deu esta nova entidade foi o
de limpar a terreo onde se
ubica a antiga escola, que
se atopaba totalmente aban-
donada, e máis adiante pro-
cederán o acondicionamen-
to do edificio.
Por outra banda, para cele-
brar a boa marcha que leva
este proxecto, Alverde con-
vocou, a principios de
novembro, un magosto no
que os veciños da parroquia
pasaron unha xornada de
lecer ao caron do lume das
castañas. A directiva de Alverde co alcalde de Santiso fronte a escola antiga

Creáse en San Román unha asociación
cultural para os veciños da parroquia

O goberno municipal de
Santiso, logo de aprobar
recentemente o orzamento
do 2007, comenzará a súa
acción inversora coa con-
tratación das obras dos
Plans provinciais de  Obras
e Servicios e Cooperación
correspondentes a esta
anualidade.
O executivo local, presidi-
do polo alcalde Ovidio
Leyva, está tamén a traba-
llar na redacción dos pro-
xectos das obras corresponden-
tes ao Plan de Obras e servi-
zos 2008, cunha dotación orza-
mentaria de 190.000 euros, no
que se inclúen o alcantari-
llado das parroquias de
Chorén e Mourazos así
como a apertura e afirmado
do camiño Vilameá-A
Regada no lugar de San
Román. O executivo local
tamén vai a redactar en vin-
deiras datas os proxectos
para ás obras a incluír no
Plan Estrátexico de Medio
Rural, PEIM, do 2008 que
contan cun presuposto de
85.00 e entreas que figuran
a reparación de varias estra-
das do Concello. No relati-
vo ás infraestruturas o
Goberno Municipal quere

avanzar na construcción e afir-
mado das principais vias de
comunicación de Santiso como
son as de Arcediago Arzúa,
Penaposta- Mosteiro ou Boente-
Maniño.

Servizos
O  executivo local iniciará as
obras de herba artificial no
campo de fúbol de Arcediago
cun presuposto de 430.000
euros, tendo como limíte de
contratacción das mesmas ata o
31 de marzo do vindeiro ano.

No orzamento municipal do
2008 inccluiráse unha partida
para comenzar as obras de traí-
da pública de auga en Santiso,
prevendose para este ano a con-
secución das licencias precepti-
vas. Tamén preve o goberno
local a construcción  da esta-
ción de bombeo coa toma de
fluído eléctrico  e así abastecer
no futuro ás zonas urbanas de
Visantoña e Arcediago  para poder
avanzar no proxecto de reparto
de auga cara ós nucleos do con-
cello  con máis necesidade.

O Concello de Santiso acondicionará as
principais estradas do municipio O Consello de Contas de

Galicia, no último informe de
fiscalización do Concello de
Santiso , respecto dos exerci-
cios 2003/4, amosa claramente
irregularidades nas contas e na
xestión  de  persoal manifestou
a voceira municipal  do PSde G,
Inés Cagide. Os socialistas de
Santiso veñen de denunciar
este feito e considerán que o
silencio do Alcalde e do equipo
de goberno actual respecto a
estos datos amosan unha com-
plicidade e un encubrimento co
anterior partido que presidía o
Concello, o PP.  Ademáis a cor-
poración socialista engáde que
de dito informe nin siquera se
deu conta no último Pleno da
Corporación o que resulta un

fraude político, que denota un
pago de favor do Alcalde os
que o puxeron na poltrona ase-
gura Cajide. As posibles res-
ponsabilidades que poidera
haber derivadas deste informe
se están a estudiar polos servi-
zos xurídicos do partido
As recomendacións que se fan
dende o Consello de Contas é
aprobar os orzamentos no
prazo legalmente establecido e
reforzar o control interno fisca-
lizador coa esixencia de os
benificiarios das subvencións
que as xustifiquen., en canto a
xestión do persoal  o organismo
aconsella estudiar e correxir as
relacións de postos de traballo
que hai que elaborar e facer un
rexistro de persoal.

O Voceiro do BNG, Xosé
Manuel Camino Romero,
ven de presentar na Casa do
Concello unha moción pola
que solicita que nos orza-
mentos do exercicio conta-
ble do 2008 se incluía cré-
dito suficiente para poten-
ciar as iniciativas empresa-
riais no municipio.
O rural galego está a sufrir 
unha transformación socioeco-
nómica motivo polo que as tra-

dicionais explotacións agro-
gandeiras vense obrigadas a
restruturarse nalgúns casos
e noutros desaparecen. Esta
realidade no eido do agro
foi o que impulsou a Camino
a proceder con esta solicitu-
de, pois como asegura Son
moitos os veciños de
Santiso que se plantexan
novas iniciativas nos seus
negocios pare reclicarse
profesionalmente.

O Consello de Contas amosa graves
irregularidades no informe
fiscalizador de Santiso do 2003-2004 

O BNG de Santiso solicita  potenciar as 
iniciativas empresarais no municipio 

En vindeiras datas redactaránse os proxectos para as obras do PEIM 2008
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RecibeRecibe
Cerne noCerne no
teu fogarteu fogar

Chama ao
981.506.188 
e infórmate

sen 
compromiso

O Equipo de goberno de Toques, presidido
polo socialista Miguel Buján, ven de
encargar a redacción dun proxecto para
habilitar a vella escola nun multiusos que
ofecerá as veciños do municipio servizos
dos que actualmente carecen e que lles
obrigan a transladarse ata Melide.
O Concello de Toques  ten previsto que o
novo multiusos acolla unha biblioteca, un
aula de informática e un salón de actos
para que os habitantes da localidade  poi-
dan celebrar actividades culturais e de
ocio dentro do propio municipio. 

Tamén se proxecta aproveitar unha das
alas do inmoble para destinala como alber-
gue xuvenil,  podendo incluíla na oferta de
campamentos de verán da Xunta, e o patio
escolar acondicionarase para transformalo
nunha praza pública coa idea de que sexa
un lugar de encontro para os veciños.
O antigo colexio atopáse nun estado de
grande deterioro por mor de levar pechado
unha década  pero aínda así non será nece-
sario derruílo, aproveitándose  a súa estru-
tura externa e acondicionando tan só as
instalacións do interior do edificio.

Carta aos veciños de Santiso 

Daniel Roibás Vázquez
Dende fai uns días, máis concretamente, dende que se
celebrou o último pleno municipal da corporación de
Santiso vense criticando moi duramente aos con-
celleiros do PSdeG- PSOE, sobre todo ao concelleiro
Daniel Roibás o que é significativo a miña persoa, por
denunciar no dito pleno as anomalías dalgún persoal
dos centros de saúde de Santiso ( en conreto a cita
previa).
Dixose que eu presentara unha denuncia na
Maxistratura de traballo e iso é mentira. Á vista está a
acta do pleno, non mencionei nada ao respecto. O que
eu lle preguntei ao alcalde foi: ¿vostede vai a poñer en
coñecemento dos organismos correspondentes as
anomalías do persoal , entre as que está a cita previa,
informadas polo Consello de Contas?. Aínda que está
na acta, omito a contestación do Señor Alcalde, prefiro
non pubricar as súas verbas pois non viñan a conto coa
pregunta. Todo isto o estamos a facer polo bó fun-
cionamento dos centros de saúde de Santiso e pola
súa modernización como todos os demáis centros, con
elo acadamos que en prontas datas teñamos: un médi-
co máis de apoio, aplicar a normativa do Servizo
Galego de Sáude (SERGAS), receitas de medicamen-
tos crónicos para cada tres meses e a dixitilización de
todólos servizos ao paciente. Por estos motivos do 5
ao 9 de novembro  o médico non estivo na consulta ata
as 11 da maña por estar preparándose para tales acon-
tecementos e habiá avisos precisos nos centros para
que as persoas estiverán informadas.
DIto todo isto, quero pedir  desculpas aos veciños
polas molestias pero non había màis remedio que pór
os centros á altura que se merece Santiso, equipados
do persoal necesario e autorizado legalmente polo
SERGAS. Creo que non se poden ocupar postos públi-
cos con persoal que non cumpla os requisitos  obriga-
dos por lei e recibindo do Concello unha nómina no
desenrolo dun posto de traballo correspondente a outro
organismo oficial ou púlico.
Prego un pouquiño de paciencia a tódolos usuarios de
ditos centros, vale a pena, porque non teremos que
aturar lista de espera, nin cita para as receitas... todo
será máis axiña, mellor e máis legal. Non lles tomo a
mal a ningunha das  persoas que me protestaron, todo
o fago polo ben dos demáis e o meu propio, tamén
como usuario que son. 

O novo multiusos de Toques ubicaráse
no antigo colexio do municipio

O Concello de Toques está
a impartir diferentes cursos
dirixidos ao colectivo feminino
dentro da iniciativa comuni-
taria Equal Muller XXI
destinada  a loitar contra a
discriminación da muller
no mercado laboral.
O primeiro curso que aco-
lleu o municipio foi o de
Movilización de persoas
dependentes no fogar
cunha duración de 60 horas
e con vinte alumnas. 
Na actualidade estáse a
facer un curso de Xestión
de documentación  e infor-
mación ao que asiten unhas
vinte veciñas de Toques
O obxectivo principal deste
proxecto é facilitar a conci-
liación da vida persoal e
familiar co mundo laboral
polo que en cada lugar no
que se desenrola o plan

ponse á disposición das
alumnas un servizo de
transporte gratuíto para
desprazarse, así como unha
axuda para aquelas peroas
cun familiar dependente na
casa co fin de que poidan
asistir aos cursos. Outra das
finalidades de Muller XXI
é a de impulsar accións que
xeneren novas oportunida-
des de  emprego para dimi-
nuír a precariedade laboral
que está afectar á muller.
Fóra deste proxecto, tamén se
están a realizar outros cur-
sos como o de Atención á
infancia, que é coordinado
por Unións Agrarias.
Outras actividades que ofer-
ta  o  Concello de Toques para
ós seus veciños  son ximna-
sia para nenos e adultos,
talleres de manualidades ou
rutas de senderismo.

As numerosa filtracións de
auga que se filtran na Casa
Consitorial do municipio
están a provocar grandes
deterioros na súa infraes-
tuctura.
O desperfectos poden apre-
ciarse nas paredes dañadas,
na tarima de madeira do
chán, que se atopa levanta-
da en parte, ou nalgunhas
portas que non encaixan
pola humidade. Ata a toma
de terrra da electricidade
apareceu un día cuberta
pola auga ó que puido oca-
sionar unha catastrofe.
O que máis chama  a atención
é que isto ocurra un edificio,
relativamente xóven,que conta
con só oito anos de vida xa que
se construíu no 1997 cun
investimento de de  560.000
euros

Mulleres de Toques están a realizar
varios cursos do Proxecto Equal XXI

Deterioro na Casa
do Concello de
Sobrado
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Dende hai uns anos no
Multiusos impártese Educar en
familia- preescolar na casa
que é un progama de for-
mación de pais coa finalida
de axudar a educar e desen-
volver plenamente as capa-
cidades dos fillos facendos
pensar sobre o que aconte-
ce na vida diaria.
Preescolar na casa realiza
xuntanzas entre un orienat-
dor e as familias para que
estas como principais edu-
cadoras reflexionen como
estan a educar aos seus
fillos  e, deste xeito ,contri-
buían ao desnvolvemento
harmónico e integral dos
nenos coñecendo as dife-
rentes etapas  do seu crece-
mento. En definitiva este
programa ten como  base
axudar ás familias a com-
prender mellor ós seus
fillos.

Preescolar na
casa axuda
os pais a
educar

A gardería ten unha ocupa-
ción do cen por cen e unha
longa listaxe de espera de
nenos que está esperando
poder incorporarse ao servi-
zo. Esta causa foi o detonante
que levou ao Concello a decidir

o ano pasado a ampliación que
implicou a costrucción de dúas
novas aulas para os máis peque-
nos e de unha zona de xogo
onde poidan pasar o tempo de
llecer.
Con esta remodelación nas ins-

talacións a garderia poderá aco-
ller a coarenta alumnos máis.

Duas coidaoras máis
Dende o inicio deste curso
escolar  o  centro infantil dispon
de dúas coidadoras máis que

aliviaran o traballo dos actuais
mestres , ademáis estas duás
oersoas  eran necesarias porque
en vindeiras datas ténse previs-
to a apertura da nova ala que se
lle engadíu á gardería tralas
obras de ampliación.

A escola infantil ampliou as suas 
instalacións debido á alta demanda

A Escola Infantil de Melide
celebra no mes de novem-
bro o seu décimo aniversa-
rio. Dende que abriú as suás
portas, alo polo ano 1997,
sempre tivo as suás aulas
cheas de pequenos  non en
ván é a única gardería que
hai no municipio e tamén
nos de Sobrado, Toques e
Santiso. Actualmente o
número de alumnado  é de
cinuentanove con idades de
van dende pouco meses ata
os tres anos como máximo. 
A gardería escomenza  o
seu traballo diario ás nove
da mañá recibindo aos
nenos que chegan das máns
das sua nais ou pais, moitos
deles almorzan nadan máis
chegar para logo saír ao
patio de xogos ata que os
mestres de infantil os cha-
men as súas respectivas

aulas onde lles fan traballos
educativos con fichas ou
crebacabezas e a labor de
creación de hábitos como-
ensinarlles a sentarse ou o
control de esfínteres. Nas
aulas os escolares estrutu-
ránse en tres tramos:a de
bebés, a dos nenos de dous
e a clase dos de tres anos
Chegado o mediodía e é
ahora de xantar para inme-
diatamente durmir á sesta.
Á tardeciña os nenos xogan
mentres agardan que as súas
familias os recollan pois as
oito pecha o seu horario a
escola infantil.
O equipo de docentes está
integrado por sete persoas,
contando coa incorporación
recén das dúas novas cuida-
doras para axudar a aliviar a
morea de traballo que hai na  
gardería de Melide

A Gardería Municipal cumple dez anos  ao
servizo dos máis pequenos 
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O Centro Ocupacional
amplia este curso escolar o
seu programa de activida-
des con  clases de música e
Baile, informática, nata-
ción e amnualidades.
Na aula habilitada para eles
no Edificio do Multiusos
aprenden a distinguir os
diferentes tipos de instru-
mentos, realizan manuali-
dades , traballos esporádi-
cos de xardinería  e cona-
tan cun taller de madeira
paa  desenrolar as suás
tarefas. 
Tamén realizan excursións,
icomo a visita a fábrica de
coca-cola hai uns días, e
visitas concertadas como a
que fixeron no mes de setem-
bro a Casa do Concello.
Todas estas actividades van
encamiñadas a axudarlles
a integrarse no desenrolo
da vida diaria para acadar
certa autonomía persoal.

Máis de 500 escolares estudan nos tres
colexios públicos de Melide

No Consevatorio os rapaces
poden aprender a tocar
varios instrumentos musi-
cais e coñecer o mundo da
música, tendo a oportunida-
de de convertirse en musi-
cos profesionais garzas os
ttulos oficiais que otorga a
entidade unha vez finaliza-
do o ciclo correspondiente.
Para poder incribirse no
Conservatorio  de Melide
valorase as actitudes musi-
cais dos interesados asi
como a idade idónea sendo
a mínima 8 anos e a máxi-
ma os 14 e aselección se
efctuará nomes de setem-
bro.
Existen dous tipos de gra-
dos, o elemental que abran-
gue catro cursos académi-
cos no que se imparten as
especialidades de clarinete,
contrabajo, fagot, flauta tra-
vesera, gaita gallega, guita-
rra, instrumento de púa ,

oboe, percusión, piano ,
saxofo´n, trombón , trom-
pa, trompeta, tuba, viola,
violín e violenchelo. Os
alumnos que superen este
grado acadan un certificado
acreditativo.
no relativo o grago medio
os alumnos para acceder
teñen que superar unha
proba. A duración destes
estudos consta de tres
ciclos de dous anos cadaún
e especialidades instrumen-
tais son as mesmas ca no
elmental.
Ademáis de materias pro-
pias de cada especialidade
o centro inclue outras opta-
tivas como coro, iniciación
á dirección de orquestra,
folclore e  música modera.
Ao superar os estudos de
grado medio acadase un
titulo prrofesional que per-
mite acceder a outros cur-
sos fora do conservatorio.

Consevatorio Municipal de
Melide para  a música

Colexio CEIP Nº1: o único con comedor
Este centro escolar foi p rimeio que tivo a vila por iso é
coñecido como o colexio vello. Conta con 201 alumnos
e nel destacáse o ser o único con comedor escolar de
Melide, este ten so un aforo para  uns 150 comensales e ao
ir tamén os alumnos do IES houbo problemas ao non poder
acceder  aos seus servizo algún dos escolares do propio
colexio por estar xa cubertas as prazas .

Colexio Martagona: única xornada
O colexio é o único de Melide que dispón desta xornada
intensiva de nove menos cuarto a 2 e cuarto e o seu
alumnado é de 128 .Con máis de 25 anos, este centro
presenta deterioros como aulas aínda en bloque e sen
pintar, a instalación da luz falla, os desagues atascasen e
no Pavillon deportivo filtrase auga e evidente que nece-
sita urxentemente amaños nas súa instalacións para que
os seus alumnos disfrutes dunha escola mellor.

Colexio Pastor Barral: o máis completo.
Con 184 alumnos é o colexio que conta cun equipo de
orientación Específica, antiga EPSA, dúas coidadoras a
xornada completa  para nenos con minusvalías, e un
departamento de orientador.  Aínda así necesitaría unha
ampliación xa que os escolares con deficiencias están  a
ocupar actualmente el aula destinada a xogos , impidin-
do que o resto de alumnos non poidan dispoñer dunha
zona que está destinada ao lecer dos nenos do centro.

O centro 
ocupacional para
persoas con 
discapicidade

A Banda Municipal de
Melide fundouse no ano
1931, e tivo unha vida
curta por culpa da guerra
civil, a época dorada desta
banda foi ata o ano 1936.
No 1995 volta a facer a súa
presentación oficial como
agrupación , hoxe en día
interveñen en concertos
programados polo Concello e
o conservatorio musical.
Na actualidade a Banda
municipal de Melide a for-
man 40 músicos , e nela
participan tódolos alumnos
e profesores de vento madeira,
vento metal, corda grave e
percusión do conservatorio
de música
Unha das novidades desta
banda e que inclue na súa
plantila instrumentosde
corda  grave, violenchelos,
algo non habitual nas ban-
das galegas

Prácticas de música na Banda
Municipal de Melide 

Na banda municipal participan alumnos do conservatorio
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En vésperas do nadal de
1982  saía a luz o primeiro
Intres feito polos alumnos
do instituto antigo hoxe
convirtido no Multiusos..
Na portada  desta edición
unha caricatura de Vicente
Risco, a quen  se lle dedica-
ra o Día das Letras Galegas
e outras imaxes como a do
célebre 23-F (1.981). Pero
antes saíran dous números
co título de Xente Nova alá
por maio do mesmo ano.
Unha máquina de escribir,
folios que grapaban os
alumnos escritos só por
unha cara e o bedel como
xefe de imprenta, Xenaro
Sueiro, foron os únicos
medios técnicos cos que

empezou a sua andaína
Intres.
O primeiro número enteira-
mente fotocopiado e encar-
dernado é o nº 13 con 61
páxinas, nel aparecen as
seccións que inda hoxe se
irán fundamentalmente  man-
tendo: Sumario, Editorial,
Relatos, Ensaios-Estudos,
Poesía, Humor e Pasatempos e
Deportes.
No ano 1995 , o Instituto de
Melide sofre cambios
importantes que repercuten
na revista do centro coa
incorporación da ESO que
fai que a plantilla de alum-
nos colaboradores aumente
Por outra banda, no 1998
faise o novo instituto que

conta con máis medios
necesarios e imprescindi-
bles  como os informáticos,
ordenador con impresora e
logo a conexión a internet.
Intres cumple en decembro
o seu XXV aniversario, vin-
tecinco anos, no que o xor-
nal coñeceu as más de moi-
tos alumnos que escribiron
nel para expoñer as súas
opinións, para expoñer a
súa arte no debuxo, para
medrar culturalmente e
intelectualmente....
O galego é a lingua na que
fala Intres dende o seu
nacemento porque como se
escribíu no primeiro núme-
ro é o pilar básico da nosa
cultura.

Este ano o IES recollleu
unha morea de premios
amosándo deste xeito que
tanto os mestres como o
alumnado están a facer bos
traballos.

Premio enerxías 
En febreiro, o centro aca-
dou o primeiro posto no
Premios a innovación edu-
cativa sobre enerxías reno-
vábeis en Galiza cunha
dotación de 15.00 euros.

Premio Antón Fraguas
En setembro a proposta de
un estudo elaborado por un
equipo de docentes do IES
foi merecedora  da V edi-
ción do Premio Antón
Fraguas do Museo do Pobo
Galego. A recompensa foron
10.000 euros para desenro-
lar un proxecto vinculado á
etnografía 

Premio del Parlamento
O traballo titulado proposición
de lei pola que se declara
reserva natural integral a
serra do vento recibiu o pre-
mio O parlamento a túa casa
concedido por este organismo
galego. Este certame tenta
impulsar o coñecemento do
autogoberno en Galicia e ache-
gar o lexistativo á cidadanía.

Galeria de
premios

Dálle a Lingua é unha
publicación do Equipo de
Normalización Linguística
do IES. A revista aparece
alomenos unha vez  ao tri-
mestre  ten unha distribui-
ción gratuíta  entre todas as
persoas que acodan ao cen-
tro sexan alumnos, profeso-
rado ou xente da rúa.
Esta publicación nace co
obxectivo de divulgar a
problemática do idioma
galego entre os menbros da
comunidade educativa e na
súa elaboración participa
un Consello de Redacción
que tenta integrar a repre-
sentantes de tódolos secto-

res que conforman o IES.
Un número de Dálle á
Lingua consta de catro
páxinas, na primeira a noti-
cia central do trimestre e a
editorial, na dúas noticias
do centro relacionadas
especialmente co idioma,
na páxina tres trátase da
situación do idioma coas
novas máis transcendentais
sobre a lingua e na última
figura a sección Os toxos e
as flores na que hai para-
béns e crítica para dúas ini-
ciativas sobre o galego ade-
máis de pasatempos como
as encrucilladas ou  noticias
do  peche.

Intres o xornal dos alumnos O boletín Dálle a 
á lingua

O IES de Melide é o centro
educativo máis completo
non só na súa oferta educa-
tiva senón tamén en canto
as numerosas actividades
que o integran.
A rede educativa do institu-
to engloba a ESO, BACe
un ciclo de Formación
Profesional na rama de
madeira.
Cabe destacar a Educación
Para Adultos- EPA, destina-
do a persoas que desexen
acadar a obtención do título
de graduado na ESO unha
vez pasada a idade de esco-
laridade. Este servizo
tamén axuda a aqueles que
non saben ler ou escribir
correctamente  ou os que
aída sabendo trñen un nivel
baixo de coñecemento nas
materias básicas.
Os Programas de Integración
Profesional, PIP, facilitan
aos xóvenes, que pasado
dous anos do tempo de
escolarización, poidan ter
alomenos unha formación
básica de cara o seu futuro.
Pola maña traballan en
empresas e ás tardes reci-
ben unha mínima forma-
ción  académica.
En canto aos idiomas, o

IES, dispon dun programa
de Cualificación en Linguas
Estranxeiras , CUALE, que
se imparte polas tardes aos
lumnos e docentes do cen-
tro obtendo un título oficial,
os escolres tamén poden
acadar  o  tercer cuso da
Escola Oficial de Idiomas.
O Intituto de Melide alber-

ga no edificio unha biblio-
teca , unha cafeteria  e unha
emisora de radio. Ademáis,
conta cun Pavillon Polivalente
para a práctica de diferentes
deportes. Este último está
moi demandado actualmen-
te polos veciños da vila por
mor do peche do Polideportivo
Municipal

Instituto de Educación 
Secundaria fonte de actividadesA emisora de radio do IES

pódese sintonizar no Dial
90.5 FM , os martes ás 18
h, os mércores ás 20, os
venres ás 23h e os sábados
ás once da maña.
Falamelide é unha radio
escolar e nela colaboran os
alumnos do centro baixo a
dirección do profesor fran-
cisco Veiga.
A súa función é lúdica pero
tamén persegue contribuír
a formación cultural do
alumnado.

O cine forum pode verse tódo-
los mércores no IES, as pelícu-
las son seleccionadas polos
propios docentes, o grupo de
Teatro ofrece momentos de
lecer ao alumnado e o
Corremelide que se ven cele-
brando dende fai anos permite
aos xóvenes practicar deporte.
O IES tamén desenvlve un
proxecto de revitalización do s
xogos populais  galegos nos
seus patios, este plan é promo-
vido pola Asociación Galega
de Xogos populais e tradicio-
nais .

Falamelide
a radio

Actividades
extraescolares

O instituto van alumnos de 14 a18 anos
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ASETEM -CCA é un
dos colaboradores que
se apuntaron a inicitiva
da empresa Previsonor
para realizar un curso de
conducción segura en
xaneiro en Melide.
O curso é gratuíto e  está
dirixido a traballadores
en activo para  mellorar
a súa seguridade vial no
seu traballo e constára
tanto de exercicios teóri-
cos coma prácticos. A
súa realización terá
lugar no Parque empre-
sarila da Madanela e
contará con tres vehícu-
los Renault Megane para
as prácticas

ASETEM -CCA
colabora nun
Curso nun
curso vial de
conducción
segura

Do 5 de novembro ata o
día 24 do mesmo mes
desenrolaráse a campaña
da VI Qincena do comer-
cio organizada pola
Federación  Galega de
Comercio. Os establece-
mentos adheridos a
ASETEM -CCA terán a
posibilidade de partici-
par na iniciativa  a través
da cal se sortearán catro
coches (un por provin-
cia), e 50  premios de
200 euros. Esta campaña
tenta potenciar ao peque-
no comercio e así acre-
centar as súas vendas.
Os clientes que desexen
participar no sorteo, que
se celebrará ante notario
o 28 de novembro, debe-
envíar o ticket ou factura
da compra efectuada
entre os días 5 e 24 no
comercio tradicional
compañado por todos os
datos personais 

Os comercios de
ASETEM - CCA
participa na quin-
cea do Comercio
da Federación

Dende principios de outu-
bro ASETEM - CCA xa
está inmersa nos preparati-
nos e nas actuacións a levar
a cabo de cara a súa cam-
pañade nadal.
A primeira reunión tivo
lugas a principios do mes
na que os integrantes da
comisión da asociación
esbozaron as primeiras actua-
cións. Posteriormente cele-
brouse unha xuntanza con
todos os comercios asocia-
dos de ASETEM- CCA
para trasladarlles ás inicia-
tivas que tiveron unha boa
acollida polos asistentes  á
reunión.
Aparte dos negocios aso-
ciados , tamén poderán par-
ticipar nesta campaña do
nadal 2007 o resto de

comercios melidenses que
desexen facer unhas mello-
res festas para todos os
veciños de Melide. 
O prazo para anotarse
nesta Campaña remata o 15
de novembro e os interesa-
dos poden anotarse nas ofi-
ciñas ubicadas na sede de
ASETEM .

Xuntanza coa alcaldesa
Por outa banda, a directiva
de ASETEM- CCA manti-

vo unha xuntanza coa alcal-
desa de Melide, Socorro Cea,
na que se abordaron cue-
tións relacionadas co
comercio e explicouselle as
inicativas a levar acabo ao
longo da Campaña de
Nadal. Tamén se lle solici-
tou o permiso para empre-
gar o Parque Empresarial
da Madanela na realización
do curso de conducción
segura que se impartira  en
Xaneiro.

Máis de 50 comercios asociados xa se apuntaron á campaña

ASETEM- CCA prepara a súa
Campaña do Nadal 2007

Xuntanza da comisión de ASETEM para preparar a Campaña

ACampaña desen-
rolase baixo o lema,
O teu centro 
comercial esta en
Melide

A iniciativa comunitaria
Equal Muller XXI da
Deputación da Coruña ofre-
cerá  un servizo de apoio
para a creación e consolida-
ción de pequenas empresas
co obxectivo de impulsar o
desenrolo do  sector empre-
sarial, ademáis os novos
emprendedores contarán
cun asesoramento gratuíto
por parte de técnicos para
facer realidade as súas ini-
ciativas empresariais.
No acto de presentación
deste proxecto, no edificio
multiusos de Melide, esti-
veron presentes os dous téc-
nico de asesoramento, a alcal-
desa de Melide, Socorro Cea, e
o concelleiro de Promoción

económica , Antonio Díaz.
Este último valorou o apoio
deste servizo técnico, que
tenta ampliar os coñece-
mentos sobre o mundo
empresarial, sobre os trámi-

tes a seguir para constituír
unha empresa, así como
saber dos recursos que se
precisan para poñerla en
marcha.
As accións a desenrolar por

Equal XXI neste proxecto
en canto ao apoio para
aquelas persoas que queiran
montar o seu propio nego-
cio será a través de títorias
individualizadas e  persoais
de información  e  outros
recursos de  apoio como
cursos de formación ou
axuda para a elaboración do
plan de markenting .
Por outra banda no referen-
te ao apoio ás empresas xa
consolidadas e que desexen
mellorar o seu funciona-
mento   contarán tamén con
asesoramento individuali-
zado e especializado para a
busca de recursos financie-
ros e subvencións e realiza-
ción de informes de diagnose

Un servizo apoiará á creación de empresas en
Melide no  marco do Proxecto Equal muller XXI

A alcaldesa e o concelleiro de economia presentaron o acto

ASETEM-CCA xunto co
Concello de Melide asi-
naron no mes de setem-
bro un convenio coa em
empresa de autobuses
lucense Freire para obter
un desconto dirixido aos
estudantes do municipio.
Son moitos os xóvenes
de Melide que a diario
teñen que desprazarse ata
Santiago, Lugo , Arzúa ou
Palas de Rei para cursar os
seus estudos. Co bono
para estudantes preten-
dese incentivar aos usua-
rios do tranporte a viaxar
tódolos días  e así evitar
pagar a estancia fóra de
Melide que suporía un
notable incremento nos
gastos da economía
familiar.
Neste bono Freire ache-
ga un desconto do 15%,
o Concello outro 15 é
ASETEM un 10 por
cento, o que supón un
aforro no importe das
viaxes dun 40%.

ASETEM -CCA
asina un convenio
coa empresa
Freire para un
bono desconto de
estudiantes
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O boletín informativo Os
autónomos, editada pola
Federación de autónomos
de Galicia (FEAGA),
conta cun total de 62
socios- asociaciones-  en
toda a comunidade autóno-
ma galega  entre eles,
ASETEM-CCA ,  a quen
este mes a revista adica a
súa sección de as nosas
asociacións.
Ao longo da entrevista, o
Presidente da Asociación
de Empresarios de Terra de
Melide, lembra que está
entidade ten máis de 140
empresas asociadas, per-
tencentes a diferentes sec-
tores, dende a construcción
ata a gandería pasando

polos sectores de servizos e
o da hostalería.
José Antonio Rodrígez
tamén explica os obxecti-
vos polos que está a loitar
ASETEM -CCA, dende

que se creou no ano 2002,
afirmando que  o esforzo, o
traballo e o tesón son as
ferramentas coas que
dende a asociación defen-
demos os intereses dos

empresarios e comercian-
tes de Terra de Melide ao
tempo que traballamos en
prol do desenvolvemento
económico e social da nosa
comarca
En canto as actividades
impulsadas por ASETEM-
CCA, o seu Presidente
menciona a posta en mar-
cha da tarxeta de fideliza-
ción nos comercios asocia-
dos, a idea de mellorar a
páxina web , coa que conta
a asociación, con informa-
ción sempre actualizada e
que se poida acceder a ela
dende os dous puntos tácti-
les de información que a
entidade ten no centro de
Melide. Asemesmo recalca
que potenciaránse novas
campañas, coma a que se
está preparar para ao
Nadal, e seguiráse coa
publicación do xornal
Cerne que a  asociación edita
dende xa fai tres anos.

Asección nosas asociacións da edición deste mes está adicada a ASETEM -CCA

O Presidente de ASETEM -CCAprotagonista
da entrevista da revista Os Autónomos

O Presidente de ASETEM, José Antonio Rodríguez 

A Asociación de empresa-
rios de  Terra de Melide
Centro Comercial Aberto
impartirá na segunda quin-
cena de novembro  dous
cursos Trátanse de activida-
des formativas dixidas aos
comercios. O primeiro
curso é o de escaparatismo
mentres ca outro é unha
xornada das  vantaxes do
distintivo de calidade que
será o 28 deste mes.
A inscrición para os cursos
deberá realizarse no local de
ASETEM antes de que se
cubran as prazas.

José Antonio
Rodríguez fala do
funcionamento da
asociación e dos
seus obxectivos

ASETEM-CCA
impartirá cursos
para o comercio

O calendario do 2008 de
festivos e domingos
hábiles para o comercio
quedou fixado do  seguinte
xeito: os  domingos 13 de
xaneiro, 6 de xullo e 7,
14, 21 e 28 de decembro
e os festivos o 19 de
marzo e o 1 de novem-
bro.

Calendario 2008
de domingos e
festivos hábiles
para o comercio

O Curso sobre subvencións
provinciais e o seu control
financieiro , promovido
pola Deputación da Coruña
en só oito concellos da pro-
vincia, celebrouse en
Melide a mediados de outu-
bro e  ía dirixido ás asocia-
cións ou entidades sen
ánimo de lucro que solicitan
subvencións públicas deste
organismo. 
Na apertura do curso estive-
ron presentes a alcaldesa de
Melide, Socorro Cea, o
Deputado provincial, Xosé
Luís García, e o concelleiro
do PP, Santos López. A
rexedora melidense desta-
cou no acto inaugural  a
importancia deste tipo de
eventos porque para que as
asociacións poidan desen-
rolar ben a súa labor é
imprescindible que teñan

formación das subvencións
para levar a cabo as súas
iniciciativas e actividades
con éxito.
O edificio do Multisos foi o
lugar onde se impartiu o
curso a longo de dúas xor-
nadas nas que o interventor
-adxunto da Deputación da
Coruña, Xoán Bautista Suárez
Ramos, encargouse de ensi-
narlles aos asistentes das
diferentes entidades empre-
sariais, culturais, sociais e
deportivas melidenses cómo
levar a cabo as súas obrigas
contables e o manexo da
súa propia contabilidade .
Os participantes no cursiño
tamén poideron coñecer de
preto á normativa das súas
facturas  que lles posibilita-
ra obter as subvencións dun
xeito máis rápido e eficaz
no intre de solicitalas.

A tarxeta de fidelización
que vai impulsar dentro
de poco tempo ASE-
TEM - CCA ten cada
vez máis acollida entre
outras asociacións de
Galicia que xa se están a
apuntar ao proxecto
como foi o caso da aso-
cición local de comercio
de Negreira que ten pre-
visto sacala para o vin-
deiro ano. 
Esta tarxeta é posta en
práctica por diversos
CCA dentro da rede
galega de comercio para
impulsar ao comercio
local e premiar con ela á
fidelidade dos  seus
clientes. 

Atarxeta de fide-
lización ten cada
vez mellor acolli-
da entre os
comercios galegos

Numerosas persoas asistiron ao curso de subvencións

Melide acolle un curso sobre subvencións
provinciais para asociacións
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Ducias de persoas acudiron
ao Cantón de San roque
para poder ver de preto os
III Obradoiros de Artesanía
no Camiño de Santiago e o
I Obradoiro de Xogo
Tradicional.
Di o refrán que para gustos
hai cores e asi se compro-
bou nesta xornada na que
tanto nenos como adultos
gozaron de multitude de
actividades para o seu ocio
e lecer
No eido da artesanía os
visitantes poideron ver, e
tamén participar, no Taller
de alfarería onde un artesán
ensinaba in situ coma ama-
sar o barro ata lograr facer
xarras de viño ou vasixas,
entre outros utensilios. No
obradoiro de Briconatureza
a monitora concienciaba ao
público de que hai moitas
cousas na natureza que son
recilables, así as persoas
presentes descubriron
coma facer pinzas con cor-
teza de árbore ou un bolí-
grafo a partir dunha caña.
Para os amantes da música
era obrigada a parada no
posto adicado aos instru-
mentos musicais case todos
eles tradicionais e feitos a
mán. A maioria deles eran
dos empregados nas épocas
do Pastoreo para axubiar ao
gando e entre eles destaca-
ba a corneta, típica de

Melide, é elaborada a partir
do corno do castrón. O tear
artesán tamen tivo moito
éxito, sobre todo entre o
sector das mulleres.
Pero os verdadeiros prota-
gonistas desta xornada
foron os xogos populares.
Nenos e maiores desfruta-
ron co tiro á rá, as chapas,
as carreiras de mazorcas, a
roda , os zancos ou a billar-
da.
Estes obradoiros pasan por
dez concellos polos que
transcorre o camiño  de
Santiago e englobábse den-

tro dun programa realizado
pola empresa, VIDA
LÁCTEA, que conta coa
colaboración da Dirección
Xeral de Patrimonio
Cultural da Xunta e os dife-
rentes concellos da ruta
xacobea.
O seu obxectivo é amosar a
nosa cultura a través da
artesanía e o xogo tradicio-
nal ao maior número de
personas e procurar a súa
participación  nas  activida-
des podendo levar os traba-
llos feitos nos obradoiros
para as súas casas.

Nenos e adultos  gozaron da artesanía e dos
xogos tradicionais no Cantón do San Roque

Unha muller traballando no taller do tear

As persoas  podian mercar os productos de artesania Nenos e adultos disfutaron cos obradoiros

Festa  do voluntariado en Melide para
pechar  a súa campaña de 2007

Numerosos xóvenes do
voluntariado en defensa do
monte galego de toda
Galicia encheron de festa as
rúas de Melide para cele-
brar o peche da campaña de
prevención e extinción do
lume. 
A celebración comenzou
pola maña coas pasarruás
das agrupacións folclóricas
Axóuxere, Os Melidaos, os
Frebudos, Bico da Balouta

e O Castelo.
Ao mediodía tivo lugar un
xantar de confraternidade,
tralo cal a festa continuou
polo serán con varias activi-
dades culturais. Deste xeito
non faltaron os contacontos
de Anxo More, os títeres da
Compañía tres globos coa
súa representación Pedro e
o lobo e as numerosas brin-
cadeiras para tódalas idades
que organizou a Asociación

Galega de Xogo Popular e
Tradicional. Tamén a empre-
sa de aventura Ferventía
apoiou este evento instalán-
do un rocódromo e unha
pista do tiro con arco que
foi unha das atraccións que
máis reclamou o público.
O remate desta xornada fes-
tiva, e xa pola noite, o puxo
a música dos grupos Nao,
Zenzar, Os tres trebóns e
Turuleque.     
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Hai vintecinco anos, exac-
tamente o 16 de agosto de
1982, que naceu a Coral
Polifónica de Melide, todo
un referente na música da
nosa vila, e ao longo deste
ano non parou de facer acti-
vidades para conmemorar o
seu aniversario.
Moitos foron os actos cele-
brados para a ocasión
dende a exposición que
acolleu a Igrexa de Santo
Antón onde os melidenses
poideron contemplar fotos ,
programas carteis e outros
agasallos que a agrupación
recibiu ao longo da súa tra-
xectoria ata a actuación que

fixeron no San Roque onde
se reuniron por primeira
vez para cantar tódolos
menbros que formaron
parte da coral dende  a súa
creación.
Novos actos en novembro
Neste mes celebráse a
XVIII edición da “ Semana
da música” que terá lugar
os días 23, 24, 25, 30 de
novembro e o 1 e 2  de
decembro na Igrexa
Parroquial. Nesta edición
,ademáis de contar coa
participación de tódolos
grupos de música e danza
da Terra de Melide, a Coral
Polifónica tera unha actua-

ción estelar o domingo 2 de
Nadal.
A Banda de Visantoña tam-
pouco quixo esquecerse de
rendir unha homenaxe á
agrupación nun ano tan
sinalado para ela. Deste
xeito preparoulles unha
festa  na que nomearan aos
menbros da Coral socios de
honra, ademáis de facer
unha misa cantada con eles e
agasallar ao coro melidense
cunha comida de confraterni-
dade entre ambas entidades
musicais. O día rematará cun
concerto por parte da banda
de Visantoña adicado á
Coral. 

ACoral Polifónica  continúa coas actividades 
da celebración do seu 25 aniversario

O libro A lúa dos
Everglades, título da obra
gañadora foi presentado no
no Concello e contou coa
presencia do autor do libro,
Xesús Manuel Marcos, o
Director Xeral da Editorial
Xerais, Manuel Bragado, e
a  alcaldesa de Melide,
Socorro Cea. Tamén acudi-
ron ao acto membros da
corporación e numerosos
representantes das distintas
asociacións melidenses.
Bragado calificou a obra
dunha novela de intriga
onde nos imos emocionan-
do coas súas historias de
amores e rencores e reco-

mendou a súa lectura pola
enorme calidade da
mesma.Tamén citou que as
dúas ultimas obras gañado-
ras deste certame tiveron
tan boa acollida que volta-
rán a ser reeditadas para o
ano 2008.
Por outra banda , o premia-
do explicou que a súa
novela integra tres histo-
rias da emigración que
conforman un Triller
engaiolante e onde abon-
dan os sentimentos das
familias obrigadas a tomar
os camiños da emigración.
En canto a narración
empregada na obra sinalou

que é unha linguaxe que
trato de coidar, pulir e que
teña os pés fundido, na lin-
gua, na vida mesma e non
no diccionario
Cea finalizou o acto lem-
brando que na vindeira edi-
ción do certame de Creación
Literaria Terra de Melide
contaráse cunha novidade
coma é a recuperación do
Premio de ensaio e investi-
gación porque queremos
apoiar calquera  estudo
sobre a nosa comarca e
dala a coñecer, este  pre-
mio estára dotado con
1.000 euros e a pubrica-
ción da obra.

No acto o gañador, o director de Edicions  Xerais, a alcladesa  e membros da oposicion

Presentáse o libro gañador do VII certame
de Creación Literaria Terra Melide

O BUSSI, Autobus da
Sociedade de Información
, visitou Melide ao longo
de toda unha maña para
fomentar as novas tecno-
loxías entre a poboación
do rural.
Os melidenses que se
achegaron para coñecer
de preto o autobús poide-
ron facer uso dos medios
técnicos cos que conta o
transporte como son os
ordenadores con conexión
a internet. Coa axuda dun
dinamizador, os asistentes
aprenderon cómo atopar
información útil, relacio-
narse a través da rede ou
facer compras e xestións
persoais. Tamén contaron
cun animador que agasa-
llaba con globos ou

camistas a tódolos visi-
tantes que se atopaban nas
inmediacións do autobús.
Esta inicativa forma parte
do proxecto Infored
Rural, que apoiado polo
Ministerio de Industria, é
promovido polo convenio
asinado por AGESTIC,
Asociación Galega de
Empresas de Tecnoloxìas,
e ASAJA, Asociación de
Xovenes Agricultores.
O convenio entre estas
dúas institucións naceu
coa finalidade de traballar
a prol da superación da
fenda dixital existente no
eido rural dando a coñecer
neste as vantaxes da novas
tecnoloxías para mellorar a
competividade no seu sec-
tor.

O BUSSI chega a Melide para
levar a tecnoloxía ao eido rural

A Coral de Melide nunha actuación na  Igrexa Parroquial
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O Museo terra de Melide edita o seu primeiro video documental do camiño ASÍ SE
RODOU...

O video estruturase en
varias partes comenza
coas tomas áreas, seguen-
do cos capítulos do cami-
ño de Santiago que pasan
por Melide e rematando
cunha galería de fotos. 
As imaxes dende o ar rea-
lizaronse dende un heli-
cóptero nunha viaxe que
durou hora e media e que
resultou unha experiencia
inesquecible ao ter o privi-
lexio de ver a beleza da
nosa comarca dende o ceo
declaran os seus protago-
nistas Broz, e o camára,
Rodrigo Vázquez.. Na grava-
ción terreste do camiño os
méritos son para os rapa-
ces melidenses e Santiago
Prado que se deixaron a
sola dos zapatos perco-
rrendo os camiños.
Na última parte, a da gale-
ría das fotos en lixeiro
movemento o grao o puxo
tamén Vázquez co seu
saber no mundo imaxe.

Preto de 200 persoas asisitiron á cea que a
Asociación de Mulleres Catasolde Melide
celebrou un ano máis có gallo do inicio do
curso nun coñecido resturante da vila.
No acto atopabánse a delegada da
Vicepresidencia da Xunta, Tereixa Novo, a
alcaldesa de Melide, Socorro Cea, conce-
lleiros do PP, ademáis dos socios, outras
asociacións e representantes de diferentes
colectivos do pobo. 
Na celebración os presentes non só goza-
ron da boa comida senon que tamén conta-
ron coa música dun organista que ameni-
zou a velada ata ben chegada á noite. Ao

remate do convite, a presidenta de Catasol,
Manuela Morán,  deu a coñecer as activi-
dades e viaxes programadas para este novo
curso. A delegada, Tereixa  Novo, tamén
non perdeu a oportunidade para loar a
grande labor que está a facer a directiva
desta entidade e resaltou que esta é unha
das asociacións máis emblemáticas de
Melide.
Pero este non foi o único acto da xornada,
antes da cea clebrouse unha misa na lem-
branza dos socios de Catasol falecidos e en
especial polos finados ao longo do curso
anterior.  

Catasol inaugura o novo curso cunha 
cea de socias A Biblioteca Municipal de

Melide organizou diferen-
tes actividades no día da
Biblioteca que se celebra o
24 de outubro.Tanto nenos
como adultos achegaronse
ata o recinto para partici-
par en todalas iniciativas
que se ofertaban nesta
data.
Pola maña, os  alumnos do
colexio nº1 poideron coñe-
cer de preto o funciona-
mento da biblioteca.
Tampouco faltou o intre de

lecer cun contacontos que
fixo as ledicias dos peque-
nos.
Na tarde, a representación
de obra de títeres O sapo
encantado encheu as súas
instalacións coa presenza
de público de tódalas ida-
des,
Este día tamén serviu para
presentar as novas colec-
cións de libros coas que
conta a biblioteca coma é a
dos cómics para adultos e
a adicada á multimedia.

A Biblioteca celebra o seu día
con numerosas actividades

O patrimonio histórico da comarca de
Melide a vista de paxáro

O museo Terra de Melide
apuntouse a un novo reto:
amosar a riqueza do noso
patrimonio histórico nun
video onde poderemos con-
templar os nosos monu-
mentos  e coñecelos dende
o ar e dende a pé, ceo e terra
unidos nun documento
único digno de gardar na
nosa biblioteca particular.
Xosé Manuel Broz, director
do museo, non cansa na súa
busca de investigar a histo-
ria da nosa comarca, logo
de levar anos editando
obras impresas para axudar-
nos os melidenses a coñecer
de preto os segredos dos
monumentos do camiño de
Santiago, que él tan ben
sabe esmiuzar ao detalle,
esta vez foi máis lonxe é
decidíu plasmalo en imáxes
a través dunha gravación de
vídeo.
Quixo que fora un producto
de Melide por iso no film

todos os que participan son
de minicipio: o cámara, os
actores, as voces en off, a
música do grupo folclórico
Os Tromentelos.....
Longas foron as xornadas
de gravación, con moita
calor e horas de traballo,

pero ledas a súa vez pola
ilusión de todos  os que par-
ticiparon neste proxecto e
tamen pola labor do seu
director, Broz, que planifi-
cou o guión coa suá  sabi-
duría do camiño e fixo máis
sinxela a rodaxe a todos os

que traballaban nela.
O vídeo verá a luz axiña,
logo dunha ardua montaxe,
e editaránse mil copias para
que moita xente poida des-
frutar deste inventario sobre
a historia do monumento de
Melide.

O cruce  de Melide visto dende o helicoptero. Foto Rodrigo Vázquez
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Chega a Melide a ciclobiblioteca para
incentivar a lectura entre o público infantil
Ducias de nenos acudiron
a ver a ciclobiblioteca no
Cantón de  San Roque.
Os pequenos viron, leron e
escoitaron as historias que
o animador cultural, Anxo

Moure, coa súa suá bici-
cleta cargada de libros,
relatoulles ao longo da
tarde.
Esta actividade, promovi-
da pola Dirección Xeral de

Difusión da Cultural da
Consellería de Cultura, é
un proxecto que tenta unir
o medio de trasporte, neste
caso a bicicleta, co fomen-
to ao  hábitos da lectura.   

Comenzou un ciclo de cine con
películas de producción galega

O Concello de Melide foi
un dos municipios elixi-
dos pola Consellería de
Cultura da Xunta para
proxectar un ciclo de cine
para adultos con  produ-
cións audiovisuais gale-
gas que durará ata finais
de ano.
Esta iniciativa englobase
dentro do programa de
Cinemas Dixitais que ten
coma obxectivo achegar
á séptima arte ás vilas
que non dispoñen de
salas comerciais para
promover o cine feito en
Galicia e contribuír a
estabilizar unha progra-
mación audiovisual nas
diferentes comarcas da
nosa comunidade autóno-
ma.
O circuíto tamén tenta
pór en contacto coa cida-
danía aquelas produc-
cións que teñen en moitas
ocasións un díficil acceso
ao ámbito comercial.

Neste primeiro ciclo que
se fai en Galicia apostou-
se polos telefilms, o cine
feito para a televisión, un
xénero que cada vez se
está a producir máis no
eido audiovisual galego. 
A película que abríu o
ciclo de cine en Melide
foi a Biblioteca da igua-
na. Para este mes de
novembro proxectaráse
os films Condenado a
vivir, Entre Bateas,
Jalisco, Máis ca irmás e
O tesouro. As programa-
das para decembro son: O
partido, Paghorobi, Sara
e Secuestrados en
Xeorxia.
A serie de films escomen-
zou a proxectarse  na sala
de conferencias do
Edificio Multiusos a
mediados de outubro,
tódolos venres a partires
das dez da noite e durará
ata o vindeiro 28 de
decembro.

As V Xornadas de Ciencia e Territorio
tratan a problemática da auga
Varios especialistas
abordaron o mal
uso que se fai
da auga na socie-
dade

Redacción | Melide

Baixo o título A auga:
usos e abusos arrincaron
as V xornadas de Ciencia
e Territorio que organiza
anualmente o Instituto de
Educación Secundaria en
colaboración coa Nova
Escola Galega.
Ao longo dos tres días que
durou o ciclo, representan-
tes das diferentes universi-
dades galegas, da adminis-
tracións públicas e doutros
colectivos da defensa da
natureza debatiron sobre
os diferentes problemas
que atañen a este recurso
natural.
Os temas máis preocupan-
tes que discutiron foron a

As xornadas se celebraron no Instituto durante dous días

progresiva e continua
desertización da auga polo
seu mal empregoe e o feito
de que as rías se esten con-
virtindo en rios por mor
dos recheos, dos dragados
e da presión urbanística.
A crecente contaminación
nos cursos fluviais en
Galicia tamén foi unha das
cuestións a debater , apun-
tando como principais

causas da mesma os ver-
quidos urbáns, industriais,
agrícolas e gandeiros.
Neste punto fixose espe-
cial mención ao desastre
do río Catasol de Melide.
Ademáis destas conferen-
cias tamén se relizaron
numerosas saídas coma foi
ao balneario Pambre ou a
visita de estacións de trata-
mento de residuos.

Santiago Prado presenta o libro
gañador Premio Vicente Risco
O Hotel Ruta Xacobea de
Santiago de Compostela
foi o esceario onde o
antropólogo melidense,
Santiago Prado Conde,
presentou a súa obra
gañadora do XII Premio
Vicente Risco de Ciencias
Sociais.
Prado estivo arropado
nesta cerimonia pola
alcaldesa de Melide,
Socorro Cea, e a conce-
lleira de Cultura e lin-
guística, Conchi Castro.

Durante o acto, o xurado
do galardón , convocado
pola Fundación Sotelo
Blanco, a Fundación
Vicente Risco e os
Concellos de Allariz e
Castro Caldelas, sinalou
que o traballo do meli-
dense é excelente e que
conta cunha bibliografiá
moi actualizada. 
O Premio ten unha dota-
ción económica de 6.000
euros e a pubricación do
libro por unha editorial.



A Escudería Melide Motorsport
contou cunha axuda da
Deputación Provincial de 30.000
euros para que o equipo
concorrera ao Campionato
de España de Rally de
Vehículos Históricos 2007
nas mellores condicións. É
o resultado non puido ser
mellor o seu piloto, Xesús
Ferreiro Pérez, acadou o
título de campión de
España nesta edición.
O campionato, que abran-
gaba sete probas, comenza-
ra o pasado 19 en Cantabria
seguindo nas Rías Baixas,
Ourense, Ferrol, Asturias,
Llanes, Madrid e tendo a
súa última etapa na Costa
Brava onde Ferreiro pro-
clamouse o vencedor indis-
cutible do rally.
A Escudería de Melide é  a

única  de vehículos históri-
cos que hai en toda  A
Coruña e conta cun equipo
formado por nove persoas
entre as que destacan o
gañador  e o seu copiloto o
ferrolán, Roberto Lorenzo
Barreiro.

Traxectoria dun campión
Un Ford Scort MK II é o
coche có que Ferreiro
gañou non só este premio a
nivel estatal senón tamén
tres campionatos galegos. 
Xesús Ferreiro, de 38 anos,
comenzou a súa carreira
deportiva có seu debut nas
com petición no ano 1989 e
nestas 16 tempadas leva dispu-
tadas máis de cen  probas de
rally.  Ao longo de todo este
tempo, Ferreiro Pérez,  pilotou
diversos   automóbiles:

Volkswagen Polo,  Alfa
Romeo, Seat 124 especial
ou Peugot 205 rally.
Dende fai anos o recoñe-
mento deportivo deste
melidense está en boga e
así o amosou o feito de ser
o primeiro español convi-

dado ao Motorshow, unha
das máis importantes exhi-
bicións de vehículos histó-
ricos que se celebra, dende
fai anos , na cidade portu-
guesa de Oporto. 
O certo é que estamos dian-
te de todo un campión que

leva o mundo dos rallys na san-
gue, como declarou nunha
entrevista que lle fixera o
Cerne: creo que nacín cun xen
vencellado aos cohes e dende
que comencei  14 anos a ir aos
rallys souben que era o que
quería facer.
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O piloto melidense Xesús ferreiro campión
de España de Rally de Vehículos Históricos

O 21 de outubro foi un día
que pasará a historia do
clube melidense ao acadar o
liderato do grupo 4º da ter-
ceira autonómica.
A fazaña conseguíuse
cando o Cire de Melide no
seu campo venceu ao
Atlético de Perillo, ata
entón actual líder, por unha
goleada de tres a cero.
Os xogadores de Mato, que
puideron inda poñer unha
diferencia maior no marca-
dor, desputaron todo o
encontro con oportunidades
de gol e creando perigro
ante un Perillo que se limi-
tou a defendenderse
O partido non puido
comenzar mellor ao marcar
aos cinco minutos do seu
inicio un gol o xogador

Mark, o segundo tanto do
Cire chegou cando inda non
se cumprirá a metade da
primeira parte grazas a mar-
caxe que realizou Jechu. O
resultado final de 3-0 aca-
douse na segunda parte
cando, nunha moi boa
xogada do equipo, meliden-
se Garea meteu o tanto que
proclamba xa o Cire como
lider indiscutible na súa

categoría. 
Trás finalizar o partido, o
campo municipal melidense
convirtíuse nunha festa
improvisada onde tódolos
afeccionados do Cire entoa-
ron canticos de Cire, Cire e
Si, Si somos de Millí... Toda
unha homenaxe da afección
a un equipo, o Cire, que ten
madeira de campión.

O CF Cire de Melide lídera a táboa
de clasificación da súa categoría

A Deputación da Coruña subvencionou
con 30.000 euros a Escudería Melide
Motorsport  para que o equipo poderá
participar no campionato

Xesús Ferreiro e seu copiloto ferrolán, Roberto Lorenzo

No encontro que desputou
o Toques contra o
Encrobas, o 21 de outubro,
resultou vencedor por unha
aplastante victoria de 4-0.
O Toques CF dominou todo
o partido a aos cinco minu-
tos do primeiro tempo veu
o primeiro gol obra de Luis
logo de rematar un centro
de Migueliho, non pasaron
nin dous minutos é o xoga-
dor toquenseBrato abatiu
ao porteiro do equipo con-
trario colagando o segundo
tanto no marcador.
O Encrobas non xogaba
moito e o Toques rendía ao
máximo  e o terceiro gol
non trardou en chegar cand
o Xelo rematou un corner
botado por Carril e  estrelou

o balón na rede da portería
do Encrobas. pouco antes
de chegar ao descanso
bnunha xogada pola banda
botan o centro e Bareto
mete de cabeza o cuarto
tanto.Ao rematar a primeira
parte a afección do Toques
estaba exhaltada.
Na segunda parte  baixouse
o ritmo por parte do equipo
de Toques e o Encrobas
empezou a xogar moito
mellor.
A alineación foi a seguinte.
1-Javi, -2- Carlos, 3- David,
4- Cristian, 5- Xelo , 6-
Diego,  7- Mateo, 8- Luis,
9- Bareto, 10- Carril 11-
Mighelino, 12- Alfonso,
13- José, 14- Ricardo, 15-
Yosu 16- Espomasa

O Toques CF rompe 
a  súa mala racha
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Arquivos irmáns Fuciños-
Gómez  (Casa Pita)

carteis de onte

No ano 1968, no mes de
decembro, nace a revista
do clube CIRE de Melide,
co nome Terra de Melide, na
Rúa Pincipal, sendo
Presidente da sociedade
Xavier Rodríguez Pampín.
A nivel organizativo e de
colaboración estaban Moisés
A.  Álvarez ( coordinador),
Milita Lugrís de Álvarez,
Luis Rúa Pintor, Francisco
Rúa López, Xesús Broz
Rey, Madre Regina, Pai
Xurxo López, Don Antonio
Ponte, R.F.G, José Ares
Lois, Xavier Rodríguez
Pampín, Os Dous de
Sempre, sendo responsa-
ble da edición o Clube
CIRE.
A revista do CIRE era
imprensa en ciclostil
(fotocopiadora manual)

pero ben maquetada e
completa con: colabora-
cións de todo tipo, infor-
mación local, suxerencias,
entrevistas, ilustracións,
humor, crucigramas, etc.
Na Terra de Melide e, en
Melide en concreto, foi a
primeira revista que
houbo sendo o seu fin:
Dar a coñecer as inque-
danzas e preocupacións
da xuventude naqueles
tempos, e traballar polo
proogreso da nosa vila e
Bisbarra. 
Ademáis dos colaborado-
res citados ao principio ,
tamén o foron Adita
Landín , Isabel García,
Ramóm Lugrís, Fernando
Vázquez, Monserrat Fuciños,
Roberto López, Antonio
Garciá Mourelle, Guillermo

Pintor, Ramón Rodríguez,
Alfonso Landín, Ricardo
Agra, Carlos Landín, Ramón
Vázquez.
A revista estaba escrita en
castelán, pero cunha
importante colaboración
en galego.
Os números que saíron da
revista do Clube CIRE
foron:Nadal-1968, Marzo-
1969, Semana Santa-1970.
Era espallada a todos os
socios e as entidades cola-
boradoras que se publici-
taban daquela: Ferreteriá
Ares, Cafeteria Estilo,
Autoescola Lista,
Confecciones Álvarez,
Cabreiroa (Xoán - Xosé
Rodríguez), Calzados Broz,
Iganasa, e Revoltosa
(Manuel Rodríguez -
Aceiteiro), Viños Alongos,

Librería Vitorio, O Noso Bar,
A Tahona e Banco de A
Coruña.
Aínda que durou pouco
tempo tivo unha grande
importancia no Melide

daqueles anos, sobre todo
un referente da xuventude
inqueda, que tiña gañas de
traballar por Melide.
A todos eles o meu reco-
ñecemento.

Lembranza da revista Terra de Melide do
Clube CIRE ( Centro Instructivo e Recreativo)

de Melide

XOSÉ DOMINGOS FUCIÑOS

Portada “terra de Melide” do Nadal de 1968

A fonte do pilón nos anos sesenta

XOSÉ DOMINGOS FUCIÑOS

Lembranzas

A fonte do pilón no remate da Alameda ( principios dos anos 60). Fotos Adolfo e Manolo
Arquivo irmás Fuciños- Gómez  (Casa Pita)
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É curioso comprobar que
o número de fillos por
familia disminúe exacta-
mente ao mesmo ritmo
que aumentan as comodi-
dades. Será que se decidiu
que os fillos non son
cousa cómoda, senón que
nos complican a vida ou
que nos restan privilexios
para sermos felices. O
certo é que nunca houbo
tan poucos nenos e nunca
tantos cartos nos nosos
petos pero, coma en moi-
tos ámbitos , en vez de
repartir para chegar a
máis, case sempre vai
todo para engordar a un.
Cambiaron as prioridades.
O ritmo de vida aconsella
ter un fillo ou dous, forra-
lo de caprichos, aparatos
eléctricos, xoguetes a

pilas, roupa de marca, o
colexio e as cousas máis
caras, o mellor, coches
tuneados e unha conta
corrente cunha chea de
ceros cando aínda non ten
idade nin xuízo para saber
en que investilos...antes
ca darlle unha infancia
compartida con alguén
máis que o acompañenos
xogos, aínda que non haxa
xoguetes de última xera-
ción.
Ninguén pon en dúbida
que ter que criar un fillo é
un investimento moi caro.
Pero se no fondo o que
queremos todos é ser feli-
ces, non se entende ben
que se prefira aproveitar a
felicidade que nos dan as
cousas antes cá que nos
dan as persoas.

Sei dunha casa na que cal-
quera domingo é unha
romaría, na que os Nadais
e as festas enchen  mesas
só de fillos e netos. Se

cadra non hai grandes
carreiras universitarias
nin millóns no banco, nin
vacacións dun mes no
Caribe. Pero hai risas

compartidas e que fan
barullo derredor dos máis
vellos, é xente unida polo
esforzo que fixeron para
que todos saísen adiante.
Non deberiamos estrañar-
nos de que a nosa vellez
remate na soidade e no
silencio, cando nós mes-
mos escollemos criar
fillos únicos que teñan o
mellor, o máis moderno, o
máis caro, que sexan os
mellores, pero que nunca
teñan un sobriño ou irmán
con quen compartir os
seus momentos.
Será que a riqueza mate-

rianos dá unha posición,
un don ou un dona diante
do nome, e iso campa
máis ca os bos momentos
vividos na intimidade
dunha familia.

Fillos módelicos
VANESSA MARTÍNEZ IGLESIAS

Gunar Huttunen decide
comenzar de novo a súa
vida no norte do país,
Finlandia, e merca a acea
de Suukoski, á beira do
Kemi. Os veciños da
aldea agradecerán que o
muíño volva a funcionar
e mesmo iranse achegan-
do curiosos coñecer a
Huttunen. A pequena
aldea finesa asistirá entre
risos ás imitacións que
con moita arte fai o mui-
ñeíro pero, engorde, pasa-
rán do desconcerto á xen-
reira, xa que Gunar ade-
máis de todas as suás
extravagancias ten un
costume ben peculiar: o
muiñeiro non pode evitar
ouvear cando está amorriña-
do.

Cando os veciños non
aturan máis os laios, a
novela amósanos o
enfrontamento do home
contra o home -as forzas
vivas da vila á caza do
muiñeiro-, o home fronte
a natureza, a soidade, a
tolemia, o amor, etc.
O muiñeiro ouveador é a
segunda das novelas de
Arto Paasilina que chega
ás mans dos lectores gale-
gos. Grazas  ás traduccións
de Rinoceronte, neste caso
de Tomás González
Ahola. podemos ler na
nosa lingua a un dos auto-
res máis vendidos das
letras finesas. Un escritor
polifacético, que antes de
frade foi cociñeiro: gar-
dabosques, xornalista,

poeta... e que amosa
todas as súas facianas nas
súas novelas.
O gardabosques respec-
tuoso e protector agroma
nas paisaxes, na descci-
ción da vida do campo,
nos traballos coma car-
pinteiro que desenvolve

Gunar; o xornalista deixa
ver as suás maneiras na
narración dunha crónica,
aínda que non pode evitar
poñerse de parte dalgúns
dos seus personaxes -o
muiñeiro, Sanelma, o car-
teiro, o policía-e nacontra
doutros-o tendeiro, o

médico,o comisario, os
ricos propietarios- ; o
poeta sobrancea nalgunha
das descricións e máis
nas reflexións que a lec-
tura da novela suscita no
lector.
Alén disto, Paasilina
caracterízase por unha
escrita clara e sinxela que
dosifica con acerto a
comicidade. Xoga en
todo momento a sorpren-
der ao lector e ganduxa
historias imposibles que,
despois de lelas, fan que
comprendamos porque é
considerado un dos narra-
dores máis habelinciosos
das letras comtemporáne-
as e amáis, converte aos
seus homes duros, lapóns
e afeitos a traballar arreo
en tipos universais polo
que a historia do muiño
de Suukoski ben podería
ambientarse ou suceder
en calquera aldea galega.
Un libro exquisito que
hoxe chega aos nosos
andeis exquisitamente tra
ducido ao galego e que é
de lectura imperdoable
para todos aqueles que
queiran gozar dunha boa
novela

 MARÍA  CUQUEJO

PARA LER
Por qué ouvea o muiñeiro?

Arto Paasilina (2007), O muiñeiro ouveador.
Traducción de Tomás González Ahola .

Rinoceronte: Cangas, 269 pp
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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 NOVEMBRO

-Xoves 1: Festa do Magosto no Centro da
Terceira idade

- Do 5 ao 24: VI Gran quincena do Comercio
Galego da Federación Galega de Comercio na
que colabora ASETEM- CCA

--Martes 13: Reunión para empresas e persoas
interesadas nos Plans de conciliación de empre-
sas e Plan de igualdade para concellos, do
Proxecto Muller XXI. Hora: 18 h

- XVIII Edición da Semana da Música: actua-
ciónsde grupos musicais e danza os días 23, 24,
25 e 30  e o 1 de decembro na Igrexa
Parroquial. Hora: 20:30 ( agás os domingosque
será ás 19:30)
- 2 de decembro: actuación da Coral Polifónica
de Melide. Igrexa parroquial. Hora:19:30

- Actividades da Asociación cultural Terra de
Melide (segunda quincena):
Mostra de pintura de José Tomás na Capela

de Santo Antón.
Homenaxe a Ramón Rodriguez (Curruxás) en

Villamor e no Multiusos de Melide
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Veciños de Villamor e
outras  parroquias de Toques
así como de Melide acuden
con asiduidade ao Bar
Carburo onde atopan non
só a paz que ofrece o local
senon támén un ambiente
familiar do que en moita
parte é responsable o seu
propietario a quen  lle gusta
que os seus clientes se sin-
tan como na súa propia
casa.
-Cando comenzaches a
taballar na hostalería?
- Empezei moi xovenciño
porque me gustaba e traba-
llei durante moito tempo en
distintos locais de Melide
aprendendo a manexar os
segredos da hostalería.
-E cando decidiches abrir
o teu propio negocio?  
- Abrínno xa fai dezasete
anos pero ao principio dun
xeito discontinuo porque
seguía a traballar de cama-
reiro en Melide, despois
fun ao servizo militar un
ano e medio e pechei, logo
tamén traballei nunha
adega... agora xa fai tres
anos que estou de fixo aquí
-O teu bar ten un nome
moi orixinal como se che

ocorreu chamalo así?
-É  que nos primeiros tem-
pos a casa non tiña corrente
eléctrica e a xente que nos
xuntabámos aqui alumea-
bamos o sitio con candis de
carburo e velas e un día
mirando ao carburo veume
a idea do nome á cabeza. 
-Supoño que un bar na
aldea non ten tanta clien-
tela como si estivera nun
pobo?
-Eu non me queixo teño
bastante porque non só

veñen os veciños senón
xente que coñecín nos
meus anos de camereiro en
Melide de diferentes luga-
res tanto de ali como de
Santiso...Ademáis este é o
único bar que hai en villa-
mor e nas tres parroquias

dos arredores e iso fai que
moita xente se achegue ata
aquí.
-Por esta zona pasa o
camiño de ovedo, veñen
moitos  peregrinos polo
bar ?
-Sí.Antes non tiña o auxe
que ten agora porque era
descoñecido para a maioria.
Pero dende fai tres anos hai
cada vez máis xente facen-
doo e no verán notáse
moito a cantidade   de pere-
grinos que visitan o bar,

moitos deles, sobre todo,
paran para xantar.
-O sexa que tamén tedes
un servizo de comidas ?
- Aquí veñen a comer non
só os peregrinos senón
tamén os cazadores na tem-
pada de caza e moitas
outras persoas. Temos un
comedor onde servimos
seis tipos diferentes de pra-
tos combinados e tamén
churrasco.
-Qué cres que é o que
máis lle gusta do teu  bar
os teus clientes de a cotío?
- Eu creo que o ambiente
tranquilo e familiar que
atopan no local. Moitos
veñen  a xogar as cartas
logo de xantar e votan toda
a tarde, ademáis no inverno
co lume da cheminea sínte-
sen moi agusto. Ás veces
tamén veñen para ver o fút-
bol porque temos o canal
Plus, tamén si traen rapaces
poden estar tranquilos por-
que no terreo ao carón do
bar poden xogar toda a

tarde sen o perigro, por
exemplo, de que os atrope-
le algun coche. Ademáis ás
veces lles fago festas aos
clientes.
- E cando preparas esas
festas animánse a vir
moita xente?
-Eles mesmos son os que
me animan a mín para que
as faga. Ao principio empe-
zei coa da luminaria, face-
mola a escote e ese día pre-
paro unha churrascada con
refrescos ademáis de traer

sempre algún grupo de
música par amenizar a festa
é ten tanto éxito que este
ano polo verán comenzei a
facer a festa da amizade 
-Pois sendo nesa época de
vacacións terías moitísi-
máis persoas ?

-Eramos máis de 150, como
había xente de fora que
estaba de vacacións  tamén
viñeron. A festa foi no
terreo que hai detrás do bar
e ali comimos churrasco,
ensaladas, carnes.. de todo
ata tivemos unha orquestra
que tocou ata preto das
dúas da maña. Agora polo
magosto tamén celebro
outra
- Fas moitas cousas , tes
algún proxecto máis?
- Si, quero poñer un asador

de polos no  mes de xanei-
ro. Penso que é unha cousa
con moita demanda e pouca
oferta hai moita xente que
no verán lle apetece tomar
un polo asado cunha ensa-
lada e non atopa sitios onde
os sirvan.

SATURNO FERNÁNDEZ, DE PARRILADA CARBURO

O ser camareiro en Melide ensinoume
moito do negocio

A parillada Carburo atopase en Villamor un lugar rode-
ado de fermosas paisaxes e onde se respira serenidade.
O seu dono, Saturno Fernández, recoñece que a maio-

ria da súa clientela acude o seu negocio precisamente
para buscar a tranquilidade da que carecen a cotío e
poder pasar uns intres de lecer logo do traballo

Saturno Fernández rexenta  oúnico bar que hai na parroqia de Villamor

Moita xente ven porque é o
único bar que hai en Villamor

e nas paroquias de arredor

Este ano fixen por primeira
vez a festa da amizade e acu-

dirón máis de 150 persoas
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O 9 de novembro celebráse  o Día do Peón 
en toda a xeografía galega

REDE GALEGA DO XOGO TRADICIONAL E POPULAR 

Por terceiro ano consecuti-
vo, o vindeiro 9 de novem-
bro vaise celebrar a Día do
Peón, unha iniciativa pro-
movida por Briqueida,
Rede Galega do Xogo
Tradicional, no seu labor de
recuperación, difusión e
promoción do patrimonio
lúdico tradicional. Cabe
recordar que nesta entidade
están integrados o CEIP
Pastor Barral, o Instituto e
a Asociación Galega de Xogo
Popular e Tradicional. A
proposta vai dirixida a
todos os centros educativos
de Galiza, así como aos
concellos e todo tipo de
organizacións. O acto terá
lugar nunha grande cidade
galega-Probablemente
Pontevedra, aínda que ao
peche desta edición do
CERNE non estaba confir-
mado este extremo- a partir
das 12 do mediodía.
Con esta convacatoria
Brinqueida pretende lograr
que se ocupen os lugares
públicos do país para con-
vertelos en espazos de
xogo. Máis aínda, propón
unha relación de activida-
des a desnevolver non só ao
longo do Día do Peón,
senón antes e mesmo des-
pois do mesmo.Entre as
diversas actividades que
suxire, están a de conseguir
e decorar un peón ao gusto;
facer exposicións sobre os
diversos tipos de peóns,
con exhibicións de habili-
dades; convocar concursos
de carteis alusivos; investi-
gar nos maiores como era
que xogaban e convidalos a
participar no día ...
O peón -tamén coñecido
como trompo, buxaina ouo
bailarete- sempre foi un x

comenzaba a ser practicado
en novembro, como
demostra o refrán Polo San
Martiño, peóns ao camiño,
e que deixaba de se practi-
car aló polo xaneiro, como
tamén proban os refráns
Polo Santo Amaro, pjeóns
ao faiado, ou Pola santa
Olaia,  peóns á borralla.
Os xogos tradicionais son
manifestacións culturais
que forman parte do patri-
monio de cada pobo. É por
iso que é necesario recupe-
ralos e difundilos para con-
tribuír ao mantenemento da
cultura global de galiza.
Debe terse en conta que a 
sociedade galega, igual que
outras, sempre tivo enredos
tanto para nenos e nenas
como para maiores, e é de
xeración en xeración como
se transmite e conserva o
patrimonio lúdico. Non
pode esquecerse o papel
que xogan neste proceso as
institucións e os medios de
comunicación, pola posibi-
lidade de divulgar este e
outros tipos de iniciativas,
e precisamente de aí deriva
unha das razóns da convo-
catoria do día do peón.
Na Terra de Melide agárda-
se a participación de practi-

camente todos os centros
educativos, e mesmo ao

peche desta edición com-
templábase a idea  de que o

casco histórico da vila de
Melide fose tomado de
novo -como sucedeu este
verán coa Festa dos Xogos
Tradicionais da Terra de
Melide organizada pola
AGXPT- polos escolares
durante a xornada. Na últi-
ma edición foron máis de
medio cento os centros
educativos que enviaron a
súa adhesión explícita ao Día
do Peón, aínda que se presupón
que outros moitos o celebraron.
No peche desta edición, xa
existía a confirmación de, que
cando menos, 1500 escolares
ían facelo o día do Peón.

Escolares xogando ao xogo tradicional do peón
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