
AComarca recibirá dous millóns de
euros da Deputación para melloras

Melide honra ao seu patrón, San Pedro
Centos de veciños botaronse á rúa para participar
nos actos organizados, pola Igrexia Parroquial e
Asociación Cultural Terra de Melide, para honrar
ao seu santo.
Aínda que a festividade celebrouse soamente na
xornada do serán, non faltou a solemne procesión

nin a música que anunciaba que o municipio
estaba de festa. 
Pero si por algo salientou a cita deste ano foi pola
recuperación da tradicional barcaza floral, que se
ubicou na Praza das Coles, e cuia proa estaba
encabezaba polo patrón da vila: San Pedro.    P14

A Deputación da Coruña achegará preto de dous millóns
de euros aos catro municipios da Terra de Melide para
investir en actuacións de saneamento, abastecemento de
augas e mellora das viais entre as localidades.
Todas estas melloras son posibles grazas as axudas do
organismo provincial a través do seu Plan de Cooperación
de Concellos. Este programa dístribuíra a subvención en
función dunha serie de requisitos que cumpra cada un dos

municipios. Así  a capital da bisbarra percibirá un total de
775.000 euros que o executivo local destinará en maior
parte para a recuperación integral da área recreativa de
Furelos e melloras de saneamento nas súas parroquias. 
O vicepresidente da Deputación da Coruña, Pablo Villamar,
visitou a vila para dar a coñecer o contido deste plan que
abrangue a oitenta e tres concellos da provincia da Coruña
e se estenderá ata o ano 2011.      P3
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MELIDEMELIDE
A Fundación de Terra de
Melide pendente do seu
futuro. A delegada do
Rural comunicoulles aos
seus integrantes que o seu
departamento autonómico
non financiará a entidade ao
cen por cen como acontecía
na actualidade  P 4

COMARCASCOMARCAS
Toques convoca o seu I
concurso de fotografía
infantil. O día da entrega de
premios, os escolares  foron
os protagonistas dun pleno
na Casa do Concello, á vez
que coñeceron de preto as
instalacións do edificio con-
sistorial                          P9

EMPRESAEMPRESA EE COMERCOMER--
CIOCIO
ASETEM-CCA celebrou
a súa cea anual de socios
Durante a velada a
Asociación de Empresarios
entregou os seus  xa  tradi-
cionais premios as súas
empresas  e contou no acto
coa presenza do Conselleiro
de Economía e Facenda e
menbros da éxitosa serie
Libro de Familia que emite a
TVG P10

DEPORDEPORTESTES
Día da Festa do Deporte en
toda a comarca. Santiso,
Toques e Melide engadi-
ronse por unha xornada a
esta iniciativa promovida
pola Consellería de Cultura.
Os veciños de cada un dos
Concellos participaron en
un amplo ábano de activida-
des,  programadas polos
seus  municipios, para
poder  celebrar este día
adicado ao deporte P18
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Editorial Tribuna de opinión

Ahistoria existe para  lembrar
os acontecementos que
sucederon  no pasado, nembar-
gantes  ás veces esquecense ou
agochánse anacos dela para
que non fiquen na lembranza
popular das xentes.
E o intre de que nós rescatemos
algunha das pezas perdidas do
puzzle histórico da nosa
comarca para que vós, como
lectores do noso xornal,
saibades  que a nosa Aso-
ciación de Empresarios non só
se constiuíu para recoller as
inquedanzas dunha parte do
empresariado senón tamén
para procurar favorecer aos
veciños da nosa terra. 
Cando ASETEM- CCAnaceu,
alá polo ano 1989 e baixo o
nome da Asociación de Empre-
sarios Terra de Melide, as oito
persoas que formaron a nosa
primeira directiva xa loitaron
para crear iniciativas populais
que fosen do agrado dos
cidadáns e un referente turísti-
co da vila máis alén da súa
demarcación xeográfica.
No seno desta executiva funda-
cional do noso colectivo xermi-
nou  a sémola de crear a
primeira festa adicada ao noso
doce máis tradicional: o melin-
dre.
Así ASETEM fumos os pio-
neiros deste evento e organi-
zamos a primeira Festa do

Melindre, iso si contando co
inestimable apoio do goberno
local que por aquela rexía no
noso Concello, no ano 1991.
Non fai falta dicirvós que esta
iniciativa, que partíu desta
modesta asociación empresar-
ial,  foi todo un éxito; os deza-
sete anos consecutivos que se
vén celebrandro é o mellor aval
que pode acreditalo.
Pero aquela directiva, xa  lex-
endaria na nosa entidade, non
soamente promoveu este  prox-
ecto tan coñecido na nosa bis-
barra. Da súa mán tamén cre-
ouse a primeira Feira da
exhaltación á tenreira Galega
que tivo unha gran acollida

durante as convacotorias nas
que se organizou.
Pasadas caseque dúas
décadas dende a fundación  da
nosa asociación, ASETEM-
CCA, e as súas novas
xeracións, non deixamos de
traballar en prol  e para todos
os que conformamos a
sociedade melidense. Alon-
garíamonos moito detallan-
davos outras actividades que
ao longo dos anos levamos a
cabo pero, outro exemplo, o
tedes agora fronte vós coa
elaboración deste xornal que
estades a ler. O Cerne iniciou a
súa andaina no 2003 pensando
tamén en vós: os veciños .

ASETEM impulsou a Festa do Melindre

Editorial Editorial 2

Petos baleiros
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

Xa é coñecido por todos que o Estado español está a travesan-
do unha crise económica, cunha grande recesión da que o pro-
pio Ministro de Economía Solbes adiantou, hai poucos días,
que no vindeiro trimestre este problema non ía ir a mellor senón
que incluso empeoraría un pouco máis . Aínda así tamén infor-
mou que tiña postas moitas esperanzas en que a situación
resolveríase no vindeiro ano.
Pero o feito é que mentres non se solucione esta mal racha na
nosa economía, nós temos que premernos os cintos para dosi-
ficar os nosos gastos e que non nos atope esta crise cos petos
baleiros. Para esto tamén é necesario que contemos con algun-
has axudas  qeu nós permitan poder acceder a cousas impres-
cindibles na nosa bisbarra e estou a falar do noso parque
empresarial onde hai pouco puxeronse á venda das 35  parce-
las da súa segunda fase.
Cun prezo  de  60 euros por metro cadrado, os pequenos
emprasarios da nosa bisbarra poucas posibilidades teñen de
poder mercalas e emprender os seus proxectos ou desenvolve-
mento no polígono industrial. Tampouco creo que esta canti-
dade monetaria resulte atractiva para que firmas da fora se ins-
talen na zona. Hai que pensar que estamos vivindo un momen-
to malo, en canto aos nosos ingresos, e que é precisamente
agora cando podía haber as rebaixas nestas parcelas para que
todos tiveramos a oportunidade de acceder a elas e contribuír
ao fortalecemento e desenrolo empresarial da nosa comarca.

Cerne xuño 2008
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O vicepresidente da Deputación
da Coruña, Pablo Villamar, visi-
tou oficialmente o Concello
para informar sobre o contido
do Plan de Cooperación cos
Concellos (PPC), promovido
polo organismo provincial. Con
esta iniciativa 83 concellos da
provincia da Coruña, de menos
de 20.000 habitantes, recibirán
achegas para actuacións de
saneamento, abastecemento de
augas e mellora das comunica-
cións viais.
A axuda do PPC para a
Comarca Terra de Melide
ascende a preto de dous millóns
de euros  que se distribuíran
entre os catro municipios que
conforman a bisbarra. Para

repartir a cantidade concedida
pola deputación entre tódolos
concellos seguíuse unha serie
de criterios determinantes: índi-
ce de poboación, número de
parroquias, esforzo fiscal e
superficie do muncipio. Deste
xeito, e atendendo a este bare-
mo, Melide percibirá un total de
775.000 euros.
Apartida deste orzamento máis
grande empregaráse na mellora
da área recreativa de río Furelos
como é a súa recuperación inte-
gral.  Precisamente ata este
espazo transladouse Pablo villa-
mar,  xunto con menbros do
executivo local e da oposición,

para comprobar in situ este
lugar obxecto de parte dos fon-
dos cedidos polo seu organis-
mo.
O equipo do goberno priorizará
tamén, con esta subvención, a
creación de redes de abastece-
mento e auga para as parroquias
melidenses. 
Estas axudas da Deputación
estipulan unha achega das enti-
dades locais en función da súa
dimensión poboacional. Así
Melide deberá aportar un 10 %
da súa subvención mentres que
Toques, Santiso e Sobrado
achegarán un  5% por mor de
teren menos de 5.000 habitantes

ADeputación destina dous millóns
de euros para melloras na comarca

O vicepresidente do organismo provincial visitou a vila para presentaro Plan de cooperación

Dos 775.000 euros  
concedidos a Melide, 
unha gran partida 
orzamentaria investiráse
no acondicionamento da
área recreativa de Furelos

O Museo Terra de Melide alber-
gará nas súas instalacións a ofici-
na muncicipal de turismo. As
portas de esta nova infraestructu-
ra da vila abriránse, por primeira
vez, este verán co obxectivo de
ofrecer ao colectivo turístico unha
información ampla e actualizada
da vila.
Así, os visitantes e os milleiros de
peregrinos, que a cotío pasan pola
localidade, disporán cun punto
onde atopar todo aquelo que pre-
cisen coñecer sobre Melide. Esta
oficina contará, ademáis da dota-
ción da última tecnoloxía en
informática, con material promo-
cional do municipio como un
mapa gastrnómico onde se reco-
lleran os principais productos
culinarios da vila como son, por
exemplo, os melindres. Pero,
ademáis, o turista terá a súa dis-
posición un folleto informativo

multilingue sobre a zona de
Melide que estará escrito nos
idiomas de castelán, galego,
inglés francés e portugués. Aela-
boración desta carta permitirá que
non haia barreiras pola lingua no
intre de  coñecer a riqueza patri-
monial, lugares de interese ou
outros eidos  da vila.
A consecución desta oficina de
información debése grazas  ao
Plan de Mellora e Calidade
Turística de Portodemouros,

denominado Terras de Ulla e
Tambre, que vén a ser un conve-
nio entre a Consellería de
Innovación e Industria e a
Deputación da Coruña. Todas as
actuacións derivadas deste acor-
do centránse na necesidade de
poñer en valor o patrimonio, cul-
tura e gastronomía dos once
Concellos do interior de Galiza
acollidos neste plan.
Esta posta en funcionamento de
puntos de información ao turista
en tódolos municipios afectados (
como Arzúa, Boimorto, Santiso,
Toques, Sobrado, Pino, Touro,
Boqueixón, Vedra ou Vilasantar)
foi presentado no concello de
Melide nun acto no que estiveron
presentes a rexedora da vila,
Socorro Cea, o delegado de
Industria, Luis Barcia, e mailo
vicepresidente da Deputación da
Coruña, Pablo Villamar.

O edificio do Museo Terra de Melide
acollerá a oficina municipal de turismo 

Os Concellos de Melide, Toques
e Santiso promoverán un novo
Plano de Normalización
Linguística da comarca coa prin-
cipal finalidade de incrementar a
visibilidade da lingua galega nos
eidos onde menos abonda así
como normalizar o uso do idio-
ma en tódolos ambitos da cida-
danía da bisbarra de Terra de
Melide. 
Os primeiros pasos na creación
desta iniciativa pioneira consisti-
rán no establecemento de políti-
cas comúns, a detección das
necesidades e propostas de actua-
cións concretas respecto ao idio-
ma nos tres municipios. Este plan
innovador conta tamén coa
implicación da comunidade edu-
cativa xa que tódolos centros de
primaria e secundaria da bisbarra
incorporaránse ao nacemento
desta ferramenta para impulsar o
galego.

A presentación deste novidoso
plano da lingua galega, no
Multiusos da vila, correu  a cargo
de Mercedes Queixas Zas, coor-
dinodara dos Servizos de
Normalización da linguística, e
contou coa presenza da alcaldesa
de Melide, Socorro Cea e os
rexedores de Toques e Santiso,
Miguel Buján e Ovidio Leyva.
Ao acto tamén asistiron numero-
sos colectivos vencellados a este
proxecto como o docente do IES
melidense, Paco Veiga, que acu-
díu en representación do eido
educativo e que desenrola unha
gran labor para dar a coñecer a
identidade dos galegofalantes a
través do xogos populais e tradi-
cionais de Galiza.  
O executivo local de Melide está
moi comprometido co fomento
da nosa lingua é proba delo e a
creación, por primeira vez, dunha
concellería  adicada  ao idioma. 

Promóvese na comarca un plano
pioneiro de normalización da lingua
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A corporación municipal apro-
bou nun pleno, a finais do mes, e
por unanimidade de tódolos gru-
pos políticos, o proxecto de sane-
amento en San Martiño das
Varelas. Ainstalación deste servi-
zo básico nesta parroquia consis-
tirá nunha rede de colectores para
a recollida de augas negras nos
núcleos de San Martiño de
Abaixo e de Arriba.
A Consellería de Medio
Ambiente investirá nesta mellora
máis de 578.000 euros, sendo o
seu prazo de execución de seis
meses. Esta nova obra enmárca-
se dentro da liña de actuacións de
saneamento que o goberno local
esta a desenrolar en diferentes
zonas do municipio. As últimas
melloras neste eido afectaron ás
rúas do casco urbano: Camiño
Real e Juan Somoza, que tiveron
un orzamento de 30.000 euros
achegados integramente polo
Concello.
Cesión do xeriátrico
Nesta sesión plenaria, de carácter

extraordinario, outros dos puntos
da orde día a tratar era a cesión, ao
consorcio de Benestar e
Igualdade, da residencia da ter-
ceira idade para destinar a súa
pranta baixa á creación dun cen-
tro de día. Nembargantes pola
falta imprevista dun dos concelli-
ros do BNG, cuio voto era
imprescindible para a aprobación
por maioría absoluta, deixouse o
tema sobre a mesa e a súa análise
para outro pleno.
De chegar a celebrarse o posicio-
namento do partido da oposición
estaba claro xa que o PPexpresa-
rá mediante un comunicado a súa
absoluta negativa á cesión. Atra-
vés do mesmo, a voceira dos
populais, Ánxeles Vázquez, ase-
gura quea residencia construiuse
para ser residencia, os proxectos
están redactados para tal fin e se
agora ubican o centro de día na
mesma  non se cumpriría a lexis-
lación vixente e literalmente car-
garianse a residencia xa que hai
que adaptalaa este novo  servizo. 

Aprobación dun proxecto
de saneamento para San
Martiño das Varelas
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O Padroado da Fundación
Comarcal Terra de Melide
continuará funcionando men-
tres non adopten a decisión
de continuar ou disolverse
antes de que remate o ano. O
futuro da súa continuidade
dependerá do acordo ao que
chegen os seus integrantes: o
Concello de Melide, Toques,
Santiso e Sobrado dos
Monxes, amáis doutras enti-
dades privadas que confor-
man a Fundación.
Esta determinación acadouse
na  xuntanza ordinaria que
celebrou a entidade na vila,
que ademáis de aprobar as
suas contas anuais e a memo-
ria de actividades do 2007,
tratatou o informe da
Presidencia do Padroado
relativo ao anteproxecto de
lei da Xunta polo que se
modificarán as xestións  des-
tes organismos comarcais.
No acto reunironse  a alcalde-
sa de Melide, Socorro Cea, os
seus homólogos de Santiso,
Ovidio Leyva, e de Sobrado,
Jacobo Fernández, así como
o presidente de ASETEM-
CCA, José Antonio

Rodríguez Álvarez, e a
xerente da Fundación,
Dolores Rodríguez. No
mesmo evento estivo presente
a delegada da Consellería do
Medio Rural, Olga García,
quen foi a que informou aos
presentes do anteproxecto.
A representante do departa-
mento autónomico do Rural
comunicoulles aos menbros
do Padroado a intención do
actual goberno da Xunta de
Galiza de non seguir finan-
ciando estas entidades comar-
cais ao 100%, como era costu-
me dende a creación destas.
Segundo a delegada, as 34
fundacións que existen na
actualidade , non cumpren os
obxectivos nin a finalidade
que se agardaba nun principio
delas. Como razóns para con-
solidar estas afirmacións cri-
ticou os poucos resultados
que aportaban a maioría para
o desenvolvemento comarcal
e o elevado custo económico
que representaban para a
Consellería. 
Olga garcía explicoulles que,
ante esta situación, a Xunta
barallou a opción da súa diso-

lución, algo que ata o presen-
te non se puido levar a cabo
por impedimentos xurídicos.
Tamém lles informou dos
pasos a seguir para a súa diso-
lución: primeiro o seu trata-
mento no Consello da Xunta
para posteriormente consul-
tar, o acordado neste,  a cada
padroado para que sexan os
seus menbros os que ultimen
o futuro da Fundación.
García tamén aclarou que no
caso de optar por continuar,
tanto os concellos como as
entidades privadas, deberán
asumir, a partes iguais, a súa
autofinanciación.
O Padroado melidense consta
dun orzamento anual de preto
de 65.000 euros. Gastos que

destinánse, maioritariamente,
ao soldo da xerente, ao vehí-
culo empregado para os des-
prazamentos, ao aluguer do
piso que acolle a Fundación
así como o mantemento deste.
Na xuntanza ningún dos rexe-
dores municipais se manifes-
tou  pero, a raíz da reunión que
mantiveron en decembro, des-
préndese que ningún Concello
ten interese en sufraxar o eleva-
do custo que supón a  perma-
nencia desta institución. De
feito na acta daquel encontro,
e aprobada agora polos men-
bros do Padroado, podese ler:
Os alcaldes manifestan a falta
de iniciativas importantes
levadas a cabo pola fundación
dende a súa constitución.

O Padroado da Fundación Comarcal Terra de
Melide pendente da súa continuidade como entidade 

Representantes da Fundación coa delegada de Medio Rural

A Fundación deberá decidir antes de finalizar o ano o 
seu funcionamento ou disolución ante a comunicación
da Delegada do Rural de non seguer co seu financiamento

A agrupación popular de
Melide critica que  o actual
goberno, despois dun ano de
mandato, aínda non levara a
cabo algunhas das obras xa
aprobadas e presupostadas pola
anterior rexedora da vila, Ánxe-
les Vázquez. En concreto fai
mención a dúas das actuacións,
que segundo fontes do PP son
de grande necesidade para o
pobo, como son o Helipuerto
no Centro de Saúde e o remate
do Casa da Cultura.
Respecto ao proxecto da parce-
la destinada para a pista dun
helicóptero do 061, que transla-
de os enfermos graves ata
Santiago, o partido da oposición
insta á urxencia da obra polo
ben da saúde das persoas. Esta
mellora íase construír nunha
zona, ubicada na parte traseira
do ambulatorio, que na actuali-
dade atopáse descoidada e con
herbas de medio metro.
Por outra banda, no que abran-
gue ao remate da Casa Cultural,
ou Centro Socio- Cultural, os
populais lembran que este pro-
xecto foi aprobado por unanimi-
dade nun pleno presidido pola
antiga alcaldesa á vez que consi-
deran que a súa finalización é de
gran necesidade para acoller
unha gran sala de exposicións.

O PPcritica a falta
dun helipuerto e o
remate da Casa
da Cultura
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No pleno ordinario de Melide,
correspondente ao mes de xuño,
apobouse, cos votos a favor do
executivo local, BNG- PSOE, e a
abstención do grupo popular, a
cesión definitiva dunha parcela de
titularidade municipal para a crea-
ción dunha Galescola na vila.
O Consorcio de Servizos de
Igualdade e Benestar, dependente
da Vicepresidencia da Xunta, será
benificiario desta cesión por un
período de vintecinco anos. Esta
entidade construíra esta  infraes-
tructura  educativa nun terreo
cunha superficie de 1.350 metros
cadrados e que se atopa nas aforas
do centro da vila, na estrada de
Lalín.
Con esta Galescola preto de
sesenta nenos, cunha idades com-

prendidas entre 0 e 3 anos, pode-
ran  recibir unha educación infan-
til baseada soamente no idioma
galego.

Suba da auga
Na sesión plenaria tamén tivo
lugar a probación - cos votos en
contra do PP- dunha suba na tasa
de auga dun trece por cento. Esta
decisión, que afecta ao suministro
de auga, resposta a súa actualiza-
ción conforme ao IPC xa que
dende o 2004 a tarifa estaba estan-
cada.  Así os habitantes da locali-
dade terán que abonar a partir de
agora un euro máis no seu recibo
da auga trimestral.

Veciños das VPO
O único acordo que acaparou a

unaminidade de tódolos grupos
da corporación muncipal foi o
vencellado aos veciños en aluguer
das vivendas sociais de poder
acceder a mercar os pisos.
Dende o Concello solicitaráse á
Consellería de Vivenda e Solo
que se lles volte a aplicar os crite-
rios que recollían o anterior decre-
to autonómico. 
Así resolveráse o problema que
xurdíu, cando o día seguinte de
acceder aos pisos promocionais, o
departamento autonómico pubri-
cou unha nova normativa pola que
os inquilinos terían que agardar
dez anos para poder acceder ao
réxime de compra. Coa imposisi-
ción outra vez do antigo decreto  o
período de tempo para adquirir a
vivenda será moito máis curto.

Os concellos que integran a aso-
ciación Galiza Central (Melide,
Monforte, lalín e O Carballiño)
acordaron, na súa xuntanza na
capital do Deza, solicitar a súa
incorporación ao programa
Interreg IV-B, cuio principal
obxectivo é a reactivación econó-
mica mediante o fomento da agri-
cultura ecolóxica e o ecoturismo.
Ademáis esta actividade persigue
a mellora da compitividade do
territorio a través da cooperación
intermunicipal e o fortalecemento
da súa identidade local e cultural.
O proxecto que esta asociación de
concellos do interior galego pre-
sentará ao Programa Interrreg
leva a denominción de Coop-
Terrois: Territorios rurais en coo-
peración pola eco-excelencia.
Esta iniciativa desenrolaráse en

colaboración coa entidade portu-
guesa Douro Alliance, formada
polos muncipios lusos de Vila
Real, Peso de Regúa e Lamego,
así como a francesa Aix les
Termes. O proxecto contará cunha
duración de dous anos e un orza-
mento que ascende a máis de
850.000 euros.
Este plan de Galiza Central con-
templa a creción dunha rede de
operadores centrada en dous eixos:
prestar especial atención á poten-
ciación dos productos alimentarios
locais destacados pola súa calidade
ou carácter artesanal, e pór en mar-
cha accións comerciais e de distri-
buición conxunta dos mesmos.
No caso de Melide a súa repostería
tradicional serán a base estrela para
a súa potenciación no panorama
internacional de Europa.

Cedénse terreos de titularide municipal
para a construcción dunha Galaescola 

Galiza Central aposta polos programas
de agricultura ecolóxica e ecoturismo
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Os menbros da Plataforma da
Autovía entrevistaronse co
Vicepresidente da Xunta, Anxo
Quintana, para solicitarlle que o
trazado da vía de alta capacidade,
Lugo - Santiago, transcorra polo
municipio. Na xuntanza tamén
estiveron presentes os alcaldes da
comarca ofrecendo o seu apoio
institucional ao colectivo da
Plataforma.
Durante a  reunión, Quintana
comprometeuse, en nome do
goberno galego, a buscar unha
solución rápida na definión deste
tramo, que é o único que falta por
trazar na construcción desta
infraestructura viaira da A-54. Os
representantes da Autovía por
Melide aproveitaron esta ocasión
para instarlle ao Vicepresidente
que a Xunta esixirá o Ministerio
de fomento a dotación dos orza-
mentos presupostarios axeitados,
alegando que a bisbarra levaba
máis de trinta anos sin ver un cén-
timo en invevestimentos nas súas

infraestructuras viarias, segundo
declarou o voceiro da Plataforma,
David Barrio Sexto.
Problema este que está a  afectar a
toda zona do interior da comuni-
dade galega.

Estudo en Madrid 
Amemoria que o Concello recibi-
ra do Ministerio de Medio
Ambiente, para elaborar un estudo
detallado da zona de Melide, xá
foi remitido a este organismo esta-
tal, o cal unha vez analizado o
informe o transladará ao

Ministerio de Fomento quen será
o encargado de sentenzar por onde
discurrirá este trazado aínda sin
definir.
Pola súa banda, o grupo popular
melidense tamén instou á
Deputación de ACoruña a que o
tramo se executará o máis preto
posible da vila e se posicionará a
favor da defensa deste trazado. A
deputada popular, Ánxeles
Vázquez, pidíu a este organismo
provincial que realizase outro
estudo complementario ao do
Concello sobre a Serra do Careón 

APlataforma Autovía porMelide reúnese
con Quintana para pediro apoio da Xunta

AConsellería de Vivenda abreu o
prazo, en xuño e ata o vindeiro
luns 14 de xullo,  para a compra-
venda das 35 parcelas da segun-
da fase do Parque Empresarial do
municipio.
A encargada da urbanización e
xestión desta segunda fase do
polígono industrial,  a sociedade
Xestur, dotou con esta edifica-
ción á  Madanela con 67.507
metros cadrados máis, dos cales
preto de 58. 000 serán destinados
exclusivamente a uso empresa-
rial.
Das 39 parcelas desta segunda
fase, catro foron cedidadas ao
Concello e as restantes, cunha
superficie métrica que vai dende
os 652 ata  3.252, teñen fixado un
prezo de 60 euros por metro
cadarado. Deste xeito, os valores
correspondentes abranguen entre
os 39.120 euros a máis pequena
ata os 195.180 do custo da de
maior tamaño.
Con esta nova actuación o par-

que empresarial melidense cons-
ta cunha superficie total de 142.
513 metros cadrados, dístribuí-
dos nun total de 74 parcelas.
Para o Concello, este anuncio da
venda das novas trinta e cinco
parcelas supón un paso impor-
tante par a implantación de novas
empresas así como da ampllia-
ción das instalacións de moitas
das xa ubicadas na Madanela.
Ademáis, o polígono industrial
resultou seleccionado pola
Consellería de Innovación e
Industria para a dotación de redes
de telecomunicacións sen fíos de
acceso á internet de banda longa.
Os interesados en adquirir algun-
ha destas parcelas poden consul-
tar as bases do concuso de com-
pravenda nas oficinas de Xestur,
na Coruña, no teléfono de info-
ramación 981-151464 ou ben na
páxina web da Cosellería de
Vivenda, antes do 14 de xullo,
prazo no que remata  a solicitude
das mesmas. 

Vivenda saca á venda as parcelas
da segunda fase do parque 
empresarial melidense
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O estudo do trazado polo municipio xa esta no Ministerio de Ambiente

Unico tramo construído da A-54 ao carón da cidade de Santiago
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O grupo popular municipal vén
de criticar que o actual equipo de
goberno, BNG-PSOE, da vila
non conmemoráse  dous dos
actos máis representativos da
localidade e que dende hai tempo
eran agardados por estas datas,
polos veciños e visistantes, para a
súa celebración.
Afalta de organización de activi-
dades por parte dos responsables
do Concello, en estes días tan
sinalados no calendario , fixo que
os populais convidasen ao excuti-
vo á recapacitación

San Pedro: o desconcerto
Hai nove anos que xa era tradicio-
nal conceder, na xornada festiva
do Patrón da vila, a Medalla de
Melide a algúnha persoa ou enti-
dade en recoñecemento da súa
labor nalgunha faceta da localida-
de. Así, en varias das  edicións
anteriores distinguiuse con este
mérito á Protección civil, a

Melisanto, Cáritas, á Coral
Polifónica ou ao párroco, D.
Antonio Mourelle, entre outros.
Para esta cita, o grupo popular,
encabezado pola deputada Ánxe-
les Vázquez, propuxo un mes
antes que esta honra se lle outor-
gará ao grupo Froito Novo pola
súa gran traxectoria no eido de dar
a coñecer a nosa cultura musical
por todo o mundo.
Nembargantes, o grupo de gober-
no foi incapaz de porse en acordo,
segundo un comunicado do PP.
Deste xeito, cada un deles fixo
distintas propostas para levar a
pleno: o BNG, ao Museo Terra de
Melide e o PSOE, a Xosé
Domingos Fuciños. O desconcer-
to para os populais xurde cando
sin nin siquera consultarnos a
alcaldesa, Socorro Cea, decide
suspender o acto.O que lles resul-

ta máis discordante aínda á agru-
pación popular é que non se
entende que a actual rexedora o
pasado ano louvara este acto
publicamente na entrega oficial
da medalla á Protección Civil, e
este ano fixera o mesmo coa súa
proposta, dicindo incluso que
debería facerse un evento máis
solemne. Anota de prensa do PP
engade ademáis que  un día des-
pois de dar a coñecer ao grupo
popular e ao seu aliado, o PSOE,
a súa proposta (Museo Terra de
Melide) diga que as medallas
nunca foron do agrado do BNG.
Trás este desconcerto inicial, o
partido da oposición continuou
instando ao bipartito para que
recapacitará e a medalla se voltará
a instaurar como o acto máis
representativo da vila no día do
Patrón San Pedro. Pero ao final

chegou a data da festividade e
Melide poido festexar o día do seu
santo grazas á iniciativa propia da
Igrexa Parroquial e da Asociación
Cultural Terra de Melide que
organizaron un programa de acti-
vidades para o serán.

Miss Galicia: o cese
Tamén por esta época estival, e
perantes dezasete anos, viñase
celebrando na capital da comarca
un acontecemento, a nivel de toda
a Comunidade Autónoma, que
era un  reclamo turístico para o
municipio. Tratabáse do Certame
de Miss Galicia Terceira Idade no
que durante un domingo persoas
maiores, procedentes de diferen-
tes localidades de toda galiza,
xuntabánse  para desfutar dunha
festa única e dun concurso de
belezas da terceira idade.
No tocante a este tema, a agrupa-
ción popular critica ao bipartito
porque deixaron de organizalo.
Esta situación acarrea, segundo o
PP, a que acolla a patente outro
concello  debido a deixadez que
cos maiores está a ter o actual
equipo de goberno, e ademáis
estan deixando que eventos deste
tipo os acapare outros muncipios
e  unha vez máis Melide retroce-
da e deixe de ser pioneiro. 

A vila fica este ano sin dúas das súas xoias
máis emblemáticas, as medallas e a coroa

O Concello de Melide estreu
nova páxina web tanto a nivel
visual como de contidos. Este
portal da internet, que sustítu ao
anterior, conta no seu menú con
sete enlazes e servirá como esca-
parate promocional dos recursos
turísticos da localidade.
Ademáis, a través do mesmo, os
veciños poderán consultar, entre
outras cousas, ofertas de  empre-
go, avisos ou trámites habituais
do propio Concello. A grande
innovación desta páxina web é a
creación dun apartado específico,
O perfil do contrante, onde se
publicarán tódas aquelas convo-
catorias de concursos públicos e
licitacións que promova o gober
no local. Este portal é a parte visi-
ble dun xestor de contidos elabo-
rados polo Concello para a
implantación da administración
electrónica.

Novo portal web
do municipio
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O edificio do Multiusos Acolleu
o IV Encontro do Voluntariado
Ambiental do Proxecto Ríos,
organizado por ADEGA e con-
tando coa colaboración do
Concello de Melide. Este ano a
instiución escolleu o municipio
para celebrar este evento en reco-
ñecemento á labor que dende
Melide se está a facer na conser-
vación dos ecosistemas fluviais.
O encontro comenzou pola
mañá coa presentación do acto
por parte da coordinadora deste
proxecto, Virginia Rodríguez. A
continuación, Sivia Gili, ofrceu
unha conferencia na que debu-
llou a adopción dos ecosistemas
fluviais. Na acto a Asociación
deportiva Ponte Mazaira apro-
veitou para presentar o primeiro
estudo biolóxico do coto de
pesca do Río Furelos da localida-
de. Tamén houbo oco para a pro-
xección de varios documentais
entre eles o do colectivo de troite-
ros melidense sobre o desastre do
Río Catasol e as súas III xornadas
de limpeza.
No mediodía tivo lugar un xantar
popular na área recreativa de
Furelos e xa pola tarde realizouse
un roiteiro polo río Arnego.

IVEncontro de
Voluntariado do
Proxecto Ríos 
en Melide

O edificio do Concello conta
dende hai pouco cuhna nova ins-
talación no seu interior: un ascen-
sor. 
Coa dotación desta  infraestuctura
persoas con problemas de mobili-
dade, maiores, veciños en cadei-
ras de rodas ou nais con carros de
bebés poderán acceder á pranta
superior da Casa do Concello sin
ter que empregar as escaleiras.
Este servizo  foi calificado pola
rexedora melidense, Socorro Cea,
como básico para que tódolos
veciños poidan vir a facer as súas
xestións ao Concello. E é  que no
segundo piso do Consistorio ato-
pánse, precisamente, tódalas ofi-
cinas administrativas para atender
as demandas dos cidadáns do
municipio.

Esta nova actuación poido reali-
zarse grazas a unha subvención
da  Deputación da Coruña incluí-
da no seu Plan Especial de
Eliminación de Barreiras.
A achega do organismo provin-
cial, que se materializou nun
importe de 25.900 euros, xunto
coa posterior aprobación da xunta
do goberno local do certificado de
fin de  obra, permitirá a posta en
funcionamento do ascensor
en breve.

AAsociación de Troiteiros reno-
vou o convenio, que xa hai tres
anos asinara  coa Consellería de
Medio Ambiente, como entidade
colaboradora deste departamento
autonómico. Esta nova colabora-
ción entre o colectivo de pesca
melidense e Medio Ambiente
será por un período trianual,
podendo a partír desta data pro-
rrogarse anualmente.
Co esta renovación Troiteros de
Río Furelos seguerá a axudar
coas súas actividades a manter a
riqueza piscícola e a mellorar a
calidade das augas da rede fluvial
da bisbarra.

Máis lampreas
Por outra banda, e sin recibir
aínda ningunha nova do estudo
da Universidade de Santiago de

porqué están a aparecer lampreas
no encoro de Portodemouros e os
seus arredores, neste mes de
xuño aconteceron novos descu-
brementos de pezas desta especie
subacuática.
Segundo informou a Asociación
de Troiteiros Río Furelos, un pes-
cador capturou no río Ulla, no
lugar de  Ponte Arcediago, unha
troita que presentaba nun dos
seus costados unha fonda ferida
provocada pola succión dunha
lamprea.
Días despois tamén lle foi comu-
nicado ao colectivo de pesca
melidense que o troiteiro, Iván
Varela, remataba de atrapar outra
troita coa pegada deste peixe no
cauce fluvial do Furelos ao seu
paso por Vrán, no Concello de
Santiso. 

Asociación Toiteiros Río Furelos
renova como entidade colaboradora
de Medio ambiente

Instálase un ascensor na Casa
do Concello para eliminar
barreiras arquitectónicas

Foto do Certame Miss Galicia Terceira Idade do ano 2006

O PP en desacordo de que
por primeira vez deixense
de celebrar dous dos
acontecementos máis
arraigados en Melide: as
medallas de San Pedro  e 
o certame Miss Galicia
Terceira Idade
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O delegado provincial de
Medio Ambiente voltou a
achegarse a Visantoña para
informar aos veciños da
Asociación cultural O noso
Lar de cómo ían os trámites
das solicitudes que a entidade
local lle transladará na súa
ultima visita á parroquia.
Tajes acudira xa ao lugar, no
mes de xaneiro, para intere-
sarse polas demandas que o
colectivo veciñal quería soli-
citarlle. Naquela xuntanza o
títular comprometárase a
revisar persoalmente todas as
inquedanzas que lle foron
transmitidas.
Agora no mes de xuño o
delegado de ambiente infor-
moulles sobre a situación das
súas demandas e entregoulles
persoalmente a documenta-

ción necesaria para redactar
os seus estatutos coa finalida-
de de constituírse oficialmen-
te con asociación veciñal.
Asemesmo explicoulles as
achegas ás que se podían aco-
ller para cumprir parte das
expectactivas do colectivo e
confirmoulles que ían recibir
unha axuda para a sinaliza-
ción dos elementos patrimo-
niais e naturais así como os
roiteiros.

Local social e campo da
festa 
O títular provincial amosu a
súa satisfacción do estado
actual do local social respecto
a última vez que o vira in situ.
Hoxe en día está caseque
rematado no traballo de car-
pintería, enlosado do chán,
dotación de novas fiestras e
portas e cun sistema de elec-
tricidade en pleno funciona-
mento, entre outras cousas.
Tajes tamén se achegou ata o
campo da festa, onde os habi-

tantes da parroquia realizaron
un arduo traballo, para com-
probar cómo se atopaba na
actualidade. Na súa última
visita este era un entorno co
seu solo cheo de pedras e de
pouco atractivo paixasístico,
nembargantes agora tranfor-
mouse nun área cunha gran
variedade de árbores, un
amplo campo de herba e coa
dotación dun merendeiro
para o lecer dos habitantes e
visitantes de Visantoña.

O delegado de Ambiente volta a visitarVisantoña para
informar de cómo van os trámites no seu departamento

Manuel Tajes achegouse á parroquia de Santiso pare dar a coñecer o estado das demandas que lle fixeron os veciños en xaneiro

O delegado provincial de medio ambiente cós veciños no campo da festa

Tajes aproveitou a súa
estancia na localidade
para ver cómo foron os
traballos do local social e
do campo da festa

Cerne xuño 2008

Santiso; un contorno
belo e castigado

A Conselleira de Política
Territorial, María José Caride,
resolveu non otourgar a aproba-
ción definitiva do Plan Xeral de
Ordeación Municipal (PXOM)
ao detectar erros no documento
que lle envíou o Concello. O
goberno local do municipio
deberá realiizar unha serie de
correcións e voltar a remitir o
plan ao departamento autonómi-
co da Xunta.
Aresolución de Política territori-
al detectou fallos no informe
como a desproporción que figu-
ra entre os desenvolvementos
urbanísticos previstos no plan e o
crecemento real que experimen-
ta Sobrado dos  Monxes. Outro
dos aspectos que obriga a corri-
xir o departamento son os erros
na clasificación dos distintos
tipos de solo. Finalmente, requí-
rese ao Concello a que incorpore
ao plan as condicións estableci-
das no informe de inviavilidade
ambiental emitido pola
Consellería de Medio Ambiente.

AXunta decide
non  aprobaro
PXOM de
Sobrado

Marcos L. Rúa (activista ambiental)
En Galiza podemos dicir que non temos nadiña que envexar a
outras Comunidades Autónomas no que a patrimonionatural
se refire: carballeiras centenarias, sobreiras, soutos... Son
algunhas das nosas árbores frondosas nas que parecen estar
cheas de fadas e seres mitolóxicos, pero son outros seres máis
reais, para nós os que vivimos aquí, como un sinfín de anima-
liños que comparten connosco habitat como o astuto raposo,
ollando aso coellos que pacen nas frescas herbas, os xabarís
que se poñen fartos de de raíces e castañas, o miñato apostado
nunha rama do piñeiro para lanzarse cara abaixo e darlle caza
a un dos nosos saurios: o lagarto ocelado; tamén o esquío, ani-
maliño curioso e tolo polas semillas e demáis froitos secos, o
Cu, cu ,cu tan caracterítico das nosas avoas, e o toc- toc do
picoteo dos páxaros carpinteiros, non sei, son tantos os seres
vivos que mencionar, que sería imposible de nomear nesta
misiva.
No Concello de Santiso hai moita da flora e fauna menciona-
da anteriormente e máis que forma parte da autoctonía do
noso país, e como galegos teríamos que ser os gardiáns deste
gran patrimonio. Nembargantes, hai outra xente que non o ve
deste xeito, algúns dos nosos veciños dedicánse a agredir a
nosa paixase de feitos diferentes.

E eu, como galego e ecoloxista, consideros que
temos que denunciar todo aquilo que dalgún
xeito ameaza e agrede á nosa natureza, de feito
a mín gustaríame facelo dende este espazo do
xornal, neste medio de comunicación que a tan-
tas persoas chega, e como lector sintirame satis-
feito de que se leváse a cabo esta demanda.
Xa hai tempo que fixen algunhas denuncias no
Conecello de Santiso porque estáse a acometer
feitos que atentan contra o medio ambente:
algúns queren transformar os montes en verte-
doiros ilegais. Isto pode observarse preto do río
Ribadulla, xa na aldea de Pezobre, onde se
poden atopar residuos que, persoas carentes de conciencia
ambiental, arroxaron en troque de depositalos en sitios
onde o concello habilitou para tal finalidade.  
Aínda así, neveiras, lavadoiras, sófas e outros lixos de
grandes dimensións, seguen, a día de hoxe, contaminando
o ambente logo de haber interposto eu mesmo denuncias
ao actual e anterior equipo de goberno do Concello a tra-
vés do Seprona. Pareceme mentira que en pleno século
XXI aínda continuemos cos isto, desapois de todo o currí-
culum que arrastra o noso país.
Con esta letras quero chamar a atención de toda aquela
xente preocupada polo noso contorno e que se anime a
seguer denunciando aos agresores da nosa natureza para
que as autoridades competentes tomen cartas no asunto e
actúen xa en consecuencia.

Tajes amosando os documentos
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A casa consistorial de Toques
acolleu durante unha xornada
unha visita moi especial: a dos
escolares do centro educativo
infantil do municipio. Así, as
instalacións do Concello atei-
garonse de nenos e nenas que
non quixeron perderse ningún
detalle do funcionamento inter-
no do seu Concello,  ao mesmo
tempo que agardaban coñecer
os gañadores do I concurso de
fotografía municipal
Esta iniciativa xurdíu dende a
Concellería de Cultura, da que
é titular  Jorge Calvo, que  orga-
nizou  este certame de imaxes
dirixido aos alumnos de 4º, 5º e
º de primaria. Co nome de Un
día na túa vida, a finalidade
desta actividade era que os
escolares non só aprenderan a
arte da fotografía senón que
tamén se involucranse plas-
mando en imaxes unha xorna-
da cotía do seu entorno fami-
liar.
Con este obxectivo, previa-
mente os alumnos recibiron
unha clase sobre a arte da foto-

grafía impartida por Rodrigo
Vázquez, profesional neste
eido.
Vázquez explicoulles a historia
deste mundo e informoulles do
xeito de obter as mellores
tomas ademáis das normas
básicas de todo experto neste
eido. Os escolares tamén poi-
deron saber a, través deste foto-
grafo melidense, que,  no ano
1987, cen  dos mellores retra-
tistas en imaxes decidiron ela-
borar un libro titulado Un día
en la vida de España e que rea-
lizaron a mesma tarefa que eles
ían desenrolar: fotografíar en
só 24 horas xeitos de vivires.
Unha vez aprendidas as
nocións esenciais, o Concello
agasallou aos rapaces con
cámaras para retratar no papel

o acontecer dunha xornada na
súa vida familiar.

Entrega de premios
O día da entrega  dos galardo-
ados deste certame, o
Concello quixo que os cativos
coñeceran  o funcionamento
de tódalas intalacións que

alberga o edificio. O alcalde
de Toques, Miguel Buján,
convirtiuse no anfitrión que
lles explicou o sistema das
infraestructuras e lles presen-
tou aos traballadores  da Casa
Consistorial.
A continuación os alumnos do
colexio púbrico do municipio
celebraron unha sesión plena-
ria no Salón de Plenos na que
amosaron, que a pesares da súa
curta idade, posuían dotes de
liderazgo político. Na estancia
estaban presentes, ademáis do
rexedor, o tenente alcalde,

Manuel Ferro,  o resto dos con-
celleiros que conforman o
actual goberno e as mestras
dos cativos.
Este gran día rematou dando a
coñecer o nome dos premiados
deste I concurso fotográfico. O
gañador foi Adrián Varela
García; no segundo posto que-
dou Celtia Buján Pazos; o ter-
ceiro foi Xesús Ángel Castro
Varela e o cuarto, Brais Prado.
Os visitantes poideron con-
templar de preto as fotografías
tomadas polos escolares que se
expuseron nunha mostra.
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Os escolares de Toques: das aulas a presidir
á mesa de plenos do Concello porun día

A entrega de premios dun certame infantil  de fotos motivou a visita dos nenos ao Concello

Baixo o lema Un día na
túa vida, a Concellería
de Cultura organizou o
I concurso fotográfico
dirixido aos alumnos do
colexio toquense
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Ante o desuso en que caeron, no
que en antaño foron as vellas
escolas parrioqais, o Concello
tenta voltar a darlles vida habili-
tandoos como centros onde os
veciños poidan desenrolar
numerosas actividades culturais,
achegandolles deste xeito ao
rural novos xeitos de entrete-
mento.
Dende a Concellería de Cultura
promoveuse esta iniciativa para
comprobar o interes cultural dos
veciños e o lugar elixido para
experimentar este novidoso pro-
xecto foi o antigo edificio escolar
de Brañas. Nas estancias deste
local levan tempo impartindose
clases de alfabetización para os

máis maiores do lugar, onde
preto de dez alumnos, asisten as
clases dúas veces á semana. No
curso os veciños aprenden a
mellorar a súa escritura e lectura.
Si este plan ten éxito, o Concello
estenderá ao resto de escolas de
todo o muncipio programas de
actividades culturais como dife-
rentes cursiños, charlas de intere-
se sanitario ou económico, ase-
soramento  no manexo de novas
tecnoloxías como a televisión, o
móbil ou a informática, entre
outras.
O Concellerio de Cultura, Jorge
Calvo, asegura que non só se
tenta dar protagonismo o eido
da cultura  senón tamén trans-

fromar estes locais rurais en un
sitio de encontro e  lecer para as
persoas de tódalas idades.
Calvo tamén afirma que con esta
inciativa fomentársase o inter-

cambio xeracional ensinando os
máis maiores as súa habilidades
aos xóvenes e viceversa.
Así as persoas con máis idade
poderán amosar á xuventude

como fan as súas labores de
tecer, por exemplo, e a xuventu-
de aportaralles a eles os seus
coñecementos sobre eidos máis
acordes a sociedade actual na
que viven. 
Recuperar a cultura máis tradi-
cional e enxebre do noso país
permitirá que os veciños tamén
poidan gozar de bailes típicos de
galiza, xogos populais ou dos
contacontos tradidicionais.
Neste último apartado as histo-
rias, que pasaron oralmente de
xeración a xeración,  recopila-
ránse por escrito nun libro para
que todos os habitantes do muni-
cipio poidan coñecer  os vellos
relatos que saben os máis maio-
res, e que xa lles contarán os seus
ancestros, sobre acontecementos
que están venvcellados a historia
máis antiga de Toques. 

O Concello de Toques proxecta habilitar as antigas escolas
das parroquias municipais en centros de actividades culturais  

O Alcalde explicando aos alumnos o funcionamento do organismo

O salón de Plenos convirtiuse nunha sesión plenaria de cativos 

Nenos observando os paneis coas fotografías Os escolares coñeceron todo o Concello

Alumnas na antiga escola de Brañas
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ASETEM-CCAcelebrou a súa cea anual de socios con 
convidados especiais do mundo da arte e autoridades

ASETEM-CCA celebrou o
hotel Carlos 96, o   pasado 20 de
xuño, a súa cea de anual de
socios.  Un acto de confraterni-
dade que o colectivo vén reali-
zando dende hai varios anos e a
que asistiron máis de 120 aso-
ciados.
Nesta cita do 2008 contouse
coa presenza do Conselleiro de
Economía e Facenda, José
Ramón Fernández Antonio, e
outras autoridades como o pre-
sidente  de Autónomos de
Galicia, Paulino Franco, e o seu
homólogo da Federación de
Comercio da Coruña, Miguel
Agromayor. Pola banda da
representación institucional da
comarca estiveron presentes no
convite a alcaldesa de Melide,
Socorro Cea, e o rexedor de
Toques, Miguel Buján.
Para esta ocasión, a asociación
de empresarios melidenses con-
vidou ao Grupo Correo
Gallego, productor da serie
Libro de familia, espazo que
emite a cadena autonómica nas
noites das xornadas dominicais
e que están acando un grande
éxito nas súas cuotas de share (
audiencia). Na súa representa-
ción acudiron ao evento o
xerente da entidade, Ángel
Remesar, a directora de produc-
ción serial, Silvia Carnero
Fernández, e gran parte dos pro-
tagonistas de Libro de familia
como os actores Celso Parada (
Freire), Manuel San Martín (
Manuel Cabanas), Diana
Nogueira (Deli), Lucía Regueiro
(María Cabanas) ou Manuel
Fernández ( Milucho).

Apertura do acto
Anoite escomenzou coa recep-
ción das autoridades no hotel
Carlos 96, onde nada máis che-
gar o Conselleiro de Economía
asinou no libro de honra da aso-
ciación.
Esta cea de confraternidade
inaugurouse co tradicional dis-

curso do Presidente de ASE-
TEM-CCA, José Antonio
Álvarez,  para saudar a tódolos
convidados. Álvarez adicou
unhas verbas de agradecemento
aos presentes e amosou a súa
satisfacción salientando o gran-
de esforzo e tesón que os socios
do colectivo poñen no traballo
de cada día para que o motor
económico da nosa comarca
sega medrando e consolidando
así, con máis firmeza, o noso
sector empresarial e comercial.
A continuación o títular do
departamento autonómico de
Economía tamén efectuou
unha disertación na que lou o
boquefacer de ASETEM pola
súa contribución á  xeración de
emprego en Melide e Galicia.

Os premiados
Nesta cuarta edición dos
galardóns ás empresas locais,
que dalgún xeito salientaron
no seu eido, ASETEM-CCA
entregou os recoñecementos
a catro das súas firmas asocia-
das. O primeiro foi para M.L.
DOS SL pola súa Proxección
Exterior; o de Desenvolvemento
Comercial conceduselle a
Manuel Buján e Marmorería
Melide SL levou o de
Desenvolvemento Empresarial.
Finalmente, Aceiteiro recibíu
o de Implicación Activa con
Asetem por mor de ser un dos
socios máis antigos da asocia-
ción ademáis de haber sido un
dos menbros da primeira
directiva que tivo o colectivo
empresarial.

Recoñecemento especial á
serie Libro de familia
AAsociación de Empresarios
Terra de Melide - Centro
Comercial Aberto quixo este
ano facer unha homenaxe a
esta producción televisiva do
Grupo Correo Gallego, e emi-
tida pola TVG,  por dar a
coñecer audivisualmente á

vila. Dende hai caseque catro
anos a serie está a rodar as súas
esceas exteriores no municipio
coa paritcipación de veciños
como figurantes.

No seu discurso, o presidente de
ASETEM-CCA, José Antonio
Álvarez, agradeceu a presenza
na cea de parte do encleco artís-
tisco e directivo á vez que  reco-

ñeceu a boa labor que están a
facer para contribuíir co seu
traballo á divulgación do
nome de Melide por todo o
panorama internacional.

A Asociación de empresarios Terra de
Melide premiou a catro das súas entidades e
homenaxeu á serie televisiva Libro de familia
pola súa divulgación do nome da vila polo
panaroma televisivo  internacional

As autoridades cearon e conversaron durante toda a velada na mesa presidencial

O presidente de ASETEM e a vicepresidenta cos representantes de Libro de familia

José Antonio Álvarez durante o saúdo Fernández Antonio asinando no libro de honra
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Socios premiados na edición do 2008

Cerne xuño 2008

Nesta cuarta edición da cea de
confraternidade o galardón de
Proxección exterior recalou en
M.L. DOS. Esta empresa, aso-
ciada ao colectivo empresarial,
está adicada ao sector da cons-
trucción na especialidade de
aillamentos de diferentes tipos
para fachadas e interiores.
O Premio entregouno o
Conselleiro de Economía a
Jesús Fisteus Regueiro.

O establecemento de cociñas e
baños melidense, que leva o
mesmo nome que o seu propieta-
rio, recibíu nesta cita o premio ao
Desenvolvemento Comercial.
Buján remata hai un mes de
mudar o seu local por outro máis
grande para atender mellor a
demanda da súa clientela. O pre-
sidente de ASETEM-CCA foi o
encargado de concederlle o reco-
ñecemento. 

A Alcaldesa do municipio reali-
zou a entrega do galardón de
Desenvolvemento empresarial
do ano 2008 á Marmorería
Melide. Esta empresa suminis-
tra materiais de mármore, gra-
nito e todo tipo de pedra tanto a
particulais como a industrias
para a decoración das súas
instalacións. O premio foi reco-
llido por Agustín Sesar Camino,
un dos propietarios do negocio.

Antonio Rodríguez Pampín recolleu o
premio de Implicación Activa con
ASETEM de máns do rexedor de
Toques. A tenda de ultramarinos
Aceiteiro é un dos poucos negocios a
antiga usanza que permanecen na
vila e é coñecido por varias xeracións
de veciños. Ademáis Antonio
Rodríguez é moi querido polo colecti-
vo empresarial  xa que, cando este se
fundou no ano 1989,  foi vicepresi-
dente da súa primeira directiva.

Entrega de detalles da directiva de ASETEM á serie Libro de familia

O  tesoreiro, Avelino Laya, entrega o
detalle a Celso Parada, Freire

Diana Nogueira, Deli en Libro de
familia, xunto co vogal Manuel 

Jose Valiño, vogal da directiva, con Lucía
Regueiro, María Cabanas na serie

Manuel San Martín, Cabanas, recibe o 
agasallo de máns da administrativa, Pilar López

O secretario, José Ramón Villamor, concedeu o
recoñecemento a Manuel Fernández, Milucho

O xerente do Grupo Correo Gallego, Ángel Remesar,
con Sonia Valiño, Vicepresidenta da asociación 

O presidente de ASETEM, José Antonio Álvarez, dándolle o recordo a
Silvia Carnero, directora de producción da serie

Premio á empresa
con máis Proxección
exterior: M.L DOS S.l

MellorDesenvolvemento
Comercial para
Manuel Buján

Marmorería Melide:
premio  Desenvolvemento
empresarial

Premio á Implicación
Activa con ASETEM
para  Aceiteiro, S.l.
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Os comensais :  preto  de130 convidados

A velada en imaxes: unha noite de actos e festa

O Grupo Correo Gallego, directiva e interpretes de Libro de
Familia, conversando durante a cea

O Conselleiro de Economía e Facenda agradeceu
a convidación de ASETEM-CCA

Carlos Gulias conducíu, con grande éxito,
toda a presentación dos actos

Os actores pasaron de ser protagonistas da serie  a
ser as estrelas máis solicitadas da noite

A familia Moratov amenizou co seu reper-
torio de música clásica a velada

O sector da prensa engadiuse á festa. Na foto: Rodrigo de Deztv,
Susana do Correo Gallego e Carlos de TVE



ASETEM-CCA, Asocia-
ción de Empresarios Terra
de Melide- Centro Comer-
cial Aberto, celebrou en
xuño a súa asamblea xeral
para informar do balance da
entidade durante o curso do
ano 2007.
A directiva do colectivo
empresarial, presidida por
José Antonio Rodríguez
Álvarez, entregou no acto a
memoria onde se detallaban
as actividades realizadas, os
datos das contas anuais e os
obxectivosque teñen previs-
tos para o presente ano.
Do documento desprendeu-
se  que asociación obtén
cada vez máis benificios
económicos grazas a impli-
cación e loitan que levan a
cabo para desenrolar activi-
dades encamiñadas ao obter
o mellor benestar das súas
firmas asociadas, á vez que
tenten fortalcer ao empresa-
riado da bisbarra. 
Así entre as iniciativas des-
taca o esforzo que o colecti-
vo reralizou para poñer en

marcha a tarxeta de fideliz-
ción, estilo á travel club,
para premiar as compras
dos clientes dos negocios
que conforman á asocia-
ción. Esta entrará a funcio-
nar cara finais de verán logo
de ano e medio de trámites
para impalntar o seu funcio-
nemento na rúa.
Outros exemplos do traba-
llo  constante e intenso que
realiza ASETEM- CCA en
prol do municipio reflexase
en que enta entidade é a
única que ata  o momento
conta, e dende hai catro
anos, con dous únicos pun-
tos táctiles de información
que se ubican na localide.

Outro proxecto pioneiro, e
hoxe xa consolidado con
éxito, da Asociación de
Empresarios foi a edición
do único xornal da comarca
no ano 2003, Cerne Terra de
Melide dende cuias páxinas
ASTEM-CCA informa aos
veciños da bisbarra de tóda-
las novas mensuais que
están a acontecer no noso
entorno. A súa tirada é gra-
tuíta para que poida chegar
a informamación aos maio-
res fogares posibles. E é que
o colectivo non só traballa
arreo para os seus socios
senón que tamén pensa no
mellor para os seus veciños
da vila.

Esta xuntanza convocáse anualmente para informar sobre o balance da asociación

AAsociación de Empresarios celebra
a súa asamblea xeral de socios

A directiva de ASETEM-CC durante a asamblea

Na reunión presentouse
aos asociados a 
memoria de actividades
e contas correspendente
ao ano 2007
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O 21 de xuño chegou o sols-
ticio do verán aos calenda-
rios e con él aproximáse á
tempada das rebaixas.Na
vila, ASETEM-CCA,  dis-
trubuíu entre os seus esta-
blecementos asociados os
carteis, elaborados pola
Federación Galega de
Comercio da que é  inte-
grante a entidade.
Dende A Asociación de
Empresarios melidenses
querese asesorar aos propie-
tarios dos seus negocios
adheridos cunha serie de
recomendacións para facili-
tar a compra de mercadorías
a súa clientela.
Un dos consellos refírese a
instalación dos carteis das
rebaixas que deberán ser
perfectamente visibles
dende o exterior e nos que
deberá constar claramente o
período de vixencia destas.
En canto a devolución de
artigos é a libre opcion do
dono do negocio pero, aínda
así, no caso de non proceder
a está, é aconsellable infor-
mar ao cliente mediante un
cartel xénerico no que figure
esta elección.
Respecto a reducción dos
prezos a de afectar ao menos
ao 50% da mercancía total
con que conte o local e os
artigos rebaixados deberán
estar claramente separados

dos que non oestan coa fina-
lidade de non confundir ao
usuario.
Na etiquetaxe debe figurar,
de xeito ben visible, tanto o
prezo orixinal como o des-
contado nesta tempada.
Tamén si o establecemento
non admite pago con tarxeta
terá que indicalo de xeito
que o cliente saiba esta cir-
cunstancia.
Por último, non s se admiten
como obxecto de rebaixas
aqueles productos deteriora-
dos nin tampouco aqueles
que que non foran postos a
venda con anteriorade.
Respecto aos consumidores,
ASETEM-CCA recomendá-
lles como algo imprescindi-
ble que conserven sempre o
ticket da compra, algo fun-
damental para realizar pos-
teriores reclamacións sobre
o artigo mercado.  

As rebaixas da tempada
estival chegan á comarca

Cerne xuño 2008
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San Pedro, patrón da vila, reci-
bíu a súa festa homenaxe de
tódolos anos grazas á Igrexa
Parroquial, á agrupación
Axóuxere e á Asociación
Cultural Terra de Melide. Os
tres colectivos, co apoio dal-
gúns veciños, formaron unha
alianza para que o santo do
municipio non quedáse sen a
súa conmemoración por mor
de que o Concello de Melide
non organizou ningunha activi-
dade para este data
Os actos de celebración transla-
darónse ao serán debido a que
ese día coíncidía coa feira men-
sual da localidade.
A tarde de festa comenzou co
pasarrúas do grupo de gaitas e
panderetas de Axóuxere que
paseou a súa música por toda a
zona do casco antigo.
Seguidamente a Igrexa Parro
quial acolleu unha misa solem-

ne na honra de San Pedro e na
que os feligreses ateigaron o
edificio eclesiástico nun día tan
especial para a vila.

Recuperando tradicións
Rematado o acto litúrxico, os
veciños despazaronse ata o
recinto da Praza das Coles
onde se lle ríndiu unha emotiva
homenaxe ao santo coa recupe-
ración dunha tradición do sécu-
lo XIX, e que se rescatara nos
oitenta: a barca floral.
Encabezando a súa proa atopa-
báse a escultura de San Pedro a
quen o párroco municipal,
Antonio García Mourelle, na
compaña dun grupor de sarce-
dotes e de centos de melidenses
dedicaron un pequeno oficio
relixioso. Seguidamente ini-
ciouse a procesión polas rúas
do pobo sendo os portadores
do santo o grupo de protección
civil municipal. Este percorrido
finalizou na Praza do Convento
cunha actuación de Axóuxere
que cos sons das súas gaitas
quixeron facerlle  o seu particu-
lar tributo ao Santo.
Unha miniverbena, a cargo da
Discoteca Fundador, colocou
o broche final a esta xornada
festiva.

A Concellería de Benestar de
Melide organizou unha xor-
nadas lúdico- festiva para que
os veciños de máis idade
pasarán un día de lecer.
O día comenzou cun roiteiro
que partíu do casco urbano da
vila, pasou pola parroquia de
Santa María e finalizou na

área recreativa de Furelos,
lugar onde se desenrolaría o
programa de actividades para
o divertimento das persoas da
terceira idade.
Durante toda a xornada a
xente gozou na participación
de xogos tradicionais como o
tiro  a rá, a petanca, os aros ou

o trompo así como das parti-
das de cartas ou parchís. 
Pero tampouco faltou tempo
para facer un descanso, neste
longo día, cun xantar no que
os maiores compartiron anéc-
dotas e conversas.
A festa pechouse cunha
sesión musical na que os

veciños bailaron ata ben
avanzado o serán. A conce-
lleira de Benestar, Casé
Rodríguez, adiantou que esta
non foi unha acción aillada
senón a primeira dunha serie
de propostas para os maiores
que incluirán excursións,
actividades ao aire libre, ini-
ciativas deportivas e de
mellora de saúde. Toda esta
programación, que se desen-
volvera ata rematar o ano, ten
como finalidade fomentar a
convivencia e o entretemento
entre os veciños de máis
idade de Melide. 

Os maiores comparten unha xornada
de lecer no río de Furelos a través
dunha chea de xogos e música 

O San Pedro: o pobo convirtese no soberano
da festa na homenaxe aos seu patrón 

A Praza das Coles acolleu a tradicional barca floral de San Pedro

Ante a falta de iniciativa
do Concello de programar
actividades para honrar
ao patrón da vila  a Igrexa
Parroquial e a Asociación
Cultutral Terra de
Melide organizaron os
actos da festa local

A agrupación Axóuxere iniciando o pasarrúas Procesión pola rúa de San Pedro

AnunciateAnunciate
no Cerne, ono Cerne, o
xornal dexornal de

ASETEMASETEM ee
da  túada  túa

comarcacomarca

Informate dos
atractivos
prezos das

nosas tarifas

Chama ao
981.506.188 

e infórmate sen
compromiso
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Apegada e a lembranza do lite-
rato Xosé Vázquez Pintor fican
impercedoiras en Melide a tra-
vés dun monólito, unha árbore e
a cesión do seu nome á biliote-
ca municipal. Esta foi a home-
naxe particular que lle rindíu a
súa vila ao autor. Non podían
faltar neste día tan especial de
tributo a presenza de menbros
da AELG, Asociación de
Escritores en Lingua Galega, e
o agarrimo dos veciños meli-
denses, moitos dos cales com-
partiron momentos de nenez
con Vázquez Pintor.
O autor recibíu no 2008 a dis-
tinción da emblemática letra E
da AELG, como escritor galego
do ano, e o colectivo quixo hon-
rar ao artista na súa terra natal.

Xornada emotiva
O Concello tamén engadíuse a
este recoñecemento participan-
do na programación de actos. A
xornada iniciouse ao carón de
Capela de San Roque onde o
escritor lembrou, con emoción,
a súa infancia na localidade
pero tampouco esqueceu de

debuxar coas súas palabras, esas
que só poden nacer da alma de
cadaún, a súa vida na Golada,
onde vivíu, e en Cangas, onde
exerce como docente.
No lugar tivo o privilexio de
descubrir un monólito conme-
morativo, que dende este día
leva impreso un poema escrito
polo autor para a ocasión. Todo
baixo a atenta mirada de men-
bros da AELG, co seu presiden-
te, Cesáreo Sánchez Iglesias,
representantes do executivo
local, da oposición e xentes do
municipio. A continuación pro-
ceduse á prantación simbólica
dun buxo, escollido polo propio
escritor, por seres unha árbore
de pocas apariencias e moitos
resultados afirmou Vázquez
Pintor. Cesáreo Sanchez decla-
rou no acto que esculpimos na

pedra a túa palabra para que
fique para as xeracións futuras
e prantamos a árbore como
símbolo da nosa lingua.
Máis tarde a homenaxe conti-
nuou pero en outra ubicación
distinta: o Edificio do
Multiusos. Neste espazo atopá-
se a biblioteca muncipal, que
dende esta data adoptou o seu
nome, a berce dos libros e da

cultura como a definíu o propio
escritor. Xosé Vázquez Pintor
deixou ver nesta xornada que
non só é home xeneroso no intre
de espallar as súa palabras na
súa obra literaria senón tamén o
é no seu corazón. Así o amosou
cos agasallos, un poema cunha
flor, que lles fixo a tódolos pre-
sentes na Capela de San Roque
e a cesión dos orixinais manus-
critos do seu primeiro poema-
rio, Gándaras, á biblioteca
muncipal.
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Xosé Vázquez Pintor : da palabra escrita ao
recoñecemento imperecedoiro da súa vila natal
Dende o sete de xuño
a bilioteca municipal
leva o nome deste
artista da pruma e da
literatura galega 

O escritor, a rexedora melidense e o presidente da AELG xunto ao monólito
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Os alumnos do conservatorio
muniicipal despedirun o
curso ofercendo unha serie de
concertos abertos de cara o
púbrico. O Edificio do
Multiusos, que tamén alberga
as aulas do centro de forma-
ción musical, acolleu tres
actuacións en días diferentes. 
Moitos foron os veciños da
vila e familiares que asistiron
os recitais  para escoitar de
preto os recitais do alumnado,
que trás un ano de traballo,
non defraudaron coa súa
música aos espectadores.
O primeiro concerto foi inau-
gurado polos alumnos de
trompeta, gaita, conxunto,
fagot, trombón, bombardino

guitarra e coro. Na xornada
seguinte tocoulle a quenda
aos aprendices nos instru-
mentos de piano, clarinete e
frauta. A clausura das actua-
cións correu a cargo do recital
que ofreceron os rapaces de
violín e violenchelo. 
Durante todo o ano,  máis de

cen escolares, reciben clases
nas dezasete aulas das que
consta o conservatorio muni-
cipal. Nas clases os alumnos
aprenden coñecementos sobre
os diferentes tipos de instru-
mentos que integran as fami-
lias musicais de vento, percu-
sión e corda

O Conservatorio pecha as portas do seu ano
académico con concertos dos seus alumnos

O Programa Preescolar na Casa clausurou o seu curso cunha
excursión na que visitaron á Casa dos Peixes da Coruña par alogo
pasarun intre de lecer na praia de Pontedeume. Máis de 130 fami-
lias de Melide e outros concellos lindeiro participaron nesta viaxe.
Preescolar na Casa impartiuse, cada quince días, durante todo o
curso tanto na vila como  nos locais sociais do rural. 
Esta iniciativa é un programa educativo cuio obxectivo basease en
contribuír á formación dos pais e nais dos cativos, dentre 0-6 anos,
no desenrolo das capacidades dos seus fillos a través de activida-
des compartidas, reforzando, deste xeito, as relacións entre os pro-
xenitores e os nenos no ámbito da educación.  

Preescolar na Casa remata o
curso cunha actividade de ocio

Vázquez Pintor diante da biblioteca municipal

A Concellería de Cultura pro-
gramou unha inictiva lúdica e
didáctica para o verán dirixida
aos escolares que xa remataron
o colexio como son os campa-
mentos urbanos. Estes estable-
ceronse en dúas quendas segun-
do as idades dos nenos, así os de
3 a 5 anos participarán nun e
noutro integraronse o segmento
de idade que vai comprendido
entre os 6 e  9.
Dende o 1 de xullo ata media-
dos de agosto os escolares
gozarám dunha ampla oferta de
actividades como a aprendizaxe
da papiroflexia e a globoflexia,
iniciación a informática, teatro,
actividades deportivas ou obra-
doiros temáticos como os de
coiro e fotografía. Os xogos, a
música, o baile moderno e a
aproximación ás danzas do
mundo son outras das  iniciati-
vas que abranguen a programa-
ción destes campamentos  e que
teñen un horario de mañá.
A Títular do departamento de
Cultura do Concello, Conchi
Castro, sinalou que con este
programa estival tentabáse
achegar valores  e novos xeirtos
de aprender aos máis cativos,  á
vez que se engade tamén o
divertimento e a opción de
pasar un verán dinámico e
diferente.

Campamentos 
urbanos  de verán
para os escolares 
do municipio

Veciños saudando ao amigo

O literarato melidense recibíu na súa terra a distinción como escritor galego do ano pola AELG
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Asala de exhibicións do Multiusos
acolle, dende mediados do mes e
ata o vindeiro trinta un de xullo,
unha nova mostra Tras o espello
do ilustrador Xosé tomás. Nesta
poderánse ver diferentes traballos
do autor betanceiro en catro áreas:
a  ilustración infantil, a multimedia,
o humor gráfico e a banda deseña-
da.
Na presentación oficial da exposi-
ción o ilustrador contou coa pre-
senza da concelleira de benestar,
Casé Rodríguez, veciños e o arrou-
po de compañeiros de profesión
do IES de Melide, do que o artista
é tamén docente. Na inauguración
Xosé Tomás confesou que a banda
deseñada era  unha das súas maio-
res paixóns, facer cómic é para
mín como dirixir unha orquestra
con tema gráfico afirmou o artista.
Na dilatada traxectoria profe sional
do autor salíenta as súa labor na
ilustración do libro infantil e xuve-
nil, ámbito no que, segundo verbas
do autor, é fundamental o contacto

entre escritores e debuxante para
crear un libro interesante. Pola
banda do humor gráfico o artista
manifestou que é un eido con
moita capacidade de reflexión xa
que non só che pode facer rir
senón tamén emocionarte. Xosé
Tomás nas súas declaracións deixo
ver o súa faceta de profesor  ao ase-
gurar que a súa mostra naceu con
carácter didáctico para que se
aprecie, a través dela , ademáis do
resultado final cómo é o proceso
de elaboración. 
Esta finalidade educativa innata no
traballo do autor quedou patente,
días anteriores a esta presentación ,
cando Xosé Tomás  dirixíu dous
obradoiros para dar a coñecer aos
escolares, de 6 e 7 anos, cómo se
acadaba facer as ilustracións dun
libro infantil.
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O ilustrador Xosé Tomás presenta a 
súa exhibición Tras o espello na vila

O Edificio do multiusos acolle esta mostra aberta ao púbrico ata o 31 de xullo

A través da obra do
artista os veciños
terán a oportunidade
de coñecer o mundo
da banda deseñada e a
ilustración infantil

Paco Veiga, profesor do Institiuto
de Melide, elevouse co premio
Marcela e Elisa, entregado por
Milhomes, colectivo de lesbianas ,
gays e transexuais da A Coruña.
Este galardón naceu hai sete anos
coa finalidade de recoñecer o tra-
ballo de todas aquelas persoas que
loitan pola defensa dos dereitos do
gremio dos homosexuais.
O fallo que motivou a  Milhomes
a premiar  a Paco Veiga remontáse
ao ano 2004, cando o profesor de
literatura galega impartía unha das
súas clases. Nesa sesión educativa,
o docente fixo unha lectura sobre a
gran obra galega: A esmorga, de
Eduardo Blanco Amor. Veiga
detalla que  nesta clase falei da per-
soaxe do libro, Milhomes, para
mín o mellor debuxado e carateri-
zado de toda a novela. Mentres os
seus preto de trinta e cinco alumnos

escoitaban con atención ao profe-
sor, este explicoulles que de
Milhomes non se falaba clara-
mente da súa condición de homo-
sexual e que só se deixaba vislum-
brar. O desexo de Paco Veiga nesta
exposición literaria era simplemen-
te que o seu alumnado aprenderan
a ler entre liñas e mencioneilles que
na Coruña había precisamente un
colectivo de gays e lesbianas que
levaba o mesmo nome da persoa-
xe. Nembargantes, o que era para o
profesor unha lección máis mudou

a vida dun dos seus alumnos que
soubo onde atopar apoio, deixando
de agochar a súa condición sexual,
e acudíu ao colectivo mencionado
polo seu mestre. Veiga recorda que
nós ríamos moito nas clases pero
él atopabáse triste, tamén afirma
que lembro que era  un rapaz moi
sensible e que evitaba estar xunto
con outro compañeiro, ao que
insultaban con improperios homo-
fóbicos, para que nadie sospeitara
da súa condición. Este docente do
IES remata afirmando que eu
nunca souben nada de isto ata o
ano pasado.
Ademáis de Paco veiga tamén
resultou premiado un alumno do
IES de Agra do Orzán, Izán, que
tivo a valentía de declarar, ante
todos os seus compañeiros, a súa
homosexualidade no trancurso
dunha das clases do  seu centro.

Un docente do IES recibe un premio pola
súa labor na defensa do colectivo gay

Xosé Tomás xunto a concelleira de benestar, Casé Rodríguez

Veciños ollando a exposición

Cerne xuño 2008

Un grupo de docentes do Ies
Melidense viaxará a illa de
Kea, en Grecia, no mes de
xullo, para dar a coñecer máis
alén das fonteiras da  nosa
Comunidade Autónoma os
xogos galegos máis enxebres.
Dende hai tempo, o centro de
educación secundaria da vila
está a colaborar coa AGXPT
(Asociación Galega de Xogos
Populais e tradicionais) para
divulgar e revitalizar estas acti-
vidades lúdicas tan arraigadas
na nosa tradición cultural. 
A AGXPT e unha delegación
mixta do instituto participarán
no marco do Festival de
Internacional de Literatura
Tradicional Oral, con sede no
país grego, grazas o proxecto

europeo Grundtivg. Este últi-
mo é un programa da UE de
Educación que foi concedido
ao IES para propiciar un inter-
cambio cultural con outros
estados menbros da comunida-
de europea.
Deste xeito, os docentes meli-
denses están a traballar na difu-
sión dos xogos tradicionais
como o aro , o tiro a rá, o trom-
po... para que todos os lugares
estranxeiros, aos que viaxan,
coñezan esta riqueza lúdica e
deportiva coa que contamos en
Galiza.
Durante este ano esta delega-
ción de Melide xa levou, como
bo embaixador, os xogos tradi-
cionais a outros países como
Letonia ou Dinamarca.

Os xogos tradicionais galegos
viaxan a Grecia da mán dun
grupo de pofesores do Instituto

O xurado da oitava edición do
Certame de Creación literaria
Terra de Melide decidíu premiar
como gañador desta convocatoria
ao escritor e xornalista, Santiago
Jaureguizar,  pola súa novela O
Globo de Shakespeare.
O libro galardoado conta como o
descubrimento do manuscrito do
primeiro Hamlet, que levaba per-
dido dende finais do século XVI
nun pazo de Ribadeo, altera a
vida dos seus tres habitantes: o titi-
riteiro Ricardo, o pintor Leandro e
a ama de chaves, Celia. Na farsa
tamén figuran unha protistuta que
segue exercendo, porque se sinte
soa, e un actor secundario de
wenster obsesionado con asasinar
a un ex presidente español  por
mor de que o goberno que presi-
día elaborou unha lei do cine que
o deixou no paro.
Tanto o autor como a súa obra
resultaron premiados, xa que o
primeiro recibíu unha dotación
económica de 6.000 euros e o
libro será pubricado pola presti-
xiosa editorial Edicións Xerais.
O xurado encargado de fallar o
premio do  2008 estivo presidido
pola alcaldesa da vila, Socorro
Cea, e contou como integrantes a
Manuel Bragado (director de

Xerais) Xesús Manuel Marcos
(gañador da pasada edición),
Xaquín Vázquez (normalizador
linguístico do Concello), Antón
Pedreira (presidente da
Asociación de Libreiros de
Santiago) e o xornalista, Óscar
Sánchez.
Este certame de creación literaria
Terra de Melide celebráse tódolos
sete de xuño por mor se ser a data
na que  a editorial Nós pubricou o
Libro Terra de Melide no ano
1933.

Santiago Jaureguizar
O autor da obra gañadora, que
naceu en Bilbao no 1965 e traba-
lla como xornalista en Lugo,
conta xa cunha ampla galería de
premios literarios espallados pola
xeografía galega.
Na súa traxectoria como escritor
ten pubricados quince libros,
entre os que compré salientar
Breve crónica universal da clase
obreira (Premio Lueiro Rey
2001), Casa Skylab (Premio
Xerais 2003), Cabaret Voltaire (
Premio García Barros 2005) ou a
novela infantíl ACova das Vacas
mortas que foi galardoada co
Premio Fundación Caixa Galicia
no ano 2006.

Santiago Jaureguizar gaña o
certame de creación literaria
Terra de Melide 

Escolares no taller de ilustración

Veiga có seu recoñecemento
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As localidades que conforman a
comarca de Terra de Melide
apuntaronse ao programa orga-
nizado pola Dirección Xeral do
Deporte para celebrar a Festa
do Deporte en Galicia.
Días antes de escomenzar este
evento, a Casa do Concello da
vila acolleu unha rolda de pren-
sa conxunta dos municipios de
Melide, Toques, Santiso, Arzúa,
Boimorto e Mesía para dar a
coñecer o deseño das súas acti-
vidades para a conmemoración
deste acto. O acontecemento
estivo presidido polo Xefe do
Servizo Provincial de Deportes,
Henrique Rodríguez Patín,
quen destacou que esta celebra-
ción é unha maneira de reindi-
vicar o deporte que se celebra
na data do 8 de xuño simultane-
amente noutras cidades europe-
as. O títular deste organismo da
Xunta tamén incidíu que esta
festa ten un gran resposta por
parte dos concellos galegos e
dun xeito moi salientable nos
máis pequenos.
O día da Festa do deporte,

Santiso contou cunha carreira
pesdestre pola parroquia de
Visantoña na que participaron
veciños de tódalas idades. Arzúa
programou unha das súas activi-
dades encaradas ao colectivo de
discapacitados así como
Boimorto o fixo  co ramo das
persoas da terceira idade.
É a primeira vez que a
Dirección Xeral de Deportes, da
Consellería de Cultura, leva a
práctica esta iniciativa en Galiza
que tenta ser unha festa lúdico-
deportiva e popular coa finalida-
de de fomentar máis a participa-
ción e non tanto a compitición.

Dende hai tres anos o colecti-
vo de pesca melidense vén a
conmmemorar o seu Día do
Socio para festexar unha xor-
nada de encontro e lecer para
os asociados da entidade de
troiteiros.
Nesta terceira edición a con-
vocatoria  foi un grande éxito,
en canto ao número de convi-
dados que asistiron ao evento,
que tivo lugar na áres recreati-
va do río Furelos.
Cento de socios e veciños
celebraron, baixo a fermosa
paixase  que caracteriza a este
esceario, esta cita cun xantar

de confraternidade. 
Contando coa presenza da
alcaldesa melidense, Socorro
Cea, os comensais  de tódalas
idades, poideron degustar tor-
tilla, empanada, polbo á feira,
churrasco e outras viandas
antes de pasar á quenda  dos
postres e cafés. O catering da
comida estivo organizado polo
restaurante O Toxo.
Ao remate da festa, a directiva
da Asociación de Toiteiros Río
Furelos agasallou aos seus
socios con chalecos que leve-
ban impreso o logotipo da
entidade.

A comarca celebra o seu día da Festa do
Deporte cun programa cheo de actividades

Troiteros Río de Furelos
festexa o seu día do Socio

Durante todo un día, a vila con-
virtíu a súa Festa do deporte
nunha xornada adicada o lecer
de tódolos seus veciños.
Pola mañá as actividades depor-
tivas tiveron como esceario a
pista deportiva do Edificio de
Multiusos. No lugar centos de
melidenses poideron practicar
fútbol, baloncesto 3X3 e tennis.
Os circuítos de ciclismo para as
bicicletas e unha sesión de batu-

ka pecharon a sesión matinal.
Polo serán o sitio protagonista
do evento foi o Cantón de San
Roque. Este céntrico espazo do
municipio albergou multitude
de xogos populais e tradicionais
onde os melidenses, dende os
máis cativos ata os maiores,
pasaron unha tarde divertida
participando neste eido de tanto
arraigo na nosa terra.
Así os asistentes gozaron co
salto a corda, os zancos , o tiro
á rá, á peonza ou a pescar a
botella. Este último adaptata-
ción  deste antigo xogo,   des-

eñada polo veciño Xan
Méndez, e pretencente a
AXGPT, para maior desfrute
nos tempos actuais.
O Concelleiro de Deportes,

Antonio Varela, cuio departa-
mento organizou a festa,
tamén compartíu esta xornada
vespertina xogando cós veci-
ños ao xadrez, por exemplo.

O Concello de Toques, pola
súa banda, trazou un programa
de actividades no que contou
cunha carreira pedestre, bad-
mintón, minibasket, tennis ou
Petancas. A implicación dos
veciños para celebrar este día
tamén foi importante. Esto
quedou amosado na elabora-
ción dun xogo de billarda que
fixo para a ocasión un carpin-
tiro local, Martiño.
Pero os xogos non quedaron
só nos mencionados anterior-

mente senón que tamén houbo
oco para partidos de brillet,
carreiras de sacos e lanzamen-
tos de xabarina, todos os apa-
rellos deseñados con materiais
especiais para evitar danos

personais. Como lembrou
o Concelleiro de deportes
toquense, Jorge Calvo, tenta-
mos organizar con este día,
proxectos de ilusión máis que
de deportividade 

ACapital:
Melide

Toques

Os municipios da bisbarra
engadironse á esta 
iniciativa promovida pola
Consellería de Cultura

Moza cós zancos O Cantón encheuse de xogos

Veciños xogando o brillet Carreira de sacos

Momentos de conversa  entre os convidados na área fluvial antes do inicio do xantar

Socios amosando os seus agasallos Os comensiais gozaron dun menú do máis completo
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Non lle abondaba a Escola
Ayude, de Melide, a gran reco
lleita de triunfos que tivo en
meses anteriores nos campio-
natos nacionais de kick
boxing nas modalidades de
ligth e semi- contact, e gora
decidíusea escalar un chanzo
máis emprendendo o seu
camiño tamén noutro eido do
mundo das artes marciales: a
loita olímpica.
Paso a paso, pero sin abando-
ar o kick boxing, hai pouco
paticiparon no VII trofeo San
igancio celebrado no Pavillón
de Teis, na cidade de Vigo.
No recinto os alumnos meli-
denses participantes poideron
amosar que xa escomenzan a
vislumbrar actitudes nesta
nova iniciativa. Agardemos
que, dentro de non moito
tempo, teñamos tamén cam-
pións da vila nesta derporte

da gran élite.

I campionato galego de pro-
mesas en Toques.
Co gallo da celebración do  II
torneo de Kickboxig no
Polideportivo municipal de
Toques, a localidade acolleu
o primeiro campionato gale-
go de promesas. Esta iniciati-
va está pensada para darlle a
alternativa aos xovenes valo-
res das especialidades de
Semi e Ligth Contact. Deste
xeito no evento participaron
máis de oitenta e cinco com-
pitidores debutantes, ou de
escasa experiencia, neste
eido. Por suposto, e ademáis
doutros clubes galegos, a
representación da Escola
Ayude tamén estivo presente
nesta convocatoria.
O Torneo durou preto de
dúas horas nas que as futuras

estrelas loitaron en dous tata-
mis que albergaba o edificio
deportivo toquense. Os
irmás, Aaron e Cora López,
Mar Rivero, Bruno Agra
García , Pedro López Costa,
Gonzalo Paredes ou Cristina
Cardeiro voltaron acadar
medallas en primeiros e
segundos postos das modali-
dades. Con tal medalleiro a
nadie lle estranou que neste
campionato fose premiado
cotrofeo ao mellor clube, A
Escola Ayude, dentre  as doce
entidades que partiparon na
iniciativa.
Pola súa banda, o adestrador
das promesas desta arte mar-
cial, José López Ayude,
tamén impartíu na última
tempada varios cursos de
defensa persoal nos munici-
pios da comarca, Melide e
Toques.

Antes de facer un descanso no
verán ata finais do mes de agos-
to, Xesús Ferreiro e o seu copi-
loto, Roberto Lorenzo, partici-
paron na exhibición da  segun-
da edición do Rally Show
Cidade de Vigo.
O piloto melidense acudíu a
cita, convidado pola organiza-
ción deste evento, en calidade
de gañador do mesmo o ano
pasado e sendo o único depor-
tista galego presente no acto. O
recinto do IFEVI da capital oli-
vica acolleu o Galiexpo
Motorshow 2008 onde se  xun-
taron centos de persoas para ver
as destrezas nas modalidades de
tuning, clásicos e  motos.
Ferreiro compartíu cartel cos
pilotos de máis alto nivel mun-
dial como Makku Alen, Miki
Biasion (bicampión mundial de
rallys), francois Duval ou Xevi
Pons, entre outros.

O gañador deste espectáculo
deportivo elixíase por medio da
votación a través dos SMS reci-
bidos polo púbrico asistente que
decidiron como triunfador nesta
oportunidade ao italiano
Biason.
Aínda que o noso campión
nacional non puido repetir o
triunfo da pasada tempada, o
púbrico apladeu as súas destre-
zas ao volante. Ademáis ferrei-
ro, e a súa Escudería Melide
Sport, estiveron arroupados
neste día por numerosos veci-
ños da vila que se desparazaron
ata a cidade de vigo para apoia-
los e animálos. 
O piloto melidense voltará ás
pistas de asfalto da compitición
de vehículos históricos o trintra
un de agosto, no Rally de
Ferrol, para tentar revalidar su
actual título de gañador de
España nesta categoría.

A Escola Ayude segue a subir chanzos
no deporte das artes marciales

Ferreiro único piloto galego 
convidado ao Rally Show de Vigo

Ao Atlético de Melide non
lle pudo ir mellor na súa
volta, logo de tres décadas,
ao mundo do Fútbol.
A categoría xuvenil xa está
descansando logo de acadar
un grande triunfo que pasará
aos anales do equipo colcho-
neiro: ascender á liga galega
da súa modalidade. Na final
esta prantilla de rapaces ven-
ceu ao seu rival, o Brexo
Lema,  por unha goleada de
4 a 1. Con estes tantos a nin-
guén dos asistentes lles que-
dou  a dúbida de porque
estes xovenes xogadores
chegaron ata a cume do
fúbol base comarcal.
Todo grazas a loita e ilusión
destes mozos durante meses
nos campos de herba do
balómpé, con Damián como

mellor xogador, e cun gran
adestrador como, José
Mouriño, Pepe de Novela.
Pero a valía do clube roxi-
branco de Melide non ficou
só nesta fazaña xa que
outras das súas categorías
participaron na prestisioxa
Compostela Cup do
Camiño.  
Nesta compitición, organi-
zada pola Fundación
Compostela Deporte e co

patrocinio do Xacobeo,  os
veteranos estan  xa nos
cuartos de final e os cadetes
ficaron  nesta fase, contra o
Noia, por mor da mala sorte
ao chegar á quenda de
penaltis. 
Neste torneo o equipo femi-
nino deu moito que falar xa
que as xogadoras do
Atlético Melide chegaron
ata as semifinais da Copa
do Camiño. Nesta fase

enfontaronse contra o
Cidade Santiago nun
encontro no que este último
foi superior a pesares da
entrega das colhoneiras que
non tiveron a súa tarde.
Aínda sendo derrotadas por
tres tantos, a xogadora roxi-
branca, Dulce Ferreiro, non
se despidíu sin marcar o
único gol melidense que
premio o esforzo deste equi-
po de triunfadoras.

O CIRE pechou a súa tempada
de xogo logo de ser eliminado
nano nos oitavos da Copa
Coruña. En xuño o equipo meli-
dense disputou no campo muni-
cipal un partido no que se
enfrontaba contra o Olímpico.
No encontro os locais remataron
a primeira parte cun marcador
favorable de 1- 0, grazas ao gol
do xogador Peke. A segunda
parte debuxaba ser mala para os
futbolistas do CIRE xa que ao
pouco de reanudarse o partido o
equipo visitante metía o tento
que empataba o encontro pero,
nembargantes, a ilusión voltou
ás gradas cando Miki marcou un
implacable gol na portería do
Olímpico e suporía o triunfo
para os melinses por 2 a O.
Nos oitavos de final, tocabálle a
quenda de verse cara a cara co
campión da anterior edición da
copa: o Vizoño. Pero esta vez, a
pesares do bó xogo dos azuis, o
Cire recibíu uha goleada de 5 a 1.
Esta circunstancia fixo que o
CIRE resultase eliminado do tor-
neo. De tódolos xeitos, ben
merecen un descanso logo de
acadar este ano o ascenso á
segunda autonómica.

O CIRE Melide
eliminado na
Copa da Coruña

O Atlético de Melide xuvenil fai historia
ascendendo á élite da liga galega

A categoría sub-19 do
equipo melidense 
proclamouse como 
vencedora invicta na 
compitición que lle
abría as portas a esta
honrosa clasificación

O equipo xuvenil do Atlético de Melide posando cos trofeos cos qeu o seu clube os agasallou 
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No Cerne número 1, xa escribín
sobre o Camiño Primitivo
(Camiño de Oviedo), que foi o
primeiro Camiño a Compostela
no século IX, en tempos do rei
Alfonso II "O Casto", que foi o
pelegrín iniciático, despois de
que no ano 814 aparecesen os
supostos restos do Apóstolo
Santiago, por Teodomiro Bispo
de Iria Flavia. Este primeiro
Camiño partía de Oviedo e pasa-
ba por: Grado, Salas, La Espina,
Tineo, Obona, Acebo (Asturies),
e xa na Galiza: A Fonsagrada,
Baleira- O Cádavo, Castroverde,
Lugo, O Burgo, San Tomás de
Retorta, Negral, Augas Sentas,
Hospital das Seixas, Vilouriz,
Vilamor, Ponte da Pedra,
Compostela, Ribadulla e Melide,
coa variante do Cruceiro dos
Pelengríns (A Veiga-San
Salvador) A Martagona, e
Melide, polo Marco. 
Avanzada a Reconquista e trasla-
dada a León no ano 910 a capital
do Reino Asturiano, o Camiño
Primitivo perde tradición e paso
a favor do fránces. O Camiño
Primitivo, de Oviedo, ou Astur-
Galaico do Interior, perde

influenza no tempo a pesares de
ser estudado e reivindicado por
investigadores como: Eduardo
Álvarez Carballido, Antón
Taboada Roca, Vázquez Parga-
Lacarra e Uría ("Las peregrina-
ciones a Santaigo de
Compostela”-1948), Nicandro
Ares, Jaime Delgado, Ricardo
Polín, Xavier Gómez Vila,
Maria Carmen Pallares, María
Josefa Sánz (Universidad de
Oviedo), etc, ata que a finais dos
anos oitenta do século XX hai un
movemento de recuperación his-
tórica e cartográfica do Camiño
Primitivo, que levou ó inicio da
súa itinerización e divulgación
(amáis de investigación) do pri-
meiro Camiño de Peregrinación
a Compostela.
Relatorio de algo que se fixo a
prol da súa recuperación:
-A Universidade de Oviedo e
Asociacións Asturianas de
Amigos del Camino Galaico de
la Costa, del Interior e Leonés,
desenrolaron unha morea de aci-
vidades e reivindicacións a prol
do Camiño Primitivo.
-Congreso Internacional en Jaca
(setembro1987), Xosé

Domingos Fuciños presentou
unha comunicación e observa-
ción sobre o Camiño de Oviedo,
que se esquencían del.
-No ano 1992, e organizadas
polo Museo Comarcal da
Fonsagrada, celébranse no mes
de xullo unhas Xornadas sobre o
Camiño Astur-Galico do
Interior, con representantes de
Asturias e Galiza.
-Seguidamente, fúndase a
Asociación de Amigos do
Camiño Primitivo na Galiza, que
desenrola actividades moi
importantes para a súa recupera-
ción, sobre todo na provincia de
Lugo.
-En Melide o 18 de abril de
1993, previo acordo do Pelno do
Concello, reinaugúrase a Rúa de
Oviedo, que se chamaba así
dende tempos antigos ata o
Alzamento de 1936, que lle tro-
caron o nome polo de Martínez
Anido. Mostra Bibliográfica de
Libros sobre os Camiños de
Santiago na Rectoral de Melide
adicada ós mestres melidáns
Don Nilo Cea Rodríguez, e Don
Fernando Somoza Barbeito.
-Congreso Astur-Galaico do

XOSÉ DOMINGOS FUCIÑOS GÓMEZ

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

Camiño Primitivo en Lugo en
Maio de 1996. 
-En Decembro de 1995, I
Encontro melidense sobre o
Camiño de Santiago, celebrado
en Melide, organizado polo
Concello e a Fundación
Comarcal.
-En Toques, organizado pola
Asociación Cultural e Deportiva
A Toca, Seminario sobre o
Camiño Primitivo, en outubro de
1998.
-No ano 1995 (2-03), a
Consellería de Cultura, a través
da Xerencia de Promoción do
Camiño de Santiago, inicia o
expedente de información públi-
ca sobre a delimitación e deslin-
damento do Camiño do Norte,
ruta do interior, que no día de
hoxe está sinalizado con pedras,
"mojóns", pero que aínda non
está inventariado nin protexido
cun marco xurídico propio,
como  Camiño Francés.
Neste longo camiño de recupera-
ción, afortunado, e que sirva para
declarar o Camiño Primitivo
Patrimonio da Humanidade,
compre lembrarse entre outros
de:

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

Lembranzas Lembranzas 

Imaxe que amosa o remate da construcción da presa do Salto de Portodís, no
Rechinol. Ano 1922

Arquivo dos Irmáns Fuciños - Gómez
Melide

Publicado no xornal Faro de Vigo no ano 30.
Arquivo dos irmáns Fuciños-  Gómez

Melide
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Un home, o seu cabalo e o
seu can, camiñaban por unha
rúa. Despois de facer un gran
percorrido, o home decatou-
se de que os tres morreran
nun accidente. Hai veces que
leva tempo para que os mor-
tos saiban da súa nova condi-
ción.
A camiñata era moi longa,
costa arriba, o sol queimaba
forte e os tres estaban
enchoupados en sudor e con
moita sede: precisaban axiña
auga.
Nunha curva do camiño,
viron un portón magnífico,
todo de mármore, que con-
ducía cara a unha praza
revistida con losetas de ouro,
e no cerne da mesma erguía-
se unha fonte da cal brotaba
auga cristalina. O camiñante
dirixiuse cara un home que
dende unha garita coidaba da
entrada.

- Bos días, dixo o camiñante;
- Bos días, respostoulle o
señor. 
- ¿Qué lugar é este, tan boni-
to e impresionante?, pregun-
tou o camiñante.
- Isto é o ceo, foi a resposta;
- Que ben chegar ao ceo
porque temos moita sede,
dixo o camiñante; 
- Vostede pode entrar a
beber a auga a súa vontade,
afirmou o gardan á vez que
lle sinalaba a fonte.
- O meu  cabalo e o meu can
tamén estan sedentos.
- O lamento moito- lle dixo o
garda- pero aquí non se per-
mite a entrada de animais.
O home sisteuse moi decep-
cionado porque a súa sede
era moi grande. Máis él non
bebería, deixando aos seus
amigos con sede. Deste
xeito, seguíu o seu camiño
abandoando aquel fermoso

sitio.
Despois de moito camiñar,
coa sede e o cansancio mul-
tiplicados, chegaron a unha
zona, cuia entrada estaba
marcada por un portón vello
e   semi-aberto. Esta gran
porta ía para a un sendeiro
cheo de terra, con árbores en
ámbolos dous marxes que lle
facían sombra. Á sombra
dunha das árbores, un home
estaba recostado, coa testa
cuberta por un sombreiro,
asemellaba que durmía...
- Bos días, dixo o camiñante.
- Bos días, lle respostou o
home.
- Estamos con moita sede,
eu, o meu cabalo e mailo
meu can.
- Hai unha fonte naquelas
pedras, dixolle o home sina-
lando cara o lugar, poden
beber a vontade.
O home, o cabalo e o can
foron ata a fonte e saciaron a
súa sede.
- Moitas grazas, dixo o cami-
ñante ao saír.
- Volten cando queiran, repli-

coulle o home.
- Por certo, dixo o camiñan-
te, ¿ Cal é o nome deste
sitio?
- Ceo, respondeu o señor.
- ¿Ceo?¡Pero si o home que
estaba na garda ao carón do
portón de mármore afirmou-
me que alí era o ceo!
- Aquelo non é o ceo, aquelo
é o inferno.
Entón o camiñante ficou atu-
rullado e perplexo.
- Pero logo, dixo o camiñan-
te, esa información falsa
debe causar grandes confu-
sións.
- De ningún xeito, respon-
deulle o home, en verdade
eles fannos unha grande
favor. Porque alí quedan só
aqueles que son capaces de
abandoar aos seus mellores
amigos.
Esta é unha historia adicada

á verdadeira amizade, aos
amigos que queremos ende-
xamais se lles abandoa, nós
temos que ser para eles como
a sangue que acode ao pri-
meiro rasguño que xurde nas
súas vidas.
O mesmo Evanxelio conta
cunha fermosa frase que reza
deste xeito: sedento, dís que
son manatial e non vés a
beber. Así son algunhas per-
soas que te acompanan na
ledicia do teu camiño dando-
che a súa mán pero cando
tropezas cunha pedra, eles
encargánse de poñer a zanca-
dilla para que non te voltes a
erguer.
O movemento cristián preci-
sa de xente que saiba crer e
ser fieis cós demáis, pois xa
hai moitas persoas que cren
saber máis do que realmente
coñecen.

Recuncho para a reflexión
Amizade e sede

DANIEL ROIBÁS

Este é o recanto para deterse a ver a vida a
través de contos que convidan a contemplar

a alma da nosa existencia

Ún mozo foi de viaxe e
sabendo que a súa noiva
precisaba dunhas gafas,
porque as súas se lle rom-
perán, detivose ante uns
grandes almacens para
mercarlle unhas. 
Entrou nuha das tendas e
elixíu o modelo que máis
lle gustou, a dependenta
envolveunas nun paqueti-
ño pero cando ía marchar-
se no canto de coller o
paquete coas gafas agarrou

un semellante que contiña
unhas braguiñas que segu-
ramente algunha clienta
remataba de mercar.
O mozo non se deu de
conta do erro e dende alí
dirixíuse, todo ledo, cara
Correos e lle remitíu o
agasallo a súa moza xunto
cunha carta, que decía o
seguinte:
Querida miña:
Agardo que che guste o
agasallo que che envío,

sobre todo pola falla que
che fan, xa que as túas
chas rompín hai pouco
cando fumos ao cine.
Ademáis levabas xa moito
tempo coas que tiñas e
éstas son cousas que se
teñen que mudar de vez en
cando.
Tamén agardo haber ati-
nado co deseño. A depen-
denta contoume que era a
última moda e ensinome as
súas, que eran iguais.
Entón eu, para ver si eran
lixeiras, collín e mas
puxen alí mesmo na tenda.
Non sabes com se ríu a
dependenta e algúns clien-

tes, porque estes modelos
para mozas quedan moi
graciosos nos homes, e
máis a mín, que xa sabes
que teño unha estructura
moi longa.
Unha rapaza que había
alí, quitouse as súas e
puxo as túas para que eu
vira o efecto que facían, e
recoñezo que lle quedaban
de marabilla, así que deci-
dinme e as merquei, coa
esperanza de velas postas
en tí axiña.
Empregalas ben e amosa-
las aos teus pais, aos teus
irmás e, en fin, a todo o
mundo, a ver que che dín.
Ao principio atoparates
moi rara e incomóda,
acostumada a ir sempre
coas vellas, e máis agora
que estiveches tanto tempo
sen levar ningunhas. Si
che quedan pequenas mo

dís, non sexa que che dei-
xen sinal cando as quites
para camiñar pola rúa e
todo a xente  vaia a notar 
cas tes. Ten tamén moito
coidadiño de que non che
vaian grandes, non sexa
que vaias andando e se
che caigan.
Levaas con atino, non
vaias rompelas ou chas
rompan e, sobre todo, non
as deixes por calquera
lugar e as perdas, que tes
a mala costume de levalas
na mán para que todos
vexan os teus encantos.
En fin, para que che vou
pedir máis; só che digo
que estou desexando ver-
chas postas e que as quites
a vindeira vez que visite-
mos o cine. 
Este é o mellor agasallo
que che podía facer,o meu
amor.

Xelado de humor para o verán 

Dende ASETEM-CCA convidamoches con
este espazo a levar a sonrisa a túa vida
para aturar mellor o sol das túas vacacións

ASOCIACION DE EMPRESARIOS TERRADE MELIDE

O agasallo das gafas

Cerne xuño 2008
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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
Oficina AgrariaComarcal                          981505410   
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
lectivos)
Sábados: 7.55, 11.55, 13.35, 16.55, 19.25
Domingos e festivos: 7.55, 11.55, 16.55, 19.25,
20.50

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 XULLO
- Venres 4 : Inicio do I festival das artes e letras Melide:
Sábado 19, concerto de jazz da Acuña Jazz Banda.
Luns 21, actuación da bailarina galega Ángela Blanco no
Cantón de San Roque. Información sobre máis actos na
páxina web:www.artemelide.es ou no Concello

- Sábado 5: comenzo do funcionamento do servizo
Noitebús para os máis xóvenes. Tódolos sábados de
verán. Prezo do billete ida e volta: 2 euros. Máis informa-
ción sobre paradas e horarios: Concello de Melide

- Luns 7: Curso manipulador de alimentos. Lugar: ASE-
TEM-CCA. De 17 a 20 h.

- Mércores 16: Festividade local do Carme

- Venres 25: Festividade do Santiago Apostolo

- I Festival da Canción Terra de Melide. Data de cele-
bración: noite do 21 de agosto. Lugar: Cantón de san
Roque. Os interesados en participar poderán formalizar
a inscrición na concellería de Cultura ata o 15 de xullo.

- Concertos no Pub Gatos: Venres 11, actuación de
punk-rock do grupo portugués Fading Comission. Xoves
31, concerto de Dogma liderado por Chus Silva. Hora:
01:00. Entrada: gratuíta
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O  Bodegón Celta remata de
cumprir este ano a súa maio-
ría de idade con Antonio
Pérez como rexente. Xa
transcorreoron dezaoito anos
dende que o seu propietario
retornou da emigración para
coller as rendas deste nego-
cio que levaba só un ano e
medio en funcionamento co
seu anterior dono. Preto de
dúas décadas que se lle
fixeron curtas a Antonio
Pérez porque segue a ter a
mesma ilusión na tarefa da
súa profesión como si fora
o primeiro día.  
- Cando comenzaches no
local, tiveches que facer
algunha reforma?
- Cando o collín, no ano 90,
tiña máis ben aspecto do
típico Bar. Nós tiñamos
claro que queríamos darlle
un ambente o máis aseme-
llado posible a un bodegón
ou parillada,  así que sí.
Sí,fixemos algúns cambios.
- En que consisitiron ?
- Este tipo de negocios soen
caracterizase por ten unha
decoración rústica de xeito
que revestimos as paredes
con pedra e chapamos moi-
tas das instalacións con
madeira. O que si mudamos
completamente foi o siste-
ma de cociña que tiña,
dotandoo dunha parilla

máis axeitada para facer
mellor as comidas.
- Falemos da clientela, ten
moita o bodegón?
- Non me queixo, levamos
dezaoito anos abertos e por
algo será. Normalmente a
nosa clientela soen ser per-
soas que a diario veñen ata
aquí a tomarse algo e a con-
versar ou xogar ás cartas.
Ao final máis que clientes
son amigos cos que pasas
tempo de ocio.

- Pero non todos serán
clientes asiduos, o teu
local esta moi preto da
ruta do camiño. Veñen a

ta aquí algúns peregri-
nos?
- Si. O feito de que o bode-
gón se ubique a só trinta
metros da ruta xacobea des-
emboca en que moitas das
persoas que fan o camiño
paren a míudo aquí para
refrescarse ou xantar algo.
Ademáis dende hai algúns
anos notáse que a xente xa
non fai, como antes, a ruta

no verán, porque nós temos
peregrinos caseque todo o
ano.
- Cando é a tempada que
notas máis afluencia de
clientela?
- Creo, que como en todo
negocio hostaleiro da vila,
o período de máis xente son
nas vacacións do verán,
sobre todo, o mes de agos-
to. Aínda que tamén, pero
en menos cantidade, nou-
tros festivos como o nadal
ou semana santa. Este tipo
de persoas máis ben veñen
ao bodegón a celebrar xun-
tanzas para xantar ou cear

entre amigos e familiares.
A proveitan os seus días de
descanso en Melide para
reunirse cos seus seres que-
ridos.
- Qué tipo de comidas ela-
borades no Celta?
- De todo. Pero si che é de
ser sinxelo a nosa especiali-
dade é o churrasco. É o
reclamo ou demanda que
máis nos fai a xente a hora
de vir a comer aquí. E, prin-
cipalmente, o tipo de carne
que prefiren é a de porco
porque sae máis xugosa da
parilla que se fas tenreira.
- Tes que ter algunha téc-

nica no intre de asar o
churrasco ou simplemen-
te se colaca na parilla e xá
está?
- Non é tan fácil o cociñar o
churrasco e si que hai que
ter unha técnica na súa pre-
paración. Moita xente
pensa que  abonda con
colocalo na parilla, pren-
derlle lume e darlle unhas

voltas, pero este tipo de
grastronomía ten que ser
elaborada con arte. É dicir,
o bó churrasco a de servirse
na mesa no seu punto:nin
darlle moita calor á prancha
porque che pode saír pasa-
do nin tampouco poco lume
porque corres o risco de o
resultado final sexa que a
carne esté crúa. Sempre hai
que buscar o equilibrio
xusto para que  saía no seu
punto. 
- E os fins de semana ,
supoño que será cando
máis comensais tes?
- Por suposto, temos reser-

vas tanto en inverno como
no verán. Par vir a comer  o
churrasco cho teñen que
comunicar con antelación
xa que leva tempo prepara-
lo e a carne ten que ser
sempre fresca para poder
gozar da súa degustación.
-Contas cun algún empre-
gado asalariado que che
bote unha mán no local?

- Non este é máis ben un
negocio familiar. A miña
muller traballa conmigo e a
nosa filla axudanos moitas
veces, sobre todo, os días
máis atarefados.
-O  sector da hostalería,
cun traballo tan intenso,
dáche máis satisfacións ou
ao contrario?
- Tes razón que este eido é
un pouco sufridor laboral-
mente xa que che priva un
pouco da túa liberdade per-
soal e familiar. Tes que estar
traballando tódolos días do
ano cun horario de día a
noite deseguido e sen vaca-
cións. Nós só pechamos os
xoves pola tarde.
Nembargantes eu penso, que
si che gusta esta profesión, á
recompensa a tanto sacrifi-
cio é satisfactoria. A mín
gustame ver que os clientes
síntesen cómodos e  que son
moitos deles os que veñen a
comer aquí, por primeira
vez, e logo voltan a repetir
máis veces. Isto é algo grati-
ficante porque ves que lles
gustou  e que merece a pena
todo o esforzo que fas no teu
traballo.

Antonio Pérez, de Bodegón Celta

O churrasco é un dos principais reclamos
que temos no bodegón 

Rexentar un negocio de hostalería é un dos taballos que apenas
coñece o descanso. Tanto a cotío como en vacacións, Antonio Pérez
e a súa familia atenden á súa clientela no Bodegón Celta. Aínda así

tanto esforzo merece a pena  porque a xente, que soe acudir ao seu
negocio diariamente, pasan de ser clientes a convirtirse en amigos
que atopan neste local un lugar onde pasar o seu tempo de lecer

Antonio Pérez no seu local: o Bodegón Celta

O estar  tan preto do camiño de Santiago fai
que moitos peregrinos veñan ao bodegón 

Aquí traballas tódolos días non só os fins de
semana e os días festivos
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O espirítu da noite de San Xoán
enchoupou os corazóns dos
veciños melidenses que se bota-
rón ás rúas para celebrar as súas
San Xoanadas particulais. Así,
en diferentes barriadas da locali-
dade organizaronse festas que
se convirtiron nun referente de
encontro para os lugareños onde
degustaron chocolatadas, sardi-
ñas ou doces. Todo elo contan-
do como esceario ás impresio-
nantes luminarias que poñían o
punto de maxia a esta cita tan
especial do ano.
Por unha xornada a vila foi
invadida polo fume que des-
prendían as caharelas , as cales
convidaban  a lembrar o encan-
to desta noite.
Unha das San Xoandas que
máis xente congregou foi a des-

eñada pola asociación de amas
Mulleres de Catasol ao carón de
capela de San Roque.
A festa escomenzou antes de
escurecer o ceo co son das gai-
tas e os bailes infantís do grupo
Castelo que anunciaban aos
viandantes o inicio do acontece-
mento.
Multitude de xente reuníuse
nesta cita de Catasol, unha das
de máis tradición no municipio,
para saborear o seu xa famoso
chocolate que ía acompañado
de doces elaborados polas pro-
pias socias do colectivo. Baixo a
calor da súa luminaria, a cele-
bración rematou cunha pequena
verbena na que Suso de Boente,
coa súa música, animou aos asi-
tentes a saír a bailar nuha velada
tan máxica como foi esta noite.

Melide ardeu baixo o veo do
encanto da noite de San Xoán

Peregrinos posando co grupo de folclore O Castelo

As chocolatadas e as sardiñas, gastronomía tradicional da velada

Avelada máis máxica do ano invadíu as rúas da vila

Os veciños bailando ao son da música

As luminarias protagonistas da noite



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

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


