
O primeiro centro de discapacitados 
intelectuais da provincia será para Melide 

ASETEM pón en marcha a tarxeta de puntos
A Asociación de Empresarios Terra de Melide,
ASETEM-CCA, convirtese nun referente pioneiro
no sector comercial da vila ao poñer en marcha a
primeira tarxeta por puntos na bisbarra.
Máis de vinte establecementos, socios do colectivo,
están distribuíndo as tarxetas entre os seus clientes

dun xeito gratuíto. Con elas os consumidores van
acumulando puntos nelas polas súas compras para
logo, ao contar  cunha certa  cantidade, canxealos
por outros productos ou obter descontos.
ASTEM-CCA creou esta novidosa iniciativa para
contribuír ao desenrolo do comercio local. P11

O director xeral de Acción Social, Bieito Seara, acudíu a
vila para anunciar que o municipio sera o primeiro de toda
a provincia de A Coruña en contar co servizo dun centro de
discapacitados intelectuais.
Esta instalación prevese que este rematada para o 2.010 e
estará dotada de sesenta prazas residenciais e 20 diurnas que
funcionarán como centro de día para este colectivo, ademáis
de xerar cincuenta empregos para os veciños de Melide. A

futura residencia edificarase nun terrreo de titularidade
municipal ubicado na parte traseira do Centro de Saúde e
que ten unah superficie de preto de 5.000 metros cadrados.
Estos centros forman parte dun plan da Vicepresidencia da
Xunta que construíra oito en toda Galicia, dous por cada
provincia da Comunidade Autónoma. Na actualidade só
existen en funcionamento un en Sarria ( Lugo) e outro en
Redondela (Pontevedra)                                            P3

Cerne Cerne 
TTerra de Melideerra de Melide

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS TERRA DE MELIDE- CENTRO COMERCIAL ABERTO (A.S.E.T.E.M- C.C.A.).
Nº42. Outubro de 2008. Distribución gratuíta. Tamén en internet: www.asetem.com

MELIDEMELIDE
Aberto o prazo de reserva
de prazas para o Centro
de Día. Perante a inminente
apertura da instalación, as per-
soas interesadas nas prazas
deberán realizar as súas solici-
tudes no Centro de Servizos
Sociais municipal P5

COMARCASCOMARCAS
O PSdeG de Santiso rinde
unha homenaxe aos dous
militantes máis antigos. Os
seus nomes son José Montero
e Manuel García e agrupación
local realizou unha festa na
súa honra na súa sede en Arce-
diágo a que acudiron grandes
persoeiros do PSOE           P8

EMPRESAEMPRESA E COMERE COMER--
CIOCIO
CAYPE celebra unha
xornada sobre o Estatuto
do Traballador Autónomo
en ASETEM. Na charla
deuse a coñecer o contido desta
nova lexislación que regula os
dereitos do traballador por
conta propia e que entrou en
vigor este  ano. Caype só pro-
gramou estas xornadas en dous
sitios de España, a nosa vila e
en Victoria P13

DEPORDEPORTESTES
O piloto de Rallys meli-
dense Jesús Ferreiro a
punto de revalidar o seu
segundo título. Aínda que
Ferreiro compitíu noutra
modalidade na proba de
Costa Brava, puntuou para
a súa categoría de vehícu-
los históricos e atopase no
primeiro posto a moi pou-
cas semanas de finalizar
esta  compitición sobre o
asfalto P17
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Editorial Tribuna de opinión

A Asociación de Empre-
sarios Terra de Melide,
ASETEM-CCA, remata-
mos de lanzar unha inicia-
tiva pioneira no noso
pequeno comercio local: a
tarxeta de fidelización ou
de puntos.
Porque a unión fai a forza,
e os comerciantes meli-
denses de ASETEM-CCA
unidos podemos facer, alo
menos unha pequena com-
petencia, ás grandes
supercies do consumismo
que realizan tanta presión
que nalgúns pequenos
pobos os negocios chegan
a desaparecer.
Dín que o peixe grande
come ao pequeno, pero na
nosa comarca non nós
deixamos asoballar e,
desde ASETEM-CCA,
sempre desenrolamos
proxectos para manter
activo ao sector comer-
cial melidense. Facemolo
porque o merece e por con-
tar cunha longa tradición
na vila dende hai séculos e
non podemos permitir que
parte da historia que car-
acterizou ao noso pobo
remate extinguindouse
pouco a pouco, máis ao

contrario avanzamos para
que se desenrole máis e
rexurda.
Con esta tarxeta damos un
paso máis adiante porque
pensamos a hora de elabo-
rala en vós os veciños que
cada día mercades nos
nosos establecementos,
depositando a vosa con-
fíanza nos artigos que nós
consumides.
Agora chegou o momento
de que non sexamos so nós,
os vendedores, os únicos
que recibimos unha con-
traprestación monetaria
que sae dos vosos petos,
agora queremos que vós, os
clientes, tamén recibades
unha recompensa merecida
cada vez que mercades.
Para que os vosos cartos,
que ben os custa gañalos,

poidan irse acumulando
nesta tarxeta de puntos e
que cando sumedes nela os
suficientes podades disfru-
tar canxeando os puntos
por un artigo, ter descon-
tos... En definitiva, quere-
mos agradecervós deste
xeito a vosa fidelidade e que
mercar se convirta para vós
nunha maneira de gozar.
Ademáis quixemos pór un
toque de humor có diseño
dunha simpática rá, aparte
da tarxeta, que será a mas-
cota dunha nova acción
emprendedora no comercio.
Así que nos establecementos
onde atopades un logotipo
coa  rá non dubides en
entrar porque saberedes que
facendo a túa compra nél
saes gañando e que non gas-
taches o diñeiro de balde.

Recompensa merecida

Editorial Editorial Cerne outubro 20082

Aandaina do Estatuto
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

Hai uns días CAYPE, Confederación de Autómomos e profesionais
de España, achegouse ata a sede da nosa Asociación para explicar
á veciñanza o contido do Estatuto do Trabllador Autónomo.
ASETEM-CCA, e eu como presidente desta entidade, amosomanos
moi satisfeitos destar integrados en caype porque en toda a nación
española so hai sete destas organizacións que contan co recoñece-
mento do Goberno Central.
Pero o que máis admiro é a loita que desde este organismo estive-
ron a facer para que saíra esta normativa co fin de que se equipa-
ranse aos traballadores por conta propia cos asalariados  porque
sería absurdo negar que o traballo é traballo en tódalas partes pro-
ceda do suor do gremio que se trate.
Eu tamén, e os meus compañeiros, desde ASETEM-CCA, facía
tempo que reindivicamos esta lei xa que nós parecía inxusto que non
existise pero a nosa voz non tiña eco por ser unha entidade local e
pequena. Formando parte de caype acadamos que o noso peque-
no clamor se conviritira nunha realidade. 
No último congreso nacional de Caype, en Madrid, membros da
directiva do orgnismo e eu, en representación de ASETEM.CCA
que é parte da mesma, debatimos moito sobre este estatuto porque
aínda non ficamos totalmente satisfeitos. Non se recoñece o derei-
to ao paro, hai 18 días de vacacións pero non retribuídas ou care-
ce de xubilación anticipada, entre outros detales que lle faltan. Por
iso continuaremos esforzandonos para conseguir estes obxectivos
porque os atonómos teñen dereito a un recoñecemento laboral
completo.
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Melide será a sede do primeiro
centro de discapacitados intelec-
tuais na provincia da Coruña.
Así o anunciou o Director Xeral
de Acción Social, Bieito Seara,
na súa visita ao terreo que acolle-
rá esta infrestrutura na vila. Este
proxecto forma parte dun plan
da Vicepresidencia da Xunta
polo que dotará a toda a comuni-
dade autonómica de oito equipa-
mentos, para a atención de perso-
as con deficiencias intelectuais,
distribuíndo dúas residencias
para cada provincia galega.
Actualmente só hai edificados
dúas en Galicia: un en Sarria
(Lugo) e outro en Redondela
(Pontevedra)
O terreo de preto de cinco mil
metros cadrados, de titulatidade

municipl  e cedido polo Concello
á Xunta, atópase na parte traseira
do ambulatorio. Unha ubicación
idónea porque a parcela amáis
destar integrada no propio casco
urbano ten ao seu carón un ser-
vizo tan básico como é un centro
de saúde, afirmou Bieito Seara,
quen ademáis engadíu que a
situación xeográfica de Melide
non pode ser melllor pois atopa-
se no cerne de Galicia.

O centro de discapacitados 
intelectuais
O director xeral de Acción Social
informou de que esta nova
infraestrutura contará cun total de
oitenta prazas, 60 delas residen-
ciais e outras 20 diurnas que fun-
cionarán como centro de día para

este colectivo discapacitado.
Ademáis, este centro dará traba-
llo a unhas cincuenta persoas.
O proxecto para esta nova resi-
dencia xa foi encargado co
obxectivo de podelo licitar o pri-
meiro trimestre do 2.009 e que
este totalmente rematado e fun-
cionando a mediados do ano
2.010. A execución das obras

será dun período duns vinte
meses e na actuación a
Vicepresidencia investirá preto
de 5 millóns de euros.
A alcaldesa do municipio,
Socorro Cea,  amosou a súa satis-
facción por ser elixida a vila para
contar con este servizo, este cen-
tro convirtirá a Melide nun refe-
rente de atención social aos dis-

capacitados ademáis de xerar
emprego para cincuenta perso-
as, declarou Cea.
Ademáis a rexedora melidense
lembrou que neste ano e medio
que levamos de goberno puxó-
se en marcha o proxecto dunha
Galescola, que funcionará o
vindeiro curso, e a creación
dun centro de día.

Melide será o primeiro concello da provincia da Coruña 
que contará cun centro de discapacitados intelectuais 

O Concello cede unha parcela de titularidade municipal á Vicpresidencia da Xunta de preto de 5.000 metros cadrados para a infraestrutura

O Director xeral de acción social visitou in situ os
terreos nos que se construirá esta instalación e que
comenzará o seu funcionamento no ano 2010
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O Concello de Melide procedrá a
executar , nas vindeiras semana,
as obras de amaño de cinco tra-
mos de pistas, de uns oitocentos
metros cada unha, e que atrave-
san  algunhas das parroquias
rurais melidenses. 
A Consellería de Medio Rural
adxudicou un total de oitenta mil
euros para estes proxectos, que se
enmarcan dentro do Plan
Estátexico de Infraestruturas no
Medio Rural (PEIM 2008), con
cargo aos orzamentos da Xunta e
sin ningún custo para as arcas
municipais do Concello.
Os tramos das pistas que se verán
afectadas por estas melloras son
os de transmundi ( na parroquia
de Castro); en Tabeira (

Gondollín); en  Ricovo (O
Barreiro); O Vilar (As Varelas) e,
por último, en Guende (
Folladela). 
Trála presentación dos proxectos
ao departamento autómico da
Xunta polo Concello, este otour-
golle a Melide unha achega para
acometer as obras por un valor
inicial de 88.909 euros.
Nembargantes, ao final a cantida-
de será de 80.019 euro, baixando
a cantidade inicial en preto de
900 eruos, e as actuacións as rea-
lizará a empresa  local Leonardo
Míguelez, a quen lle foron axdu-
dicados os traballosde amaño.
Esta firma empresarial xa asinou
o contrato coa Consellería polo
que as obras comenzarán axiña.

Medio rural adxudica 80.000
euros para os amaños dos 
tramos das pistas de cinco
parroquias melidenses

Unha ducia de rúas do casco urba-
no de Melide están en obras para
mellorar a súa rodadura asfáltica e
beirrarúas. Estas actuacións están-
se a  levar a cabo grazas a achega
que concedeu ao Concello a
deputación da Coruña no seu
Plan de Obras e Servizos (POS)
do 2008. 
Na actualidade xa se melloraron
boa parte destes viais como as do
entorno do Pavillón municipal, a
ruá Novoa Santos e varias da zona
Maragona (rúas Emilia Pardo
Bazán, Curros Enríquez,
Fernández Flórez, Alfonso
Castelao, Joaquín Gundín,
Inocencio Fuciños, Boimorto e
Rosalía de Castro). As actuacións
contaron cun investimento para
súa execución de 71.300 euros e
consistiron na mellora e amplia-
ción do firme asfáltico con aglo-
merado en quente, moito máis
duradeiro, a diferenza do rego

asfáltico que se soía botar en anos
anteriores.

A maior partida na  rúa
Catasol
Da achega do organismo provin-
cial para estas obras viais no POS
2008, a maior partida orzamenta-
ria destinouse para obras na urba-
nización da rúa Catasol, unha das
zonas máis esquecidas da vila e
que precisaba de importantes
melloras dende hai anos.
Os  traballos, nos que se invertirán

109.344 euros, comenzaran con
un poco máis de demora, respec-
to aos doutras rúas, por mor de
que a empresa adxudicataria está
nestes intres a acometer as obras
de saneamento en Folladela, outro
dos proxectos do POS. As obras
nesta urbanización suporán a
mellora integral do firme da zona,
soterramento dos cables de telefo-
nía e electricidade e dotación de
nova iluminación.Tamén proce-
deráse a adecuar as escaleiras que
acceden á rúa cun novo pasamáns

Melloranse  as doce rúas do casco
urbano incluídas no POS 2008

Bieito Seara, acompañado pola alcaldesa e as concelleiras de Benestar e o Rural, xunto ao terreo

Obras na rúa ao carón do polideportivo e a gardería
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O Xulgado do Contencioso-
Administrtivo nº1 de ACoruña
fallou a favor do Concello no
referente a o proceso selectivo
dos novos docentes do
Conservatorio municipal.
O conflicto xurdíu cando seis
profesores, que ata este curso
exercían a súa profesión no
centro,  ficaron sen praza. Estes
se posicionaron en contra e
presentaron un recurso de
impugnación ás bases e ao pro-
cedemento de concurso-oposi-
ción para a contratación de
músicos, que aprobará a Xunta
do Goberno Local o 21 de
agosto. Agora, a sentenza do
xudicial dá a razón ao Concello
e desestima o recurso interpos-
to polos docentes.
Desde a alcaldía sempre se
defendeu  a legalidade do pro-
ceso, amparado en informes

favorables de Secretaría e
Intervención. A alcaldesa che-
gou a expresar que era o proce-
demento máis transparente e
que contou con máis publici-
dade dos últimos anos.
De feito, á convocatoria pre-
sentaronse cincuenta músicos

de toda Galicia para poder
acceder a algunhas das once
prazas ofertadas.
O Concello considera que o
recurso presentado por varios
profesores do Conservatorio
do curso pasado perseguía anu-
lar un  proceso selectivo que
provocaría a paralización do

Conservatorio de Melide. Esta
conclusión desprendese da
propia sentenza que reza : Non
procede acceder á suspensión
xa que de por si implica a
paralización do conservatorio
de grao medio e con iso uns
graves prexuízos para alumnos
en formación".

O Xulgado dá válidez legal  ao proceso de 
contratación  por parte do Concello dos 
novos profesores do Conservatorio municipal

A corporación municipal de
Melide ,aprobou nun pleno
ordinario por unanimidade, o
proxecto para dotar de sanea-
mento á zona de O Ribeiro, na
parroquia dos Ánxeles, convir-
tindose así no terceiro núcleo do
rural que gozará deste servizo
básico de abastecemento de
augas.
As  obras  en O Ribeiro terán un
prazo de execución de seis
meses e na actuación investirán-
se 200.000 euros. A rede de
saneamento deste lugar estará
composta por catro tramos de
colectores e dous pozos de bom-
beo coa súa correspondente
impulsión. A inversion desta
mellora non suporá ningún
custo para o Concello ao formar
parte do Plan Hidrolóxico de
Galicia, da Consellería de
Medio Ambiente. 
Ademáis de dotar con este ser-
vizo xa as rúas Juan Mera
Somoza e Camiño Real, o
Concello tamén ten aprobados
os proxectos de saneamento nas
parroquias de Folladela e San
Martiño das Varelas. En total a
realización de todas estas mello-
ras ascenden a  674.000 euros. 

O río Catasol está de enhoraboa
despois de ser o afluente do
Furelos máis asoballado polas
desgracias nas súas augas.
Primeiro en setembro do ano
pasado sufríu unha contamina-
ción por un verquido de zurro e
logo, cando aínda non se recupe-
rará, en xullo padeceu outro
desastre esta vez co alcatrán dun
camión. Ademáis, un terzo das
augas residuais do casco urbano
de Melide vertíanse directamente
ao Catasol.
Agora este último problema  sol-
ventouse coa instalación dun
transformador eléctrico, de gran
potencia, que subministra ener-
xía dabondo aos pozos de  bom-
beo das augas fecais para depu-
ralas.
Esta actuación, na zona de Santa
María, benificiará tamén aos
veciños desta parroquia pois

contarán con mellor estabilidade
na tensión eléctrica.
Esta mellora acadouse a raíz das
negociacións realizadas polo
concelleiro de Medio Ambiente,
Manuel Prado , coa Deputación
provincial e a empresa hidroeléc-
trica local Fuciños Rivas.
Ademáis, si no proxecto inicial
do 2006 para habilitar esta obra
comtenplabase unha inversión
de 60.000 euros, grazas as xes-
tións efectuadas por Prado esta
mellora non supuxo ningún
custo para as arcas municipais.
Por outra banda, a asociación de
troiteiros Río Furelos, amosou a
súa satisfacción pola colocación
desta estación xa que considera
que así foron atendidas parte das
súas demandas. Nembargantes,
opiñan que a súa capacidade é
insuficiente para bombear as
augas cando haia choivas.

Novo sistema de bombeo para
diminúir os verquidos de
augas residuais ao río Catasol

A zona de O
Ribeiro contará
con obras de
saneamento en
pouco tempo

Seis profesores que non
acadarán a praza 
impugnarán as bases e
o concurso-oposicion
perante a xustiza

Os veciños da Rúa Mejuto
Cordido transladoron as súas
queixas ao partido popular, logo
de que as súas protestas ante o
equipo do goberno local non
foran atendidas. Os residentes
deste vecindario atopánse con
problemas a hora de sair cos seus
cohes dos garaxes xa que hai
estacionados outros vehículos en
ámbos márxes da rúa. Este inco-
veniente incrementáse aínda
máis  os domingos e días de feira
polo grande número de utilita-
rios aparcados debido a grande
afluencia de tráfico nestas xorna-
das. A voceira do PP, Ánxeles
Vázquez, asegura que esixirá
quese volten a pintar os aparca-
mentos para que os veciños non
teñan que agardar a saír dos
seus propios garaxes.

O PPdenuncia que  os
aparcamentos pintados
polo Concello deixan sin
saída a garaxes A directora xeral de administra-

ción Local, Begoña Rodríguez
Rumbo, e maila delegada pro-
vincial da Conselleria de
Presidencia, Aurora Moinelo,
realizaron unha visita oficial a
Casa do Concello. Na recepción
ofrecida polo equipo de goberno
no Salón de Plenos a rexedora,
Socorro Cea, e o primeiro tenen-
te da alcaldesa, Manuel Prado,
deronlle a coñecer á directora
xeral algunhas das súas deman-
das respecto ao estado no que se
atopa o edifico institucional.
Begoña Rodríguez Rumbo inte-
reosuse por ver de preto algunhas
das instalacións do Concello e
amosou a colaboración do seu
departamento para subsanar as
deficiencias.
Cea explicoulle que os amaños
que máis urxentemente necesita-

ba a casa consitorial eran as fen-
das da parte traseira do edificio e
a reparación inmedita da cuberta.
Está última xa se atopaba deterio-
rada pero a raíz da tormenta de
pedrazo do pasado mes de
setembro a súa situación agra-
vouse, de tal xeito que toda a
documentación que se haia no
arquivo municipal está dende
aquela cuberta por plásticos. A
directora xeral de administración
Local informoulle que a princi-
pios de ano a xunta destinará
unha axuda para afrontar estes
desperfectos.

As deficiencias do Concello
amañaránse o vindeiro ano
coa axuda da Xunta 

Fotocopia da sentenza

O PP de Melide denunciou  e pidiu explicacións ao executivo
local dos motivos polos cales os alumnos do conservatorio de
grado medio de Melide comezaron as clases sen docentes en
disciplinas como gaita, fagot, ou oboe, entre outras. A voceira
do PP, Ánxeles Vázquez, manifestou agardar a que se vai facer
co profesorado que falta sen contratar para impartir as clases
destes instrumentos musicais. Outra das críticas do partido popu-
lar foi no tocante a problemática existente no horario. Vázquez
amosou a súa sorpresa cando varios pais lle comunicaron que o
horario presentado polo director inicialmente, e pactado co pro-
fesorado, é modificado a semana seguinte sen contar co máxi-
mo responsable que é o director. Ademáis asegura que o cambio
nas horas  e o desdaraxuste existente provocaría que parte dos
matriculados se desen de baixa. Agrupación popular pensa que
esta situación debese a unha mala planificación por parte do
Concello.

O PPpide explicación de porqué os
alumnos comenzaron as clases sen
docentes en varias disciplinas musicais
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A directora xeral de Fomento e
Calidade de Vivenda, Encarna
Otero, achegouse ata Melide para
comprobar en persoa os inmo-
bles da zona histórica que poderí-
an ser incluídos nun proxecto de
rehabilitación.
Pero antes de desprazarse ata o
casco vello, a representante da
Xunta tivo unha recepción oficial
na Casa do Concello. Encarna
Otero lembrou nesta xuntanza
que a Consellería de Vivenda ten
aberta unha liña de axudas para
habilitar as casas antigas que
van desde o 24.000 ata os 30.000
euros, e engadíu que nesta oca-
sión en Melide vense incrementa-
das por atoparse a vila cruzando
o camiño de Santiago.
Despois deste breve acto no
Concello, a directora xeral de
Fomento procedu a realizar un
percorrido polas rúas da zona
antiga. Neste traxecto estivo
acompañada pola alcaldesa,
Socorro Cea, o primeiro tenente
da alcaldía, Manuel Prado, e
maila concelleira do Rural,
Anabel Ramos. As rúas onde

máis se pararon para comprobar
detidamente o estado no que se
atopan algunhas vivendas foron
nas de Santo Antón, a Pincipal e
a Praza das Coles, xa que nestes
lugares é onde amorreanse a
maior porcentaxe de edificacións
deterioradas. Os representantes
do executivo local tentan con esta
rehabilitacións dar un exemplo
de boa imaxe deste espazo cara
os veciños e visitantes do munci-
pio
O departamento autonómico

conta cun estudo rematado duns
trinta inmobles do casco vello
que precisarían ser rehabilitadas
ou reconstrruídas polo seu estado
en ruína.

Renovación das placas das
rúas
Unha das demandas propostas
pola alcaldesa de Melide á títular
de Fomento e Calidade de
Vivenda  foi  a sustitución das pla-
cas dos nomes das vintedúas rúas
que conforman a zona monu-

mental, actualmente elaboradas
en material de plástico,  por outras
trazadas en matrial noble, como a
pedra, para que vaian máis acor-
de co entorno, manifestou Cea.
Neste senso,  Encarna Otero
compometeuse ao apoio da
Consellría de Vivenda para aco-
meter esta actuación antes de que
remate este ano.
A mellora do entorno dos locais
sociais do rural resultou outra das
peticións realizadas a represen-
tante da Xunta. 

Encarna Otero desprázase ata a vila para analizar
as melloras nas vivendas do casco vello

O Concello xa abreu o prazo
para reservar praza no Centro
de día. Os interesados deberán
informarse e realizar a solictu-
de no Centro de Servizos
Sociais do municipio. A
Concelleira de Igualdade e
Benestar, Casé Rodríguez,
asegurou que esté é un
momento moi importante
para os veciños e maiores de
melide pois suporá o desblo-
queamento dunha infraestutu-
ra ata agora sen contido e
tamén sinalou a necesidade
deste centro como unha oferta
dun servizo necesario e de pri-
meira calidade para unha vila
como Melide
Ademáis, xa hai persoal con-
tratado, logo de pasar tres pro-
bas selectivas, polo Consorcio
Galego de Servizos de
Igualdade e  Benestar da

Xunta, que xestiona o centro.
Os traballadores que atenderan
aos pacientes serán dous xeri-
cultores e una PSX. 
Todos estes factores apuntan
claramente a inminente posta
en funcionamento do Centro
de Día, ubicado na pranta baixa
da residencia da Terceira Idade
edificada en Priorada. Dende o
Concello aseguráse que así se
dará por fin utilidade a unha
instalación que dende hai anos
se atopa rematada pero sin
equipamento.

O PPcritica a perda de  prazas
para persoas dependentes
O Partido Popular asegura que o
xeriátrico perde 75 prazas para
persoas dependentes ou enca-
madas coa creación deste
Centro de día ao ocupar a pran-
ta baixa.

A voceira do partido poular,
Ánxeles Vázquez, afirma que
propuxolle a o goberno local a
construcción desta infrestrutura
en calquera dos moitos terreos
muncipais que hai na vila, todo
para que toda cidadanía, tanto
dependentes como os que asis-
tan a un centro de día tiveran
máis oferta en  prazas.
O partido popular responsabili-
za ao executivo de Melide e ao
Consorcio de Servizos sociais
de tirar pola borda máis e 150
millóns das antigas pesetas que
se investiron nunha obra case
rematada  que xa posuía baños,
armarios ou  megafonía... e que
faltaballe só parte do equipa-
mento. Desde o PP afirman
defender a necesidade dun cen-
tro de día pero nunca a costa de
que se diminúan as prazas do
xeriátrico.

O Concello abre o prazo para a reserva de prazas
no Cenro de Día que está a punto de funcionar a
pesares das críticas que segue a recibir do PP

Como sucede cada catro anos,
despois do Congreso Nacional
Galego, procedese á renovación
de tódolos cargos orgánicos do
PsdeG nas distintas agrupacións
socialistas que existen en toda a
xeografía galega.
Deste xeito, o  partido de Melide
convocou aos seus militantes para a elección do seu Secretario
Xeral, na súa sede local, voltando a saír reelixido Manuel Prado
Puga, actualmente primeiro tenente da alcaldesa e voceiro muni-
cipal da agrupación melidense. Finalizado o acto electivo, o novo
Secretario Xeral do PSOE de Melide expuso as liñas políticas que
marcarán a súa lexistatura á vez que agradeceu a tódolos militan-
tes do partido o gran traballo e esforzo que estades a desenrolar
sin pedir nada a cambio, circunstancia que conta con todo o meu
recoñecemento cara vós, afirmou Manuel Prado Puga. Por outra
banda, no seu discurso, tamén convidou a todos a participar acti-
vamente para incrementar no futuro a nosa representación na
Corporación Municipal. Por último, lembrou que o primeiro
obxectivo a acadar situáse nas vindeiras, e eminentes, eleccións
autonómicas, comicios nos que teño posto grandes esperanzas en
incrementar o voto para o PSdG e así todos sexamos participes
dunha victoria socialista en Galicia, conluíu Prado

Manuel Prado Puga reelixido
Secretario Xeral do partido
socialista de Melide 

O grupo popular remitiulle ao
goberno local (BNG-PSOE) a
proposta de darlle o nome de
D.Antonio García Mourelle a
unha rúa para honrar a grande
labor que o párroco realizou no
pobo durante máis de 40 anos.
O PP considera que este sería o
recoñecemento máis merecido
para  unha homenaxe pública e o
xeito máis institucional de facelo
é nun acordo por unanimidade
dos tres grupos políticos muni-
ciapais para que o seu nome
estea reflexado para sempre na
vila.
Avoceira da agrupación popular,
Ánxeles Vázquez, e en represen-
tación de moitos veciños que así
llo transmitiron, lembra que ao
longo das catro décadas que
exerceu  como párroco de
Melide, D. Antonio fixo moito
polo pobo tanto no ámbito reli-
xoso, como social, sobre todo,
cos mozos melidenses en idades
moi complicadas, tamén salienta
que as portas da rectoral sempre
estiveron abertas para todo tipo
de acontecementos, tanto públi-
cos como privados.

O PPpropón o
nome dunha rúa
en homenaxe 
a Mourelle

Arepresentante da Xunta acompanada por menbros do goberno local realizou un percorrido polas rúas da zona antiga

Visitando as casas do casco vello                        Cea e Otero na Praza das Coles
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Especial información ao ruralEspecial información ao rural

Durante os tres últimos días de
outubro impartíuse en Melide
unhas xornadas técnicas dirixi-
das aos agricultores e gandeiros
da bisbarra para informarlles das
diferenetes liñas de subvencións
ás que se podían acoller para
rentabilizar as súas explotacións
agrarias así como das actuacións
para axudar o desenvolvemento
do sector do agro.
O Ciclo de sesións informativas,
organizadas pola Consellería do
Medio Rural, realizouse no
Hotel Carlos 96’ e contou coa
presenza de técnicos de toda
Galicia que desenrolaron preto
de vinte  poñencias dedicadas a
distintos aspectos que afectan
directamente ao traballo diario
do colectivo agrogandeiro.
Estas xornadas técnicas foron
inauguradas polo director xeral

de Estruturas e Infraestruturas
Agrarias, Xosé Carballido
Presas; o subdirector xeeral de
Explotacións  Agrarias, Orlando
Pablo Vázquez; a alcaldesa,
Socorro Cea, e a concelleira de
Medio Rural, Anabel Ramos
Rúa.
No primeiro día especialistas e
cargos da Consellería, entre eles
o mesmo Carballido Presas,
centrouse nas axudas para a
incorporación da  mocidade ao
agro,  a tramitación das solicitu-
des de subvencións do departa-
mento autonómico por medio
da internet ou os procesos de
seguimento, control e inspec-
ción das achegas.

Asegunda xornada  adicouse ás
explotacións agrarias en sí. Así,
os preto de 150 asistentes a estas
charlas, puideron coñecer as
axudas nos investimentos das
explotacións, cómo  realizan as
súas xestións as Oficinas
Agrarias Comarcais e no
Servizo de Explotacións ou ps
procedementos de certificación
de subvencións e o do seu pago.
O consellerio de Medio Rural,
Alfredo Suárez Canal, clausu-
rou o terceiro día, e último,  no
que as poñencias xiraron arredor
das novas tecnoloxías, licenzas
de actividade e os impactos
ambientais que poden provocar
certas infraestruturas no agro.

Melide convirtíuse no punto de
encontro das mulleres de todo
orural galego, que xunto con
expertos e axentes do sector,
debatiron o rol que está desenro-
lar o colectivo feminino neste
eido. O acto contou con tres
mesas redondas  que abrangaron
o ámbito institucional, o papel da
muller no eido asociativo e a
visión do rural a, esta a trvés das
aportacións das poñencias de
entidades sindicais, que estiveron
representadas por menbros dos
Sindicato Labrego Galego,
Unións Agrarias e o de Xóvenes
Agricultores. A xornada, organi-
zada pola Secretaría Xeral de
Igualdade a través do Servizo
Galego de Igualdade da Xunta,
foron abertas pola directora xeral
do organismo, Ana Luísa  Bouza
e o director xeral da Axencia
Galega de Desenvolvemento
Rural (AGADER), Edelmiro
López Iglesias.

Estes foron os encargados de diri-
xir a primeira mesa redonda, cuia
moderadora era a rexedora meli-
dense, e na que a poñencia xirou
en torno ás políticas institucionais
de fomento de igualdade no
medio rural. Na charla recoñe-
ceuse que no agro exisía porble-
máica e dificultade do acceso do
sector feminino ao traballo ou ao
autoemprego polo que se afir-
mou que era necesario promover
a formación entre as mullers para
capacitalas laboralmente neste

eido. Neste senso, informouse de
que a Consellería de Medio
Rural puxo en marcha o progra-
ma Aurora para formaroos en
ámbitos como as microempresas
, nas novas tecnoloxías ou na
atención á infancia e dependen-
tes, sinalou Ana Luísa Bouza. 
O director Xeral de AGADER
explicou as liñas de actuacións
que tiña o seu organismo posto en
marcha para facilitar a incorpora-
ción da Muller ao rural como a da
cotitularidade nas explotacións.

Alberto Nuñez Feijjo, presidente rexional do PPe candidato á presidencia
da Xunta, achegouse ata a sede do partido popular en Melide para infor-
mar aos gandeiros da situación que atravesa actualmente o sector prima-
rio. Acompañndo a Feijjo atopabánse o vicepresidente municipal da agru-
pación, Carlos Negreira, a deputada, Ánxeles Vázquez, e o futuro alcalde
de toques, Jorge Francisco Calvo. Apresentación da charla correu a cargo
da vocira da formación municipal quen lembrou que a mín sempre se me
acusou de non preocuparme do rural cando precisamente eu elixín vivir
nel porque gustabáme. Pola súa banda Feijoo amosoulles ao asistentes a
súa preocupación pola situación que está avivir o seu sector. Os pensos, os
abonos ou plásticos de ensilar incrementaron o seu prezo nun 100% e o
gasóleo subíu cando estranamente o barril de petróleo bixou e iso todo
debese a que os caros que sobran van para o goberno vía impostos  preo
vós tedes quegastar os cartos dos vosos petos, declarou Feijoo Tamén tivo
verbas para o problema do sector lácteo, Galiza produce o 48% do leite de
todo o estado e España non o aprovita adicase a importalo de Francia ou
Portugal. En canto as vindeiras eleccións autonómicas declarou que agar-
daba acadar a maioría absoluta e, sin no era así, non pactaría porque creía
nunha única galiza , non na dividida , e cun so presidente que a gobernará

Feijoo visita a vila para informar
aos gandeiros da situación no agro

O xefe de de sección de Sanidade
Animal, o veterinario Manuel
Casal Vilariño, realizou unha
sesión ingormativa sobre a enfer-
midade denominada como
Lingua  Azul (L.A.) aos gandeiros
da bisbarra. 
O  Multiusos acolleu esta charla
onde o técnico divulgou diferentes
aspectos desta mal e inculcou tran-
quilidade aos asistentes. Manuel
Casal explicoulles que o mal da
Lingua Azul era unha enfermidade
infecciosa, non contaxiosa e para
outros animais e as persoas, de
etioloxía viral e que afectaba aos
rumiantes pero, sobre todo, aos de
xénero pequeno como os ovinos e
caprinos. Aínda que tamém a
poden padecer  os bovinos, as
vacas infectadas non morren e
poden curar aunque siguen sendo
foco de infección pero nembar-
gantes nas ovellas e cabras o mal
é efectivo un cen por cen, cunha
tasa de mortandade do 50%, ase-
gurou o veterinario. Lembrous que

esto non é como a febre aviar só
afecta a res en sí non se translada
ao resto de gando nin á xente, afir-
mou Casal para tranquilizalos.
A enfermidade é trasmitida pol a
picadura dun mosquito, Culicoide,
cuns síntomas como febre alta, lin-
gua inflamada, mucosidade ou
dexeneración muscular e que
consta dun período de incubación
de 7 a 10 días.
O técnico aconsellu para a súa pre-
vención a vacinación pero, sin
embargo, a vacina é eficaz aos 10
días e, por desgracia, a enferrmi-
dade avanza máis cos nosos recur-
sos técnicos xa que o mosquito
pode percorrer 700 quilómetros,
así que o método máis eficaz é a
desinfectación dos establos e dos
animais cun repelente de 40 días
que se lle impregna pola pel para
repeler o mosquito. Ademáis
tamén recomendou  que desgar-
gades os animais pola noite ou ao
mencer xa que a hora de activida-
de máxima deste insecto é de día

Un técnico da oficina de extensión 
agraria informa aos gandeiros do mal 
da Lingua Azul nos animais 

Reálizase un encontro para as mulleres
do rural  para coñecer o seu papel no agro 

As xornadas técnicas sobre axudas ao
agro acolleu a expertos de toda Galicia

Poñencia sobre a xestión nas Oficinas Agrarias Comarcais

Este ciclo de sesións informativas  impartíuse ao longo de tres días no Hotel Carlos 96’

O Conselleiro de
Medio Rural, Suárez
Canal, clausurou esta
actividade que se
celebrou na vila

Preto de dúascentas persoas deronse cita no encontro
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Alumnos de 3º e 4º da ESO así
com os seus compañaeiros  de 1º e
2º de BAC, do Instituto da vila,
deixaron ben claro nunha mani-
festación polas rúas melidenses,
que a pesares da súa xuventude
saben dicir non en alto e movili-
zarse para loitar polas causas que
consideran inxustas para a súa
ensinanza. 
Na convocatoria a esta folga, orga-
nizada polo propio alumnado,
asistiron máis de cen estudantes
que empezaron, a súa particular
reindivicación contra o Plan de
Bolonia, en fronte da fachada da
Casa do Concello, lugar onde
leron á multitude congregada na
Praza do Convento un manifiesto,
onde plasmaban os seus sentimi-
mentos contrarios á implantación
deste  novo sistema de educación
universitario. Logo da lectura con-
tinuaron a súa folga polas rúas
melidenses ata chegar ao cruce
principal do casco urbano. Esta
zona convirtíuse na sede principal
das súas protestas axudados de

cartazs onde se reflexaban frases
como Xuntos pola educación
pública é gratuíta, privatización é
enganar ou a Universidade é de
todos,entre outros lemas. O centro
da vila, invadido polos xóvenes
manifestantes, tranformouse por
uns minutos nun  pequeno caos
circulatorio onde os alumnos
encaraban de fronte oas vehículos,
impedindo o seu paso. Resultou
unha batalla campal do ruído onde
os estudantes gitaban; si pitas,
pasas en contra dos sons dos cla-
xóns dos vehículos.
O Plan de Bolonia quere implan-
tarse no sistema universitario en
toda Europa antes do 2010. Con  él

haberá 2 ciclos, un xeneralizado e
outro master, e a compaxinación
da teoría con  máis horas de traba-
llo. Pero o máis preocupante é que
para reducir o gasto púbrico recu-
rrirase á  privatización de xeito
que para acceder a universidade
haberá que abonar grandes canti-
dades de cartos, sin haber becas.

Os alumnos do IES dín non ao Plan de Bolonia
provocando un caosna circulación local

Durante máis de catro meses, un
vehículo estivo a durmir no apar-
cadoiro da praia fluvial de Furelos,
sen que ningún veciño dese parte
a ningunha autoridade local de
esta estrana circunstancia.
Pero o utilitario non apareceu do
día á maña, por sorpresa, nesta
zona senón que o motivo de per-
manecer aparcado no lugar conta
cunha explicación xustificada. Os
antecedentes remontánse a princi-
pios do mes de agosto cando a
garda civil de tráfico, nun control
rutinario, parou ao coche. Os
axentes comprobaron que o seu
conductor, un veciño de
Boimorto, carecía da documenta-
ción precisa e que o seu utilitario
non pasará a ITV. Os axentes da
benmérita, como obriga a lei, pro-
cederon a prohibir a circulación do

vehículo. O propietario alegou
que tería que ir a buscalo ao día
seguinte xa que precisaba chamar
á guindastre para que llo translada-
rá ata a súa rsidencia. Pero ahí que-
dou a cousa porque o propietario
non voltou a dar sinales de vida e
o turismo quedou abandoado todo
este tempo no aparcadoiro.
Nembargantes, hai uns días, este
insólito habitante da praia fluvial,
apareceu volcado, probablemente
por mor do vandalismo, comen-
zando a verquir líquidos nocivos
do motor e a batería nun regueiro
para desembocar no río. Aasocia-
ción de Troiteiros, en canto recibíu
esta nova, non dubidou en presen-
tar unha denuncia na Garda Civil
e entregar unha copia da mesma
no rexistro do Concello. O caso
solucionouse xa o día seguinte. 

Os amantes, ususarios e profesionais das novas tecnoloxías, enxebres
desta  sociedade de globalización  e era informática que estamos a
vivir, están de enhoraboa porque remata de crearse a primeira
Asociación de Usuarios de Software Libre da Comarca da Terra de
Melide. Rafael Rodríguez   (Gayoso, Enxeñeiro Informático), Jorge
Lama (Usuario de Linux), Eduardo San Miguel (Consultor TI), Mari
Carmen López (Técnica de Recusos Humáns) e Xan Pérez (Ténico
Informatico), son os nomes propios dun  grupo de veciños  que un bo
día deicidiron sacar adiante esta iniciativa e crear unha entidade para
facer partícipe dela a tódolos afeccionados da bisbarra ao mundo do
Software libre. 
Aagrupación, bautizada co nome deMeLISA, constitúese cunha serie
de obxectivos moi definidos e concretos  como promocionar e divul-
gar o concepto de software libre, adapatalo á lingua galega ou promo-
ver o emprego de stándares abertos tanto na sociedade de información
como no ámbito tecnolóxico. A Asociación MeLISAnace tamén para
cubrir outros puntos fundamentais como a formación das novas tec-
noloxías do Software libre en diferentes áreas sociais ( educativa,
empresarial, administatriva...) e , sobre todo, para fomentar e apoiar os
proxectos neste eido, especialmente aqueles desenrolados polos seus
menbros, coa intención de impulsar e respaldar as iniciativas que vaian
xurdindo.
Através das páxinas deste xornal, MeLISA manteravós informados
das últimas novidades que se vaian producindo no Software Libre, así
como das actividades que organicen. Atódalas persoas interesadas en
participar nalgunha actividade, ou  ben ser socio da asociación ( cota
gratuíta), poden contactar coa mesma en: melisa.melide@gmail.com.

Creáse a primeira Asociación de
Usuarios de Software Libre da
comarca: MeLISA

Aquí non hai taquimetro: o coche que
permaneceu esquecido no aparcadorio
da área recreativa Furelos catro mesesAluvión de Cartazs para reindivicar unha causa 

AManifestación parando un camión

O caso das numerosas lampreas
que apareceron adheridas ás troi-
tas no embalse de Portodemouros
xa conta cunha explicación.
Lembremos que no seu  día esta
situación causo certo desconcerto
entre o colectivo de pescadores,
que soen pescar na zona, posto
que este animal acuático é dificil
atopalo en encoros dado que os
seus  habitats máis axeitados é a
mar e os ríos, lugares estes últi-
mos onde desovan.  Outro pro-
blema que se engadía era que  esta
especie de peixe perxudica as troi-
tas ao zugarlles a sangue a través
da súa boca succionadora.
Cuestión polo que hai cinco
meses, a Asociación de Troiteiros
Río Furelos envíou dous dos
exemplais capturados ao profe-
sor da USC, Fernando Jacobo,
para que o seu equipo de investi-
gación os examinase e lles poide-
ra dar unha explicación do moti-
vo do porqué da presenza de lam-
preas no encoro.
Conclusión do estudo
No programa Ríos e Montes, da
Radio Galega, na que participa-
ron o presidente do colectivo troi-

teiro, Xabier Pazo, e Xán Pérez,
en representación da súa entida-
de, poideron compartir charla có
docente, Fernando Cobo. Tamén
interviño por vía teléfonica, Pepe
Casal, fisioterapeuta da seleción
baloncesto e gran afeccionado á
pesca. Dá  ademáis a casulalida-
de de que Casal foi o primeiro
en alertar da presenza destes pei-
xes zugadores no encoro
Nesta emisión radiofónica, o pro-
fesor da USC deu conta da con-
clusión das súas exhaustivas

investigacións ao longo destes
meses. O campo do estudo foron
os ríos Arnego, Iso, Boente,
Pambre, Furelos e o Ulla e no
mesmo deduxose que había tres
colonias de lampreas de diferen-
tes idades: 3, 4 e 6, respectiva-
mente, estando ubicada a poboa-
ción máis grande desta especie
no embalse de Portodemouros
A conclusión á que chegou
Cobo, como a hipótese máis
segura, é que as lampreas  forón
introducidas pola mán do home. 

Resolto o misterioso caso da aparición de
lampreas no encoro de Portodemouros

A Asociación de troiteros acondi-
cionou preto de tres quilometros
liñais dos camiños e accesos do
coto de pesca do río Furelos. A
finalidade dos traballos eran rozar
as marxes da maleza, troncos caí-
dos e silvas que cubren as beiras do cauce fluvial. Alimpeza  levou-
na a cabo un grupo de socios do colectivo que empregaron maqui-
naria como desbrozadoras e motoserras, á vez que ían equipados
coS equipamentos de seguridade procedentes. As zonas afectadas
polas melloras foron: a Ponte de Fraga- Presa de Mangueiro; Muíño
de Guillar- Pozo Capitán; Prado Verde- Pasos Pereiros; Prado
Petos- Ponte Mazaira (pozo) e Praia Fluvial- Ponte Luzdivina.

Traballos de roza nos
camiños e accesos 
do río Furelos

Día  que se iniciaron os traballos
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Sen dúbida ningunha, José
Montero, Penas, e Manuel
García non esquecerán endexa-
máis a homenaxe, organizada
pola agrupación socialista de
Santiso, por ser os dous militante
con máis antiguidade da forma-
ción local.
Unha  festa á que se quixeron
engadir dirixentes do PSdeG de
Galicia como Manuel Tajes, dele-
gado de Medioamabiente, o
secretario de Política Municipal,
Xaquín Fernández Leiceaga, e a
secretaria da organización na
Comunidade Autónoma., Mar
Barcón. Tampouco faltou a
represntación da nosa bisbarra co
secretario comarcal do PSdeG ,
José antonio Prado. Porque todos
eles, e tamén os do partido de
Santiso, tocoulles vivir  a política
en tempos de democracia pero
saben valorar os tempos nos que
Montero e García, hoxe septuaxe-
narios, elixiron ser socialistas,

unha época na que a dictadura
impidía exercer os valores demo-
cráticos  Por isto case todos tive-
ron verbas de recoñecemento
para os homenaxeados. A propia
Mar Barcón lembrou que o meu
pai sempre soñou que algún día
podería haber un espazo de liber-
dade en Galicia como pasa na
actualidadee por iso calificou aos
dous homenaxeados como os
piares desta agrupación local. A
voceira do PSOE de Santiso, Inés
Cajide Val, afirmou estamos moi
orgullosos de vós porque sempre
honrachedes ao pobo de Santiso
a pesares dos momentos difiíciles

na vosa militancia. José Antonio
Prado tamén se pronunciou ao
afirmar que foron dous compa-
ñeiros que estiveron ahí sempre
porque ser socialista agora é
máis doado.
Tralo xantar , que xuntou a máis
de setenta militantes locais, proce-
duse a entrega de dúas placas con-
memorativas a Montero e García
así como outra que ficará nas
paredes da sede da agrupación
local.
Tempos de mirarcara o futuro
Pero dos duros momentos da  his-
toria aprendese e así no turno de
discursos os persoeiros animaron

aos seus a facer campaña para
gañar as vindeiras eleccións autó-
nomicas. Fernández Leiceaga
recoñecu a grande tarefa que
estan a desenrolar os seus compa-
ñeiros no seu municipio pero
tamén lembrou que hai que seguir
loitando para vindeira cita nas
urnas. Pola súa banba, Mar

Barcón instou a non defraudar
nas próximas votacións. Por últi-
mo, Inés Cajide Val, instou aos
militantes locais que a partir de
agora comenzaremos a traballar
de arreo para gañar as autonó-
micas e que Santiso e Galicia  en
xeral melloren cada vez máis. 

O pasado  e o presente  do PSdeGunidos  da mán nunha
homenaxe aos dous militantes máis antigos de Santiso

Ollando para tempos pasados, na que ser socialista era difícil, a  agrupación aproveito para animar os seus a traballar de cara as vindeiras eleccións autonómicas
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AAsociación Cultural AToca , de
Toques, recibíu cunha grande
satisfacción a nova da decisión da
Consellería de Cultura e Deporte
de declarar como Ben de Interes
Cultural (BIC) o xacemento do
Forno dos Mouros, xunto a outros
47 monumentos megalíticos de
toda Galicia.
Esta congratulación do colectivo
vén  a cumprir un dos sonos da
asociación que xa viña de denun-
ciar, en diversas ocasións, nos
medios de comunicación o estado
de abandono e desproteción no
que se atopa este monumento,
duns 5.000 anos de antiguidade, e
ubicado nas cimas do monte
Bocelo. A decisión do departa-
mento autonómico de Cultura de

iniciar os támites para declaralo
BIC, acreditación que supón  un
maior grado de protección de
bens partimoniais, vai garantir a
conservación  así como a posta en
valor e divulgación dun xacemen-
to megalítico de grande importan-
cia dentro conxunto patrimonial
de Toques. 
Hai dúas décadas un equipo da
Universidade de Santiago de
Compostela, dirixido por Felipe
Criado, excavou na zona deste
dolmén de corredor pero a situa-
ción do mesmo na actualidade é
claramente peor que hai vinte
anos antes de efectuar estes traba-
llos. No interior da cámara apare-
cerán restos de pinturas vermellas
e negras en zigzag pero trala exca-

vación estás quedaron moito máis
expostas ás inclemencias climato-
lóxicas  ao ser retirada a terra que
cubría e protexía parte das lousas
deste emblemático dolmén.
Outro dos estragos que produxo
este proxecto foi que a estrutura de
madeira que se instalou como
protección do conxunto, ao rema-
te dos traballos, está totalmente
destruída ao que se engáde que a
camára megalítica atopase apun-
talada por unhas vigas de ferro,
que se colocaron daquela con
carácter provisional, e aínda hoxe
seguen ahí.
A Toca considera de vital impor-
tancia difundir á sociedade o valor
do moi rico patrimonio arqueoló-
xico-histórico-artístico de Toques

AAsociación cultural A Toca recibe con grande
satisfacción a declaración do xacemento de Forno
dos Mouros como Ben de Interese Cultural 

Ao acto celebrado na sede
da formación socialista de
Santiso asitsiron dirixentes
do partido en Galicia para
honrar aos homenaxeados

Chegou a esta dirección e redac-
ción do Cerne, unha nota da
Comisión de Festas da parro-
quia de Visantoña, en Santiso,
mediante a cal se comunica que
os tres dirixentes da entidade
organizadora: o presidente,
Manolo Taboada Bermúdez, así
como os vicepresidentes primei-
ro e segundo, Benedicto Parrado
e José  Fidalgo, respectivamen-
te, e contando coa inestimable
axuda doutros veciños, xa estan
dando os seus primeiros pasos
para que as festas do 2.009
sexan as mellores e nunca igua-
ladas en comparanza coas de
anos anteriores. Así para Festa
do San Agustín, que se celebra-
rá os días 28 e 29,  xa contrata-
ron ás catro mellores orquestras

de Galicia conscientes de que
estas agrupacións musicais,
pola súa categoría, hai que
reclamalas con moito tempo
antes de anticipación. Tamén
para esta festividade contarán
con outras tantas bandas de
Música, charangas e gaiteiros
que realizarán percorridos por
tódalas aldeas de Visantoña. A
impresionante tirada de fogos
de artificio, nas noites do 28 e
29, será inigualable a de anos
pasados.
Desde estás páxinas a Comisión
de Festas convida aos veciños
da Terra de Melide a compartir
con eles estes fermosos intres de
ledicia e de ambiente festivo que
pasarán todos xuntos nestas
devanditas datas.

A Comisión de Festas de Visantoña xa
esta dando os seus primeiros pasos
para organizar as festas do 2.009

Unha foto para o recordo dos dous militantes históricos coas autoridade convidadas                        O PSdeG demostrou ser unha familia política moi unida

José Montero agredecu a homenaxe
Manuel García, o outro homenaxeado
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Medio Centear de veciños maio-
res visitaron, durante dous días,
Cantabria e Asturias, nunha viaxe
organizada polo Concello de
Toques.  Nesta aventura turística
contaron coa compaña do  alcalde
do Municipio, Miguel Buján, a
asistente social, Guadalupe
Vázquez,  e o técnico municipal
de deportes, Mauro Noguerol. 
Na primeira xornada, o grupo
achegouse pola mañá ata a capital
da  provincia  de  Cantabria,
Santander. Alí realizaron un per-
corrido pola cidade e visitaron o
palacio de Magdalena, antiga resi-
dencia da realeza española.
Despois transladaronse ata o par-
que de Mataleñas, ao carón da
praia Molinucos, onde poideron
gozar das súas numerosas zonas
de descanso, paseos, un campo de
golf e un estanque. Tampouco fal-
tou na súa ruta turística o poder
coñecer o parque natural de
Cabárceno no que, ademáis deas
contar con rutas de senderismo
por fermosas paixases, existen
animais dos cinco continentes
como monos, rinocerontes tigres
ou elefantes. Xa pola tarde chega-

ron a Santillana del Mar,  localida-
de famosa polas súas covas con
pinturas prehistóricas e ao munici-
pio de Comillas, que salienta pola
súa arquitectura. Ao día seguinte a
expedición parou en Asturias
onde visitaon Cangas de Onís e os
lagos e Igrexia de Covadonga.
Esta iniciativa tivo tanto éxito na
súa iscrición que axiña se esgota-
ron as prazas para a viaxe.

Preto de medio centear de persoas
realizan unha visita turística a Asturias
e Cantabria grazas a unha viaxe 
organizada polo Concello de Toques

Os veciños fronte ao palacio da localidade de Comillas, en Cantabria

O Grupo posando na capital Cantabra, Santander, no entorno do palacio da Madaglena

O programaXantar na Casa, ini-
ciativa desenrolada polo
Consorcio de Galego de
Benestar e Igualdade da Xunta,
remata de achegar un servizo de
comedor sobre rodas aos fogares
de preto de vinte veciños dos
Concellos de Santiso e Toques.
Dez usuarios toquenses e nove
de Santiso dispoñen xa desta
atención domiciliaria na que un
vehículo lles achega menús ela-
borados de primeira calidade e
supervisados por estritos proce-
sos de control alimentario e sani-
tarios. Ademáis, do seguimento
individulizado de cada persoa,
habilitaráse unha liña teléfonica
para atender calquera incidencia
no servizo. Os benificiarios son
persosas maiores con dificulta-
des, dependentes ou en risco de
exclusión social que recibirán
diarimente na súa casa este xan-
tar, aboando mensualmente,
como máximo, 54 euros. Os eli-
xidos por cada Concello, para
poder acollerse a este programa,
tiveron que pasar unha valora-
ción de requisitos imprescindi-
bles esixidos pola Xunta. 

O sevizo de comedor
a domicilio atenderá
a preto de vinte 
veciños dos concellos 
de Santiso e Toques

Comenzou o curso académico e
o Concello de Toques tamén
inciou o seu persoal coa elabora-
ción dunha programación repleta
de actividades. Nesta oferta de
iniciativas para os veciños, o
equipo do goberno local non
quixo esquecer a ningún colecti-
vo veciñal e así diseñou alternati-
vas de ocio tanto para os máis
peqeuenos, os adultos ata os máis
maiores do municipio.

Escolares 
O colexio toquense empezou xa
có programa de Apertura de
Centros Educativos, da
Consellería de Educación, que
ten como obxectivo apoiar o
éxito escolar par evitar no futuro
o abandono cedo dos estudos e
promover hábitos saúdables entre
os alunmnos. Así, fóra do horario
lectivo, ten lugar un plan de refor-
zo escolar que se celebra tres días
a semana durante dúas horas.

Tamén cada quincena hai unha
xornada dedicada a aprender
mellor o idioma do inglés e talle-
res de desenvolvemento persoal.
Este plan contribúe tamén a axu-
dar a conciliar a vida persoal e
familiar dos pais que traballan.
Por outra banda, o xoves, 13 de
novembro, a aula da natureza
acollerá para os pequenos cursi-
ños de xadrez que se realizarán
unha vez á semana. Esta activida-
de, organizada polo concellería
de Cultura, axudará aos escolares
non só a entreterse xogando
senón que, con este xogo, adqui-
rirán máis axiña cualidades como
un mellor desenrolo mental, por
ser un deporte de estratexia, ou a
formar a súa personalidade e
carácter debido a compitición que
conleva o xadrez.

Veciños e empresarios 
Na Aula da Natureza estánse a
impartir cursiños de informática

onde se aprende o manexo do
entorno de windows, crear corre-
os ou navegar por internet.
Para os empresarios comenza o
día 10 de novembro un novo cur-
siño: Deseño de páxinas webs
para o sector comercial, cunha
duración ata o 2 de decembro e
nun horario de 20:15 ás 22:15. 

Maiores
Nas parroquias de Brañas e
Villamor, os máis maiores están a
participar en talleres de alfabetiza-
ción. Estés realizánse nas vellas
escolas dentro do proxecto do
Concello de voltar a darlles vida a
estes espazos e habilitalos como
centros sociais onde os veciños
do rural poidan desenrolar activi-
dades para o seu entretemento. 
Por outra banda, en San Martiño
de Oleiros este colectivo pode
participar en clases de ximnasia
con exercicios de coordinación,
movilidade de articulacións...

O Concello de Toques programa actividades de
ocio para tódolos colectivos sociais do municipio

En outubro rematou en Toques un taller de Coeducación no que
participaron os escolares de quinto e sexto de primaria do colexio
público do municipio.
Este proxecto, que se desenrolou baixo o lema Si queres, podes,
consistíu nun ciclo de sesións onde se fomentou a formación dos
alumnos na igualdade e corresponsabilidade, para que a a poidan
aplicar estes valores de adultos, con obradoiros de cociña ou visua-
lización de curtametraxes informativos arredor do tema.
Este plan de Coeducación, que tamén se promove en outros moi-
tos centros de ensinanza de Galicia, ten como obxectivo favorecer
a creación de inciativas educativas basadas nos principios de igual-
dade entre homes e mulleres, accións que repercuten positiva-
mente e aprendensen máis fácilmente en idades tempranas como
as alumnos. Así, tanto aos nenos como ás nenas, se lles inculca
valores de respeto pola equidad do sexo, á vez que se lles ensina o
que significa a igualdade de oportunidades en tódolos ámbitos da
vida como cociñar, dobrar a roupa... Con estas actividades e obra-
doiros dinámicos tentáse que o alumnado entenda que en tódolos
eidos ( escola, familia ou entorno social) debénse eliminar os este-
rotipos sociais tradicionalmente asignados ás mulleres e aos
homes. Ademáis os axuda a recapacitar para iniciar actitudes de
cambio que poidan emprender na súa vida adulta para crear unha
sociedade onde todo o mundo teña as mesmas oportunidades.

Finaliza un taller de
coeducación dirixido 
aos escolares toquenses
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Atarxeta de fidelización para os
clientes do comercio local ,
impulsada por ASETEM-CCA,
xá é unha realidade e veu a luz a
finais deste mes poñendose en
marcha o seu funcionamento no
que se repartirán máis de 5.000
tarxetas.
Atarxeta de fidelización  funcio-
na de xeito similar á Travel Club.
Os clientes teñen a súa disposi-
ción, de xeito gratuíto, estas tar-
xetas, non nominativas e cun
código pin persoal, nos  máis de
vinte establecementos adheridos
a esta iniciativa pioneira no
comercio melidense. O seu
obxectivo é premiar a fidelidade
dos consumidores no intre de
mercar  na vila  e a cambio das
súa compras os usuarios poden
aforrar con descontos nas súas
adquisicións, obter premios ou
participar en sorteos só por
empregar a tarxeta.

Mercando e gañando á vez
Cando un cliente faga unha com-
pra, nun establecemento partici-
pante, pasará a súa tarxeta elec-
trónica pola terminal da tenda
engadindo así puntos estrela na
súa conta particular. 
Os puntos equivalen a diñeiro
real, e unha vez acadado unha
cantidade deles, o consumidor
poderá trocalos por productos,
nunca por importes en metálico,
en calquera dos negocios de
ASETEM -CCA integrados na
iniciativa. Por exemplo, si o clien-
te acada ter 5.000 puntos estrela
na súa tarxeta estará en posesión
de 50 euros para gastar no artigo
que desexe.
Con esta tarxeta os consumidores
seguen mercando como facían
de sempre pero esta vez coa
enorme vantaxe de que poden
obter benificios pola súa compra. 
Para conseguir esta tarxeta gratu-
íta só teñen que solicitala no

comercio que este sinalizado
como pertencente a esta activida-
de ou requirila na sede da
Asociación de Empresarios Terra
de Melide na rúa Lino Sixto
Sánchez, 2-baixo.

Un portal web de consulta de
puntos
O número de puntos, que cada
cliente acumule na súa tarxeta,
poderá ser consultado polo usua-
rio comodamente e desde a súa
propia casa. O portal web:
www.comerciomelide.com per-
mitirá que cada comprador con-
sulte o seu saldo, acceder aos seus
datos persoais e estar informado
das diferentes promocións nas
que pode participar.
O portal web de ASETEM-
CCA, a través do que se xestio-
nará a contabilidade de puntos ,
funcionará ademáis como un
escaparate on line onde se amo-
saran catálogos cos artigos en
promoción.

Un proxecto con  moito esforzo
ASETEM-CCA comnezou a
xerminar a idea de implantar  esta
tarxeta no comercio no 2.004.
Varios meses de duro traballo
coa intención de  reimpulsar o
pequeno comercio na vila na que

os comerciantes premiasen a
fidelidade dos seus clientes e
fomentasen as compras nos esta-
blecemento locais. A forte pre-
sión que as grandes superficies
exercen no comercio local difi-
culta a recuperación do comercio
tradicional.  Durante este período
relizaronse numerosas reunións
entre os comerciantes e o respon-
sable da empresa AVA, a firma de
solucións tecnolóxicas que levou
a cabo este  proxecto. Reunións
nas que se perfilaban os detalles
de cómo sería traxeta, do seu fun-
cionamento, de información
informática para aprender o
manexo das terminais nos
comercios... Pero tanto esforzo
valeu  a mágoa e hoxe o que foi
un  proxecto xe é  nunha ralidade.

Entre os máis de vinte comercios que dipoñen deste novidoso sistema distribuirán máis de 5.000 tarxetas ente os seus usuarios

ASETEM pioneiro na súa terra: lanza a primeira
tarxeta comercial porpuntos na historia da vila
Premiar a fidelización das compras dos clientes nos 
establecementos e contribuír ao desenrolo do sector 
comercial local son os principais obxectivos desta iniciativa
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ASETEM-CCA

Unha vez que ASETEM-CCAtivo rematados todos os prepara-
tivos das tarxetas para lanzalas ao mercado, a Asociación de
Empresarios organizou unha intensa campaña para promociona-
la entre os veciños. Grazas a empresa de publicidade Moving S.L.
distribuíronse trípticos de información aos cidadáns polas rúas da
vila, a través de orixinais ciclopatíns, ademáis esta firma lucense
deseñou os cartazs e elaborou a mascota,como si dos xogos olím-
picos se tratará, que é unha simpática rá. Esta rá conta con forma-
tos distintos que se adaptarán tamén as diferentes campañas que
leve a cabo ASETEM. Ademáis a tarxeta conta coa colaboración
da Consellería de Industria, a Federación Galega de Comecio, o
Concello e a rede de Centros Comerciais Abertos de Galicia. 

Unha campaña promocional
portódolo alto

Imaxe da tarxete de fidelización de ASETEM-CCA

Campaña promocional polas rúas melidenses

Sesión informativa para os comerciais
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Desde principios de outubro
ASETEM - CCA está inmer-
sa nos preparativos e nas
actuacións a levar a cabo de
cara a súa campaña de nadal
2008.
Areunión entre os comercian-
tes tivo lugar a principios do
mes e enla esbozaronse os pri-
meiros perfís desta campaña
xa tradicional na nosa vila  e
que, desde que se creou no
2004, está ter cada vez mellor
acollida entre os veciños. Na
xuntanza con todos os comer-
cios asociados de ASETEM-
CCA , a directiva do colecti-
vo, trasladouselles tódalas ini-
ciativas para poñer  xa en
marcha este evento do nadal o
un de decembro. Aínda que
para o mes de novembro vol-
taráse a realizar outro encon-

tro co  comercio melidense
pero esta vez co seu  final tra-
zado completamente para lan-
zala á rúa.
Aparte dos negocios asocia-
dos á patronal, tamén poderán
participar nesta campaña do
nadal 2008 o resto de estable-
cementos do municipio que
desexen facer unhas mellores
festas para todólos meliden-
ses 
O prazo para anotarse  nesta

Campaña remata o día 14 de
novembro e os interesados
poden anotarse nas oficinas
ubicadas na sede de ASE-
TEM-CCA

Novidade nesta edición
AAsociación de Empresarios
Terra de Melide-Centro
Comercial Aberto bota a
andar neste ano, e por primei-
ra vez, outra promoción
comercial para que os veciños

disfuten mercando nos esta-
blecementos de Melide. Trá-
tase dun sorteo de lotes con
productos típicos destas festas
tan tradicionais e familiares e
que se sortearán o día 16 de
decembro entre a clientela de
cada  comercio de ASETEM-
CCA anexionado a esta ini-
ciativa. Este novidoso proxec-
to abrangará dende o 17 de
novembro ata o 15 de
decembro.

ASETEM-CCAdá o pistolazo inicial da súa 
Campaña de Nadal cos primeiros preparativos
A Asociación de
Empresarios inicia a 
preparación desta
campaña por cuarto
ano consecutivo
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A directiva de ASETEM-CCA
entrevistouse no Concello coa
alcaldesa , Socorro Cea, e mailo
concelleiro de Economía, Anto-
nio Díaz, para informarlles das
súas iniciativas. Así na reunión
tratouse o tema da preparación
da Campaña de Nadal e o novo
lanzamento da tarxeta de fidelización  de ASETEM-CCA entre os clientes  que merquen nos
negocios melidenses que integran o colectivo empresarial.

Adirectiva de  ASETEM
informou das súas 
iniciativas ao Concello
nunha xuntanza

O Mosteiro de Sobrado dos
Monxes acolleu o acto de entrega
dos distintivos Compromiso de
Calidade Turística, otourgados
polo Ministerio de Industria,
Comercio e Turismo, a 69
empresas e establecementos hos-
taleiros e, entre eles, o Hotel
melidense Carlos 96 foi un dos
galardoados.
As sesenta e nove empresas elixi-
das pertencian aos concellos que
conforman o Terras de Ulla e
Tambre pertencente ao Plan de
Calidade Turística de Portode-
mouros. Para obter esta distinción
as firmas tiveron que superar os
requisitos de profesionalización
para a  conseguir  a  marca de
incluídos no Modelo de Aproxi-
mación á Calidade Turística
(MACT) do Ministerio. Esta
marca supón unha garantía de
calidade para que os visitantes se

achegen a coñecer estes estable-
cementos hostaleiros.
Os diplomas foron entregados
polo vicepresidente da Deputa-
ción da Coruña e responsable da
Comisión de Seguimento do
Plan de mellora da calidade turís-
tica de Portodemouros, Pablo
Villamar, e polo subdirector xeral
de Ordenación do Turismo,
Xavier Valiño. O acto contou coa
asistencia dos empresarios galar-
doados e representantes munici-

pais dos Concellosnos que está
integrados como Santiago,
Boqueixón, Vedra, Touro, O
pino, Arzúa, Boimorto e os que
conforman a comarca de Terra de
Melide, que levou a maior por-
centaxe de distincións. 
Así, Santiso contou con oito esta-
blecementos recoñecidos, segui-
do de Melide coa mesma canti-
dade, entre os que figuraba o
Museo Terra de Melide-Conce-
llo, Toques un e Sobrado seis.

A rexedora e o concelleiro de Economía coa directiva

Do 7 de novembro ata o día
22 do mesmo mes desenrola-
ráse a campaña da VII Gran
Qincena do comercio, orga-
nizada pola Federación
Galega de Comercio, e que
dende hai sete anos promove
esta entidade co obxectivo de
pomocionar o sector comer-
cial e incentivar as vendas no
mesmo.
Os establecementos adheri-
dos a  Asociación de Empre-
sarios, ASETEM -CCA,
terán a posibilidade de parti-
cipar na iniciativa  a través da
cal se sortearán 300 premios
de 200 euros. Ademáis a
campaña deste ano introduce
novidades como a de que os
primeiro vinte consumidores
agraciados duplicarán o
importe do seu premio,

ascendendo por tanto a 400
euros, e tódolos premiados
recibiran unna Tarxeta Pre-
pago Regalo de Caixa Gali-
cia, creada exclusivamente
para esta quincena, co coantía
do seu premio que poderán
gastar en calquera comercio
tradicional galego.
Os clientes, que desexen
participar no sorteo, deben
envíar o ticket ou factura da
compra, cos seus datos per-
sonais asinados neles, dos
comercios participantes e
nos que mercaron. O sorteo,
ante notario, dos premios
celebráse o 26 de novembro
e dous días máis tarde pode-
ráse consultar a listaxe de
gañadores na web da Fede-
ración Galega do Comercio:
www.comerciogalicia.com

Chega a campaña da Gran 
quincena do Comercio Galegoaos
comercios de ASETEM-CCA

Hotel Carlos 96 recibe o distintivo de Compromiso de
Calidade Turística ademáis doutras empresas
dos concellos de Terras de Ulla e Tambre  

Eduardo Castro, dono do Carlos 96, xunto a José Antonio Rodríguez

A Asociación de Empresarios
Terra de Melide vén de reali-
zar as xestións oportunas para
que os seus asociados poidan
recoller, na oficina da súa sede,
follas de reclamación para
poñer o servizo dos seus clien-
tes e os seus respectivos car-
tazs. Tódolos negocios contan
coa obligatoriedade de contar
con estes  impresos de recla-
mación xa que así está estable-
cido polo Intituto Galego de
Consumo no seu Decreto
375/1998. Ademáis destas
follas, é necesario ter un cartaz
visible de cara ao consumidor
para que saiba que no local
onde merca acata esta  lei. Esté
último vén en tres idiomas:
galego, castelán e inglés.
ASETEM-CCA realizou os
trámites pertinentes para que
os seus asociados as poiderán
recoller persoalmente, e gra-
tuítamente, en Melide sin
necesidade de desprazarse ata
á  Consellería de Industria, en
Santiago, e abonar a corre-
pondente tasa de adquisición
das mesmas.

ASETEM pón
á disposición dos
seus socios follas
de reclamación

Por primeira vez este ano ASETEM-CCA promove dúas iniciativas no comercio local de cara o nadal
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CAYPE, Confederación de
Autónomos e Profesionais de
España, impartíu en ASETEM-
CCA unha xornada de difusión
sobre o contido do Estatuto do
Traballador Autónomo no medio
rural. Estas charlas, organizadas
por Caype como unha das enti-
dades que impulsou á elabora-
ción desta lexislación, só se pro-
gramaron en dous lugares de
España: Victoria, en Euskadi, e en
Melide.
Asesión comenzou coa poñencia
do Presidente da Asociación de
Empresarios Terra de Melide,
José Antonio Rodríguez Álvarez,
quen salientou que a bisbarra
melidá caracterizase por contar
cun alto porcentaxe na súa pobo-
ación de traballadores por conta
propia e que pertencen ao sector
primario do agricultura e gande-
ría. A inportancia da creación
deste estatuto era necesaria por-
que dende hai anos padecíamos
unha situación de discriminación
laboral e de abandoo no noso
agro, afirmou Rodríguez Álva-

rez.
A continuación, o avogado e
empresario, Diego Taibo, encar-
gouse de informar aos asistentes
das modificacións que provocou
a entrada en vigor desta nova
lexislación. Deste xeito explicou
algunhas das vantaxes e melloras
que supuxo para os autónomos
este estatuto como a cobertura
por accidentes laborais e enfermi-
dade profesional tanto para o
autónomo como para os propios
dependentes e a posibilidade de
ter vacacións, aínda que non
renumeradas.
Outros benificios, que conleva
esta normativa para o colectivo,
son as bonificacións e descontos,
a posisbilidade de contratación de
fillos menores de trinta anos que
convivan co traballador e a distin-

ción entre autónomos comunes e
os económicamente dependentes
(Trades) para os que a lei estable-
ce réximenes xurídicos diferen-
tes. Nembargantes ao Estatuto de
Traballadores Autónomos aínda
lle queda  algunhas cuestións
pendentes por lexislar como a
posibilidade de recibir unha pres-
tación por desempleo ou paro, a
xubilación anticipada e o dereito a
afiliarse a un sindicato.
O responsable de poñer o punto
final á xornada correspondeu ao
presidente de Caype, Eliseo Cal-
viño, quen destacou a necesidade
de que os autónomos se unan
para poder remar cara a mesma
dirección e recoñeceu que o esta-
tuto é o primeiro paso dos moitos
que quedan para defender os
dereitos dos autónomos.

A nova lexislación entrou en vigor este ano e afecta aos que traballan no agro

CAYPE imparte en ASETEM unha
xornada de difusión sobre o contido do
Estatuto do TraballadorAutónomo

Cerne outubro 2008

Segundo a publicación no
DOGA da Orde do 6 de outu-
bro de 2008 quedan estableci-
dos como domingos e festivos
nos que se autoriza a apertura
dos establecementos comer-
ciais para o vindeiro ano, os
seguintes días: 4 e 11 de
xaneiro, 9 de abril, así como o
6, 13, 20 e 27 de decembro .
AOrde da Xunta tamén dicta-
mina que o horario de apertu-
ra, cara o público nestas datas,
será dun máximo de doce
horas.

Calendario de
apertura para
comercios en
domingos e festivos
do vindeiro ano

O Presidente de Caype entregou a 
ASETEM unha placa conmemorativa
pola súa recente adhesión a esta
organización de autónomos nacional 

O presidente de ASETEM, o de Caype e  o avogado Diego Taibo

Eliseo Calviño, presidente da Confederación de Autónomos e
Profesionais de España, entregou a ASETEM -CCA , ao rematar
a sesión informativa, unha placa conmemorativa en lembranza da
adhesión da Asociación de Empresarios Terra de Melide ao seu
organismo no pasado mes de Xullo. O encargado de recoller este
especial detalle foi o presidente de ASETEM, José Antonio
Rodríguez Álvarez, en nome de tódolos socios da patronal meli-
dense.
CAYPE, con sede na Coruña, engloba a numerosas asociacións  de
traballadores por conta propia espalladas por toda a xeografía espa-
ñola como poden ser a Federación Galega de Autónomos
(FEAGA) ou a Organización de Mujeres Empresarias y Gerencia
Activa (OMEGA). Ademáis está confederación é unha das sete
organizacións  de autónomos que conta co certificado de suficiente
implantación no ámbito estatal concedida polo Goberno Central.
Por outra banda, con esta nova adhesión ASETEM-CCAamplía o
seu  eido de representación cada vez máis posto que a asociación xa
pertence á Fedración de autónomos de Galicia, á confederación de
Empresarios da Coruña (CEC), á Federación Galega de Comercio
e está integrada na Rede de CCAs de Galiza desde o ano 2005.  

Asociación de
Empresarios Terra
de Melide- Centro
Comercial Aberto,
ASETEM-CCA

Tres anos elaborando o
xornal CERNE

Apostando porque estés sempre
informado do que acontece na túa

comarca 

A Asociación de Empresarios
Terra de Melide xa ten data
para a realización dos cursos de
Manipulador de Alimentos de
cara o vindeiro ano 2.009.
O primeiro deles celebraráse o
12 de xaneiro, a continuación
haberá outro para o 6 de abril. 
Os cursos do 6 de xullo e do 5
de outubro pecharan a conva-
cotaria do 2009. Mediante estes
cursiños, impartidos en  ASE-
TEM-CCA, obténse o carnet
imprescindible para manipular
os alimentos e están certifica-
dos pola lei de hixiene sanitaria.

Cursos de
Manipulador de
ASETEM -CCA
para o 2009

Durante o encontro
salientouse as melloras
que supón esta lei así
como as cuestións que
lle faltan para completala 

Durante catro días do primeiro
fin de semana de decembro cele-
braráse en Expocoruña, a deci-
moquinta edición da Feira de
Mostras de Autónomos de
Galicia (FEMAGA2008), orga-
nizada pola Federación de
Autónomos de Galicia.
Neste evento poderán visitarse
variados stands de tódolos secto-
res como, decoración, floristería,
construcción, alimentación auto-
moción, hostalería,  tecnolóxi-
cos... Os socios de ASETEM
poden pasar a recoller ás convi-
dacións, gratuítas, para este acto.

Convidacións para os
socios de ASETEM
para asistirá Feira 
de FEMAGA2008 
na Coruña
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Melide foi por un días o punto
neurálxico dunha xuntanza de
antropólogos e investigadores
para debatir, e propoñer postas en
común, sobre diferentes temas
das ciencias sociais moi en boga
na actualidade. A Asociación
para a Investigación e
Desenvolvemento Socio -
Cultural (AGIR), de Portugal,
escolleu á vila para celebrar o seu
VI  Congreso Internacional convi-
tindo a Melide no primeiro
Concello de Galicia onde se des-
enrolaba esta actividade. Nas edi-
ción anteriores o colectivo lusés
realizara este foro en localidades
do seu país e o ano pasado en
Guadalajara, México. Ademáis
aproveitando esta cita tamén se
organizou o II encontro de
Antropoloxía do Norte de
Portugal e de Galicia .
Días antes de iniciarse este espazo
de debate convocouse unha rolda
de prensa onde a rexedora da vila,

Socorro Cea, e mailo o antropólo-
go melidense, Santiago Prado
Conde  deron a coñecer a progra-
mación desta actividade. No acto
Cea salientou a importancia que
tiña para unha vila pequena como
Melide  o feito de acoller un even-
to destas características porque
amosase que se está a facer unha
aposta polo desenvolvemento
rural con estas iniciativas que
adoitan a darse nas cidades e
engadíu que esta cita da antropo-
loxía era moi significativa para a
localidade xa que este ano con-
memoráse o 75 aniversario do
libro Terra de Melide no cal tra-
ballaron precisamente  moitos
antropólogos  e especialisatas

para estudar a nosa comarca.
Prado Conde, gañador do premio
Vicente Risco en Ciencias Sociais
o ano pasado, expresou que este
congreso é un escaparate de que
a nosa vila ten dinámica  e inicia-
tiva, ademáis de supor unha
oportunidade para dar a coñecer
que no interior do país tamén se
loita polo desenrolo. 

Tres xornadas de debate
Durante tres días o VI Congreso
Internacional de desenvolve-
mento Socio-Cultural congre-
gou a especialistas, técnicos e
estudantes do ámbito antropolóxi-
co que interviron en cincuentas
comunicacións que abrangaban

diferentes eidoss como as políticas
e o desenrolo, a globalización, a
identidade na diversidade, o patri-
monio, a saúde,  a construcción do
sistema sexo/xénero, a desigual-
dade... Tanto as mesas redondas
como as poñencias impartironse
de xeito simultáneo na sala de
conferencias e no telecentro do
Multiusos.
Aprimeira xornada, e que deu o
pistolazo de saída ás disertacións,
foi inaugurada pola delegada da
de Culltura e Deporte, Milagros
Lantes, o presidente de AGIR,
Fernando Cruz, a profesora de
antropoloxía da USC, Nieves
Herrero e a alcaldesa de Melide.
Os máis de oitenta asistentes - pro-
cedentes non tan só de Galiza
senón doutros países como Brasil,
alemaña., México...- disertaron

sobre problemáticas que expuse-
ron poñentes como o Director
Xeral de Medio Rural, Edelmiro
López Iglesias. Os participantes
tamén gozaron con actividades
complementarias coma a visita ao
Museo Terra de Melide ou  á Casa
do Queixo, en Sobrado dos
Monxes, está durante a última
xornada para coñecer unha autén-
tica experiencia de desenvolve-
mento rural. Ademáis tamén
houbo oco para as actuacións
musicais do músico portugués
Franklin Pereira e  do grupo local
Tomentelos Chis Pum.
Aorganización do congreso con-
tou có apoio do Concello, a
Dirección Xeral de Creación e
Difusión da Cultura e as universi-
dades de Santiago e as lusas de
Trás-os-Montes e Alto Douro.

O VI Congreso de Investigación e desenvolvemento
sociocultural  ensalza a Melide como o primeiro
Concello de Galicia onde se celebra este evento  
As edicións anteriores
realizaronse en 
localidades de
Portugal e a do ano
pasado en México 
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Aalcaldesa de Melide e o antropologo Santiago Prado na rolda de prensa 

Hai anos sería imposible ima-
xinarse que xente en diferentes
localidades se intercomunica-
ran entre sí, en tempo real,
como si todas estiveran presen-
cialmente no mesmo acto.
Hoxe, grazas os avances da tec-
noloxías, esta situación é xa
unha realidade.
Sete concellos, entre eles
Melide, poideron seguir en
directo a video conferencia que
ofreceu dende Muros o director
galego de cine, Ignacio
Villamar. O cineasta, cuio film
Pradolongo gañou o premio de
Ciudad San Sebastián Film
Comissión, explicou a evolu-

ción da curtametraxe ao longo-
metraxeasí como a súa expe-
riencia profesional no sector da
séptima arte
Ao final da súa disertación deu-
selle a oportunidade a tódolos
telecentros conectados de
poder realizarlle preguntas a
Ignacio Villamar.
Rematada a videoconferencia
os asistentes poideron visionar
dezasete curtas de distintos
cineastas galegos como
Calvelo Moreira, Pablo Vidal,
Andrés  Cameselle ou Rui
Aleváns. Esta actividade forma
parte do proxecto impulsando
pola Secretaría Xeral de

Comunicación coñecido como
Curtas na Rede e que imparte
sesións destas características ao
longo de Galiza
O telecentro: unha tecnoloxía
pioneira
Esta infraestructura, que se

atopa no Edificio do Multiusos,
é unha instalación impulsada
pola Secretaría Xeral de
Comunicación de Xunta
O espazo que alberga o tele-
centro melidense está dotado
cun equipamento que consta de

vinte ordanadores peroais con
monitores TFT, impresora
láser, televisor de plasma e un
equipo de videoconferencia.
TDT, cámaras, micrófonos,
pantalla de proxección motori-
zada e outro material de última
xeración nas telecomunica-
cións completan este espazo
que o convirten nun centro
multimedia da comunicación.
Esta iniciativa creouse para que
os veciños, asociacións e colec-
tivos melidenses gozaran dun
lugar onde poderán contar con
encontros multimedia, confe-
rencias ou presentacións coa
tecnoloxía máis vangardista do
momento.
O acceso a este telecentro é
totalmente gratuíto e a súa xes-
tión corre a cargo Concello.

O telecentro acolle a súa primeira actividade cunha 
videoconferencia do cineasta galego Ignacio Villamar

Un momento da videoconferencia no telecentro

O novo Centro telemático do Multiusos acolleu algúns dos foros

Preto de oitenta antrópologos e expertos de seis países reunironse para crear un espazo de debate en 50 comunicacións libres sobre  temáticas sociais
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A sala de conferencias do
Multiusos completou todo o seu
aforo cunha visita moi especial:
setenta mulleres con cancro de
mama que dende hacía semanas
estaban a percorrer o Camiño
Francés, contando como única
equipaxe a súa ilusión de vivir e
o obxectivo de sensibilizar ao
resto da sociedade  de que esta
enfermidade podese previr e ten
moitas posibilidades de cura-
ción.
A cor rosa, símbolo da celebra-
ción do día desta patoloxía e que
identifica esta causa cun lazo,
pintou de colorido toda a sala
grazas as camisetas que levaban
estas especiais convidadas polo
Concello.
Este nutrido grupo feminino for-
maban parte de dous colectivos
nos que as suas integrantes son
persoas que padeceron ou están
a sofrir esta pataloxía. Por unha
banda, estaba a Asociación
Galega de Mulleres Afectadas
polo Cancro de Mama - Punto e

Seguido- así como a entidade
aragonesa - AMAC-GEMA. Esta
última asociación foi a que puxo
en marcha hai dous anos a inicia-
tiva, baixo o lema Dilo
Camiñando. Dende a creación
deste proxecto cada ano realizan
anácos do traxecto do camiño
para levar polas vilas que pasan
unha mensaxe de esperanza de
que a súa enfermidade podese
superar seguindo unhas pautas
saudables.
No acto do Multisusos esta agru-
pación de heroínas na loita do
cancro estivo arroupada pola
alcaldesa de Melide, Socorro
Cea, a concelleira de Benestar e
Igualdade, Casé Rodríguez, as
presidentas das dúas asocia-

cións,  Aura González, da gale-
ga, e María José Aybar pola
banda da de Aragón.
Apesares da curta traxectoria do
colectivo galego, que se consti-
tuíu o ano pasado, Aura
González reindivico que as
mulleres con esta enfermidade
deben  facer eco na sociedade
para acadar máis apoio instiu-
cional. Ademáis  animou a tóda-
las presentes a continuar nesta
batalla porque podíase vencer,
non en ván a asociación  conta
como lema Si queres coñecer o
camiño de ida, preguntálle as
que voltan. 
Por outra banda, a súa homóloga
aragonesa explicou que a idea de
realizar a ruta xacobea tiña

como finalidade concienciar ao
resto da poboación feminina
cunha serie de menxases como a
importancia da prevención,
cales son as actitudes para pre-
vir e, sobre todo, difundir a espe-
ranza de que un bó diagnóstico
e tratamento aumenta o índice
de supervivencia, suliñou María
José Eybar.

A boa alimentación un dos
factores clave no cancro
Aesta cita tamén asistíu o médi-
co nutricionista, Salvador Ramos
Rey, que impartíu unha charla ás
asistentes e na que afondou espe-
cialmente na importancia dunha
axeitada alimentación tanto para
a prevención como para a poste-
rior curación desta patoloxía.
Salvador Ramos salientou que,
segundo o Instituto Nacional de
Cancro de USA, o 35% dos
tumores teñen que ver cós hábi-
tos na comida. Expuso que
outros estudos tamén achacaban

esta mesma  porcentaxe de apari-
ción de cancros ao tipo de dieta,
xunto cun 30% ao tabaco e un
1% ao alcol e os aditivos que
conlevan algúns alimentos. De
ahí a importancia que ten coidar
a dieta e mellorar as costumes
alimenticias, afirmou o doutor.
Como consellos de alimentos
para axudar a previr estas patolo-
xías, o especialista recomendou a
inxesta de brécol e aceite de
oliva, comer froita e vexetais
como mínimo cinco veces ao
día, tomar máis fibra, tentar evi-
tar o consumo elevedo de carne
roxa e consumir alcol moderada-
mente. Outro dos temas ao que
deu importancia foi o de contro-
lar a obesidade e manter un peso
saudable facendo exercicio.
Tamén non quixo deixar de men-
cionar que aínda que a alimenta-
ción inflúe no cancro, ningún ali-
mento pode previr estas patolo-
xías senón deminuír o risco da
súa aparición.
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Dilo Caminando, pegadas de esperanza
na ruta xacobea contra o cancro de mama

Mulleres con cancro de mama realizaron o Camiño Francés para promover a prevención e cura desta enfermidade

Cerne outubro 2008

O cancro de mama pode xurdir en calquera momento, a pesares de levar unha vida saúdable, ben por factores xenéticos, condicións medioambientais, xené-
tica o outros factores aínda descoñecidos polos investigadores. En outubro o calendario estivo repleto de días mundiais ou nacionais adicados a algúns aspec-
tos que inciden en maior ou menor medida  na aparición desta doenza.
- 1 de outubro: Día Internacional das Persoas de Idade .- Designada como a xornada adicada ás persas maiores pola ONU en 1.990. Consideráse xente de
idade a aquela que conta con máis de 65 anos. As mulleres canto máis van madurando teñen máis tendencia a padecer cancro de mama aínda que hai máis
posibilidades de que apareza antes do 75.
- 18 de outubro: Día Mundial da Menopausia.- Creouse no ano 2.000 a raíz dun acordo entre la International Menopause Society e a OMS. Os factores
hormonais como a menopausia poden chegara influír nesta patoloxía, sobre todo, nas mulleres que a sofren nunha idade tardía, despois dos cincuenta anos.
Ademáis canto máis cedo se ten a menstruación (antes dos12 anos) hai maior risco- de dous a catro veces máis- si se fai a comparaza coas adolescentes que
comenzaron máis tarde (despois dos 14). O risco tamén incrementáse si se ten o primeiro fillo a partir dos 30 anos.
- 19 de outubro: Día Nacional do Cancro de Mama .- Segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS) nesta xornada hai que concienciar e insistir de
que canto máis cedo se realice un diagnóstico máis posibilidades haberá de erradicar a enfermidade. Por ista razón son moi importantes a campañas de detec-
ción precoz,  visitas aos xinecolócos para realizar mamografías, autoexploracións persoais nas mamas e adquirir hábitos e estilos de vida saúdables. Esta doen-
za é totalmente detectable e podese previr si a perosa está ben informada dos sus síntomas e mantén un programa permante de autoexploración a partir dos
vinte anos. En España cada ano aparcen uns 1.600 casos novos, dos que a maioría son feminas de máis de cuarenta anos e só dáse nun 6% de menores de 35.
Un 50 ou 60 % deles son curables, si ben entre o 15 e o 20% reaparece logo do tratamento.
- 20 de outubro: Día Mundial da Osteoporosis.- Esta é unha patoloxía enmarcada dentro das chamadas reumáticas ou muscoesqueléticas e soe facer pre-
senza normalmente despois da menopausia debido á perda de estróxenos. Esta enfermidade caracterízase pola carencia progresiva da masa ósea, ata que  os
ósos se voltan máis fráxiles e rachan con máis facilidade producindo, por exemplo, rotura de cadeiras ao caerse nos maiores.Como esta doenza está vencella-
da á menopausía as dúas convirtense en factores de risco para o cancro de mama.
Tamén o 16 de outubro celebrouse o Día Mundial da Alimentación.

As mulleres pararon na vila para logo continuar o seu traxecto

E neste mes tamén se celebraron outros días mundiais e
nacionais vencellados con esta patoloxía.

Mulleres con cancro de mama no camiño o seu paso por Castelá

Preto de setenta afectadas
por esta patoloxía fixeron
un parón en Melide para
informar da importancia da
alimentación na prevención
desta enfermidade
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O Delegado saharauí en Galicia,
Ahmedu Motjar Adbelahe,
acompañado pola secretaría da
Asociación de Solidaridade co
Pobo Saharauí, Maite Isla, ache-
garonse ata a vila para abordar a
situación política que está a
padecer esta poboación do occi-
dente de África a través de dúas
charlas.
Pero antes de comenzar ambas
poñencias, a alcaldesa recibíu ao
delegado na Casa do Concello
nun acto que contou coa presen-
za do rexedor de Toques, Miguel
Buján Varela e o seu homólogo
en Arzúa, Xaquín García Couso,
amáis do delegado da zona en
Melide, Xosé Domingos
Fociños. Na xuntanza falouse
tanto da situación do Sahára
como do programa Vacacións
en Paz, no que participou o
Concello, por primeira vez este
ano, acollendo a catro cativos
saharauís durante dous meses do
verán. No canto a este tema a
rexedora melidense comentou-
lle a Ahmedu Motjar que esta
vivenza  supuxo unha inesqueci-

ble experiencia para os nenos,
pero tamén para as familias
melidás que fixeron posible
unha convivencia intercultural,
salientou Socorro Cea.
En vindeiras datas, a Asociación
de Solidaridade co Pobo Saharauí
fará chegar aos Alcaldes de
Toques e Arzúa un dossier infor-
mativo do seu  programa para o
2009 para que estuden a posibi-
lidade de adherirse a él e que
algúns nenos pasen nos seus
concellos a tempada estival. 

Charlas
Organizadas polo colectivo de
solidaride, e coa colaboración do
Concello, o Instituto e a
Asociación Cultural Terra de
Melide, a conferencia sobre a
situación conflictiva política  que
se está a vivir no Sáhara

Occidental, así como as súas
consecuencias nos campamen-
tosde refuxiados no desierto
arxelino de Tindouf,  impartituse
en dúas charlas. Unha en sesión
matinal dirixida ao alumnado do
IES e outra, pola tarde, no
Multiusos nun encontro aberto
aos veciños e no que estivo pre-
sente o alcalde de Santiso,
Ovidio Leyva.
Mención especial tivo o traballo
que realizaron un grupo de esco-
lares de secundaria, basado no
libro Mi hermano Saharauí , de
Diego Muñoz, e que expuso en
ámbalas dúas poñencias. No
mesmo facíase un breve perco-
rrido, a través de imaxes acom-
pañadas de texto, da situación
social, cultural, demográfica ou
económica  desta zona do conti-
nente africano.
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O delegado saharahuí en Galicia visitou Melide para informare
concienciaraos cidadáns da realidade da situación do seupobo
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Collamos as maletas da imaxinación e viaxemos mentalmente, a tra-
vés das verbas do Delegado saharahuí nas súas poñencias, á realida-
de na que está sumerxida o seu pobo.
Historia dun conflicto. O Sáhara Ocidental foi colonia de España
que a reclamou no ano 1.885 pero a súa ocupación definitiva non se
realizou ata o 1.943. En virtude dos acordos de Madrid de 1.975
pasou a ser administrada temporalmente por España, Marrocos e
Mauritania. Un ano máis tarde a nosa nación abandoaría o territorio,
intre no que o fronte polisario saharauí inciou unha guerra de libera-
lización contra os outros dous países que quedaban. Mauritania foi
derrotada e marchou pero nesa época Marrocos consiguíu materia-
lizar a ocupación grazas a axuda de Estados Unidos e ivadiunu pola
forza. No 1.991 a ONU estableceu un referendum para o Sáhara
Occidental  que se celebaría no 92 pero isto non chegou a bo porto
porque Marrocos sempre interpuso apelacións ou excusas para que
este territorio non acadará a autodeterminación e fóra da suá sobera-
nía. Actualmente o Sáhara Occidental atopáse dividido por un muro
de máis de 2.000 Km de longo que o divide de Norte a Sur. 
Marrocos  segue negándose a cumplir as resolucións de autodeter-
minación para o Sáhara, que de facerse sería moi fácil logralo por-
que está considerado legalmente como un caso de  ocupación ilegal
e invasión pola forza dun territorio.
Igualmente a UE estás a cometer un acto contrario á legalidade inter-
nacional ao asinar con Marrocos un acordo de pesca que abrangue as
augas xuridiccionais deste pobo, que conta con bancos de moita
riqueza pesqueira.  Esta zona de Africa é moi rica en minas de sulfa-
to e xa están tentendo tamén atopar petroleo nela.  Nembargantes os
dereitos fundamentais, como persoas, desta poboación son continua-
mente vulnerados e violados. Por iso gran parte dos saharauís buscan
refuxio nos campamentos do deserto doutro país: Arxelia. Maís de
165.000 saharauís viven neles,fundamentalmente mulleres e nenos,
xa que os homes están no exército. Esta parte do suroeste arxelino só
ten dúas estacións: inverno con temperaturas baixo cero e verán onde
se chega a alcanzar os 60º. Os refuxiados dependen casi totalmente de
das axudas internacionais e de programas como Vacacións en paz 

Xuntanza no Concello de Melide dos rexedores co delegado 

A principios de outubro, o
Multiusos de Melide acolleu a
mostra Nazón Breogán, que rea-
lizaba un percorrido pola historia
de Galicia dende os seus oríxenes
ata o ano 1936 no  que se aprobou
o primeiro estatuto de autonomía. 
Aexposición foi inaugurada polo
secretario xeral de Relación
Institucionais da Xunta, Xosé
Antón Pérez e contou coa presen-
za do comisario da mesma, o
famoso fotografo Xurxo Lobato
e o historiador, Miguel Anxo
Seixas. No acto estiveron repre-
sentando ao Concello: a rexedo-
ra, Socorro Cea, o primeiro tene-
te da alcaldesa, Manuel Prado, a
concelleira de Benestar, Casé

Rodríguez,  o concelleiro de
vivenda, Antonio Varela, e o
representante do PP, Santos
López.
Pérez Lema lembrou que Melide
foi sempre, dalgún xeito, punto
de encontro do camiño e que o
país ten que darlle un agradece-
mento a esta vila. Tamén salien-
tou a necesidade de coñecer as
nosas oríxenes porque o saber de
onde vimos axudanos a gañar o
futuro. Posteriormente Miguel
Anxo Seixas procedeu a trazar e
explicar en pequenos retais a his-
toria en xeral de Galicia
Os numerosos paneis que confi-
guraban a exposición achegaban
ao espectador a unha relidade

marcada polos aspectos máis sin-
gulares da nosa historia  e que
reflexaban a identidade dos gale-
gos dende os seus inicios como a
cultura castreña, o antigo Reino
de Galicia, a romanización... ade-
máis de plasmar a biografía de
moitas personalidades que ao
longo de séculos loitaron polo
desenrolo da nosa Comunidade

Autónoma. Amostra está organi-
zada pola Vicepresidencia da
Xunta iniciou a súa andaina no
2006 para conmemorar o 70 ani-
versario do primeiro estaturo gale-
go. Ademáis outro dos obxecti-
vos de Nazón Breogán é home-
naxear as figuras galegas que
procuraron a consecución daquel
primeiro plebiscito galego. 

Nazón Brogán, un percorrido
pola memoria histórica da
nosa terra galega 

O sábado, 29 de novembro, e
coincidindo coa Semana da
Música Terra de Melide, a vila
celebrará o seu primeiro
Certame de Corais organizado
polo Concello. Esta iniciativa
decidíuse durante unha xun-
tanza, en lalín, que mantive-
ron os representantes dos catro
concellos que conforman
Galiza Central ( Monforte, O
Caraballiño, Lalín e Melide)
Ademáis na  reunión na capi-
tal do Deza tamén se acordou
a aprobación dos estatutos
desta asociación para a súa
formalización definitiva

Melide acollerá
o I Certame de
Corais de
Galiza Central

A Alcaldesa recibíu no
Concello a Ahmedu
Mojtar nunha reunión
na que estiveron
tamén os rexedores de
Toques e Arzúa

Momento da inauguración da exposición

Dúas charlas achegaron aos alumnos do Intituto de Educación Secundaria e á veciñanza á problemática que se está a vivir no Sahára Occidental

De viaxe polo Sáhara Occidental



CULCULTURATURA E LECERE LECER

O duro traballo profesional e
as longas xornadas laborais
non teñen porque ser incom-
patibles coa arte e así o
demostran un total de vinte
doutores que estan a  levar por
doce concellos, da ruta xaco-
bea francesa, a súa mostra  iti-
nerante títulada: Médicos
artistas  plásticos de Galicia
no camiño.
Esta iniciativa chegou a ta
Melide onde unha pequena
representación deste colectivo
de artistas sanitarios  xunto coa
alclaldesa, Socorro Cea e
Concelleira de Benestar, Casé
Rodríguez, a inauguraron na
sala de exposicións do
Multiusos.
Ainstalación engalanouse con

coarenta obras que abranga-
ban desde  pinturas, gravados,
fotografías ata esculturas.
No acto de presentación, de
cara ao público, a rexedora
melidense expreoulles aos
artífices das pezas a súa grata
sorpresa ao comprobar a cali-
dade das súas obras.
Pola súa banda, o grupo de

médicos agradeceu ao Concello
á disposición que amosaron
en todo momento de cara a
esta mostra. Respecto a súa
exposición explicaron que ten-
taron recoller nas súas obras a
identidade de Galicia e das
súas xentes e que non se reali-
zou con ánimo de lucro senón
para difundir a nosa cultura.

Acabalo entre a menciña e a arte : un colectivo de
profesionais sanitarios achega á vila a mostra
Médicos artistas plásticos de Galicia no camiño

Un grupo de vinte estudantes
americanos, que están a cursar a
carreira de filoloxía hispánica no
seu país de orixe e participan nun
programa en Madrid para coñe-
cer de preto o idioma, linguística e
cultura de España, visitaron por
unha xornada Melide.
Esta actividade pudose levar a
cabo grazas ao Concello que
colaborou con Paralaia, escola
coruñesa para a aprendizaxe do
español e o galego, coa finalidade
de darlle a oportunidade aos uni-
versitarios estadounidenses de
poder ver de preto como é a vida
nunha vila do interior coruñes, a
diferenza das grandes cidades.
A xornada comenzou có recibi-
mento e benvida da alcaldesa da
localidade a este colectivo estu-
diantil a primeiras horas da mañá.
Ademaís a este grupo de rapaces
extranseiros engadironse seis

rapazas melidenses que a con eles
este día e lles sirviron de guía para
que coñeceran con todo detalle os
lugares máis emblemáticos de
Melide.
O periplo turístico iniciouse no
Museo da Terra de Melide onde
as imaxes dos hórreos, cruceiros e
ferramentas dos oficios tradicio-
nais da comarca espertaron un
grande interese entre os estudan-
tes americanos. Deseguido  na
Praza do Convento puideron pre-
senzar en directo un obradoiro
artesán de coiro e fabricación de
calzado así como unha actuación
da nosa musica popular con
Axóuxere, un sono cumprido rea-
lidade xa que os universitairos
manifestaron o seu desexo de oir
os sons das gaitas. O cruceiro, a
igrexa románica de Santa María
ou a Ponte medieval de furelos
foron outros dos lugares visitados
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O Edificio do Multiusos
albergou a unha veintena de
bebés acomapañados polas
sías respectivas familias
para participara no progra-
ma de Encontro dos
Axóuxeres, unha iniciativa
lúdica desenrolada pola
Secretaría de Política
Linguística.
Esta actividade da Xunta ten
como obxectivo primordial
fomentar a transmisión da
lingua galega no seo das
familias, animando aos pais
e nais a inculcarlles o idioma
aos seus fillos. Así, os preto
de sesenta asistentes ao acto
do Multiusos gozaron dun
espectáculo de palabras, aro-
los, música ou poesía. Ao
final da cita recibiron como
agasallo material con can-
cións e música para metela
nos seus petos e continuar
traballando nas súas casas
cós seus púpilos no fomento
do galego.
Durante o mes de novembro
este programa continuará en
outra vilas e no primeiro tri-
mestre do 2009 inmpartiráse
en 16 novas localidades de
toda Galiza. 

O Multiusos
acolleu un
Encontro dos
Axóuxeres

Comenzou o curso académico e
a Biblioteca municipal Xosé
Vazquez Pintor, xunto có
Concello, xa trazou unha pro-
gramación de actividades para
que os escolares poidan gozar de
actividades de entretemento fóra
dos seu horario de clases. Estas
iniciativas, organizadas pola
concellería de Cultura, contan
como finalidade prioritara a de
introduccir o mundo da lectura
en idades tempranas así como
familiarizar aos cativos con este
eido para que no futuro cheguen
a ser posibles lectores potenciais

Mostra Libro fantástico
Durante varios días o Multiusos
acolleu a mostra Bilioteca de
Libros Fantásticos, da autora
Carmen Domech, que foi a
encargada de diseñalos. Medio
centear de libros aportaron a cor
e a luz da arte así como da ime-
xinación a través de obras trata-
das plásticamente que evocan as
historias que gardan no seu inte-
rior e que en ocasións acadan un
efecto máxico. Esta combina-
ción de breves textos e de foto-
grafías creadas pola artista gale-

ga  permitían que as persoaxes
saísen literalmente das obras
para cobrar vida e fecer partíci-
pes aos lectores das súas histo-
rias. Os alumnos de infantil dos
tres colexios da vila visitaron
esta mostra nunha sesión que
contou ademáis cun contacon-
tos. A concelleira de Cultura
Conchi Castro, destacou que
este tipo de exposicións achegan
aos nenos aos libros non como
unha disciplina de  traballo
senón como algo lúdico.

Ciclo de contacontos os venres
A partir de agora tódolos ven-
res, as 6 da tarde, organizaráse
un ciclo de contacontos onde
os escolares poderan escoitar
as historias que durmen nos
libros da biblioteca municipal  

Os escolares disfrutan das
actividades da biblioteca 
coa exposición do libro
Fantástico e contacontos

O fallo do primeiro Concurso de
Fotografía de Galiza Central,
celebrado en Melide, deu como
gañador, na categoría ao mellor
traballo en conxunto, ao lalínense
Alejandro Piñeiro González pola
súa obra títulada A luz, os recun-
chos. En total oito imáxes onde se
plasmaban o proceso de cocción e
picado do polbo en O Carballiño,
esculturas de lalín, o río Cabe en
Monforte e respecto a Melide,
unha fotografía de peregrinos
pasando polo río Catasol e unha
noite de choiva de estrelas na
ponte medieval de Furelos. A
dotación económica deste premio
foi de 1.000 euros.
No apartado de fotografía indivi-
dual de cada municipio da asocia-
ción, os premiados foron: Nuria
Blanco con preparado para o
sacrificio sobre o polbo, o carballi-

ñense Manuel Blanco con Patas
de cabalo en lalín, Guillermo
Sotelo de Monforte e o melidense
Geraro Porto Laya.

O I Concurso de fotografia de
Galiza Central xa ten gañadores

Estudantes americanos visitan á
vila para coñecera nosa cultura

A Alcaldesa e a concelleira de Benstar xunto aos médicos artistas 

Peregrinos polo Catasol

Ponte medieval de Furelos
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O  melidense, Jesús Ferreiro, e o
seu copiloto o ferolán, Roberto
Lorenzo, tiveron que afrontar, no
previo do Rally Costa Brava,
unha proba diferente cuio forma-
to varíaba considerablemente co
que se realiza habitualmente nas
compiticións de asfalto nacional.
Este cambio debeuse a que na
carreira da localidade catalana de
Lloret deMar figuraban inscritos
na mesma lista que os participan-
tes do Campionato de Europa
FIA Histórico. Pero este cambio
non preocupou os deportistas xa
que aínda así podían puntuar para
a modalidade pola que están loi-
tando: O trofeo de Históricos de
España. Máis ao contrario, con
esta proba Ferreiro tivo a opotuni-
dade de medirse aos principais
candidatos do certame europeo
e, deste xeito, poder avaliar as súa
posibilidades de cara a unha posi-
ble participación no mesmo para
a vindeira tempada.
E o dobre obxectivo cumpríuse

pois acadou a segunda praza e
engadeu máis puntos ao campio-
nato nacional de históricos, pun-
tuación que confirmaba matemá-
ticamente  un novo título nacional
para o noso deportista local de
rallys.
Na primeira xornada rematou
,trás percorrer catro tramos, nunha
meritoria terceira posición pero o
mellor estaba reservado para o día
seguinte no que confirmouse a
boa actuación do piloto ao rema-
tar como segundo e, ademáis,
ainda que non puntuaba para o
Europeo quedou amosado que
era capaz de enfrontarse aos prin-
cipais candidatos desta modalida-
de. Esta actuación podería ser o
primeiro paso para que Ferriro e
lorenzo se plantexen participar o
vindeiro ano no Campionato
Europa FIAhistórico.
Xesús Ferreiro amosou a súa
satisfacción por realizar este
dobre reto e declarou que aínda
que tiñamos dúbidas ao final

pudimos lograr ambas cousas,
polo que despediremos a tempa-
da no Rally Shalymar, a media-
dos de novembro, do mellor xeito
posible.

Rozando o seu segundo título
Apesares da mala sorte que aco-
mapañou os corrredores da
Escudería Melidesport no Rally
de Villa de Llanes, onde coa vic-
toria xa case no peto, tiveron que
abandoar no último tramo, a tan
só oito quilómetros da meta, por
unha rotura no palier no seu Ford
Scort MKII, Ferreiro está a punto
de traer para Melide o seu segun-
do título de campión de España
en históricos.  Apoucas semanas
de rematar está tempada, en outu-
bro o piloto melidense atopabáse
liderando o primeiro posto da súa
modalidade segundo a lista emiti-
da pola Real Federación
Española de Automovilismo-
RFEA- seguido do balear
Fernando Dameto.

Ferreiro participa no Campionato de
Europa FIAhistórico  na Costa Brava 

Os campións azuis que a pasa-
da tempada rematarón como
líderes na súa táboa de clasifi-
cación e, polo tanto, lograron o
ascenso de terceira a segunda
autonómica, comenzaron nesta
última acompanados dunha
mala racha.
Tamén foron uns dos máis
madrugadores en comenzar a
liga, a pincipios de setembro, e
estrearonse no seu primeiro
partido contra o CSD Arzúa
cunha clara victoria de 4 a 1.
Nembargantes, a partires deste
encontro asemellou que a mala
sorte aliouse co Cire Melide xa
que escomenzaron a perde
deseguido tódolos partidos que
disputou. Contra o Olímpico, o
Betanzos B, o Brexo, o
Portazgo ou o Silva SD pero
hai que slientar dos locais que
estas derrotas ás veces foron
inxustas na arbitraxe e que,
ademáis, a diferenza no marca-
dor nunca foi por goleda senón

sempre por un tanto de dife-
renza.
Así, por exemplo, no feudo do
Portazgo os locais deixaron
todos os seus folgos no campo
pero os de Carrizo tiñan gañas
de meter axiña o gol, cousa que
impídíu a boa tarefa que des-
enrolo o guardameta dos azuis,
Perilla, quen impedíu cos súas
paradas que o balón entrase
nas redes da súa portería.
Nembargantes o tanto do
Portazgo chegou no segundo
tempo a pesares de que o clube
azul tivo dous grandes oportu-
nidades de mudar o marcador.
O resultado final foi de 1 a 0.
No caso do último partido,
desputado contra o Silva SD, o
Cire fixo unha moi boa pri-
meira metade cun gol de
Toño que fixo chegar ao des-
canso aos azuis triunfando,
pero no segundo tempo o
Silva remontou e sentenciou
o encontro cun 2-1.

Aínda que non todos os encon-
tros do CF Toques se saldaron
con victorias, a realidade é que
dos tres partidos que leva des-
putados consiguíu dous empa-
tes e un triunfo, o cal é sinal de
que o comenzo da tempada, en
outubro, non podía ir mellor
para o clube toquense que com-
pite na 3ª rexional.
O primeiro rival no comenzo da
liga foi o Clube Atlético de
Sobrado. Durante todo o parti-
do ámbos equipos gozaron de
numerosas oportunidades pero
foron os toquenses os que rema-
taron a primeira metade con
dous tantos, obra de Diego e de
José. Pero no segundo tempo
un penalti moi discutido do
sobrado achegou a este equipo
ao empate e ao final  o materia-
lizaría un gol no minuto 98,
rematando así o encontro cun
resultado de 2-2
O segundo partido enfrontaba
ao CF Toques contra o Abellá

na casa deste, equipo este últi-
mo que tivo o dominio do balón
e chegaron ao descando cun
tanto a favor. Nembargantes, na
segunda parte os toquenses saí-
ron con gañas de revancha e no
minuto 80 consiguiron o empa-
te cunha xogada de Damián que
rematou un centro desde a
esquerda para encaixar o esféri-
co na portería do Ábella. Non
pasarían moitos minutos cando
Bareto puxo o 1- 2 no marcador.
Cando a victoria estaba xa casí
nas máns dos  de Toques, a mala
sorte fixo que o equipo contrario
marcara o tanto que igualaba o
encontro e que rematou cun 2-2.
O CF Toques asemallaba estar
abonado ao empate, nembar-
gantes no seu terceiro enfronta-
mento acadaría a ansíada victo-
ria. O conxunto local xogaba
contra  o Vizoño B e consuguíu
os seus tres puntos de ouro gra-
zas aos goles de  Bareto, Carril
e Nacho.

O Melide Fs desde que
comenzou a tempada, a finais
de setembro, só coñece dous
empates e catro victorias nos
seis partidos que disputou.
Pero o máis salientable é que
tódolos encontros estiveron
repletos dunha morea de goles
para o equipo de fútbol sala
local, nada máis e nada menos
que un total de 31 goles en seis
xornadas. Todo isto é froito da
grande labor de forza e uníón
dos xogadores do equipo Jim
Sports Melide F.S que se refle-
xa no intre de xogar na pista .
Os resultados, por orden de
encontros, da prantilla local
foron: contra o CP Casas (6-
3), contra o Muebles Jofogar
de Ordes (5-5), contra o Outes
(8-3), contra o Cidade Narón
(2-4), contra o Novolux de
Laracha (6-4) e, finalmente,
contra o Castro (4-4) 

O Cire empeza cunha mala racha
a súa aíndana na 2ª autonómica

O CF Toques iniciou a liga
sin coñecer aínda a derrota

Bo comenzo de
tempada para o
Melide FS que
segue invicto

O Pavillón Municipal de Toques encheu ao seu aforo de afeccio-
nados a este deporte que non quixeron perderse o encontro de
amizade entre o equipo, Autos Lobelle de Santiago de
Compostela, que milita na categoría de División de Honra, con-
tra a prantilla da localidade. 
Aexhibición non defradou ao público que pudo comprobar de preto
a técnica de alto nivel do equipo convidado  e como  os  xogadores
locais defenderon o partido en todo momento ata o seu remate.  Aínda
que os que se impuxeron no marcador foi Autos Lobelle, os futbolis-
tas toquenses recibiron unha gran ovación dos asistentes recoñendo o
seu grande esforzo. Pero a finalidade de esta compitición non era quen
gañaba ou deixaba de perder senón sinxelamente enfrontarse a un gran
rival e que os veciños pasará uns intres de lecer. Logo do encontro
ámbos equipos celebraon unha cea de confaternidade.

Autos Lobelleasiste a Toques a
xogarun partido de fútbol sala

O piloto melidense encabeza primeiro posto da clasificación xeral e mataméticamente  pode gañar
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D. Antonio García Mourelle
(Monterroso, 1926), chegou
a Melide no 1.968 e estivo
connosco máis de coarenta
anos. Primeiro aloxandose no
Convento dos Pais
Pasionistas, logo no Pozo
Pequeno, no CENTRO
C.I.R.E., e logo na Casa
Rectoral.
Fixeronselle varios homena-
xes, e algúns máis que veñen,
pero eu quero divulgar a tra-
vés deste recuncho do
CERNE certas posturas ecle-
siásticas en momentos dificí-
es como foron a dicatadura e
a transición, xa que hai xente
que non as coñece.
Mourelle sempre estivo coa
xuventude e foi un crego que
rachou co clasicismo. A nivel
pastoral, que van a dicir, autos
penitenciais, comunitarios,

etc.
No centro C.I.R.E. axudou en
: REVISTA C.I.R.E. (na que
tamén escribía); FARMA-
CIA ( cando había que pagar

os medicamentos e levada
polos irmaos Carlos e Alfonso
Landín, entre outros, e gracias
tamén aos médicos melidás);
conferencias; teatro; magos-

tos; finais de ano; logo na
Lareira da Casa Rectoral o
mesmo.
No ano 1.976, actuou o
MAGO ANTÓN no Patio

Parroquial, xa que non chega-
rá o permiso gubernativo.
Podería escribir moito máis,
pero non teño espazo dabon-
do, xa o farei doutro xeito.
E ista pequena reseña non é
botafumeiro porque tamén
temos discrepado racional-
mente.
O meu máis modesto recoñe-
cemento a MOURELLE pola
súa labor como crego en
MELIDE.
Como remate: un día dun ano
vexo na Praza do Convento a
unha nena vestida de branco
(con misal e rosario) nunha
cadeira de rodas. O cura da súa
parroquia non quixera facerlle
a primeira comunión ( non era
da Terra de Melide), pero
Mourelle deulle a comunión e
non conto ren máis, pero iso fai
HUMANIDADE

D. Antonio Mourelle:
coa xuventude e a cultura

XOSÉ DOMINGOS FUCIÑOS GÓMEZ 

Campo de fútbol das Granxas
De esquerda a dereita: X. Inacio Parrado, Miguel Parrado, M. Sarandeses (de pé), Xulio Fraga, D. Antonio  G .Mourelle,

X. Domingos Fuciños e Carlos Parrado

Hoxendía ten unha poboación
duns 400.000 habitantes.
200.000 nos campos de refuxia-
dos en TINDOUF (ALXERIA)
e outros en Diáspora (Estado
español, Cuba, Franza, etc,).
No ano 1.884, sendo raíña de
España Isabel II, ANTONIO
CÁNOVAS, primeiro ministro,

enviou ao SÁHARA, unha
expedición ao mando do Álferez
Emilio BONELLI para ocupar
colonialmente o Sahára, dentro
dun proxecto de repartires Áfri-
ca, potencias europeas como
Franza, Inglaterra, España, etc.
No ano 1.900, Franza e España
asinan o Convenio de París,

polo cal quedaban debuxadas as
fronteiras do SÁHARA OCCI-
DENTAL, tal e como se pode
ver no mapa da parte superior.
No 1904, o Capitán Francisco
BENS, establece tres guarni-
cións ao longo da costa sahara-
huí e xermolo de tres cidades
posteriores: La Guijera,

Vilacisneros e Vilaben.
No 1.934, Antonio del Oro
funda a cidade de AAIUN, ao
pé dun manantial.
No 1.940, técnicos españois
descobren os primeiros indicios
de petróleo e no 1.962 son des-
cubertos os fosfatos de
BUCRA, a mina en superficie
máis impotante de todo o
mundo.
E resumindo outras efemérides,
no ano 1.965 a ONU require a
ESPAÑA un referendum de
autodeterminación e abandoa o
Sáhara, pendente hoxe en día.
Ademáis ten un dos mellores
bancos de pesca e moitas outras
riquezas.
O día 2 de novembro do 1.975,
D. Xoán Carlos, Jefe de Estado
en funcións, viaxa a AAIUN e o
6 do mesmo mes iniciáse a

MARCHA VERDE (Invasión
do sáhara por Hassan II de
Marrocos), o 20 finou Franco.
O 28 de febreiro do 1.976, os
militares españois arriaron a
bandeira española no Sáhara.
Dende aquela, abandoados pola
metrópoli española e internacio-
nal, seguen a reindivicar a súa
soberanía como pobo saharahuí
diferenciado.
Por certo que neste verán viñe-
ron ao Estado Español 9.000
nenos/as saharahuís (800 a
Galiza) e nós (algúns de Melide)
ímos en decembro a visitalos
aos campamentos. E o sábado,
15 de novembro, irá un autobús
cheo de melidenses a Madrid a
unha manifestación, e non
temos nada de esnobistas.
¡SAÚDE E TERRA! para o
pobo Saharahuí 

Breve historia do Sahára Occidental e a súa
problemática

O Sáhara OCCIDENTAL (ex-
colonia do ESTADO
ESPAÑOL) está situado na
beira do Oceáno Atlántico,
ao SUL de MARROCOS e
o NORDE de MAURITANIA.
Ten unha extensión de
286.000 quilómetros cadra-
dos ( o equivalente case a
metade do Estado Español)

XOSÉ DOMINGOS FUCIÑOS GÓMEZ 

Imaxe do ATLAS. ANO 1.955
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Có tempo aprendes que estar
ao carón dunha persoa que
che ofrece un bo futuro signi-
fica que tarde ou cedo que-
rrás voltar ao teu pasado.
Có tempo... decataste de que
casarse só porque pensas xa
me urxe é unha clara sinal de
que o teu matrimanio será un
fracaso. Có pasar dos anos
comprendes que soamente
quen é capaz de amarte cos
teus defectos, sen tentar cam-
biarte, pode brindarche toda
a felicidade que desexas.
Outras das cousas que che
ensina a vida é que compren-
des de que si estas xunto a
unha persoa só por acompa-
nar a túa soidade, irremedia-
blemente rematarás desexan-
do non voltar a ve-la.
Có tempo sabes distinguir

que os verdadeiros amigos
valen moito máis que calque-
ra cantidade de cartos ou as
grandezas materiais. O trans-
curso dos anos faiche enten-
der que os verdadeiros ami-
gos son contados cós dedos
da mán, e que o que non loita
por eles ou non os cuida,
tarde ou cedo veráse rodeado
de falsas amizades. Tamén
comprendes, cós anos, que si
fixeches dano a un amigo
duramente, moi probable-
mente a amizade xamáis vol-
tará a ser igual, e que as pala-
bras ditas  nun intre de enfa-
do poden seguir mancando a
quen feriches durante toda a
vida. Segundo maduras  com-
prendes que aínda que sexas
feliz cós teus  amigos de
agora, algún día lembrarás e

chorarás por aqueles que dei-
xaches ir na túa andaina por
este mundo e que terás unha
morriña terrible polos que no
teu pasado estiveron contigo
e agora foronse.
Có tempo daste conta que
saber desculpar faino calque-
ra pero perdoar é soamente
de almas grandes e non ren-
corosas. Aprendes que cada
experiencia vivida con cada
persoa que coñeciches é irre-
petible ficando indelebel no
teu corazón.
Segundo medras en idade
entendes que o que humilla
ou despreza a un ser humano,
tarde ou cedo sufrirá nél
mesmo as mesmas vellacións
ou desprezos multiplicados.
Có tempo aprendes a contru-
ír todos os teus camiños hoxe
mesmo porque sabes que o
terreo do mañá é demasiado
incerto para trazar  plans e de
que en realidade o mellor non
era o futuro senón o intre que
estabas vivindo xusto neste
intre. Có tempo comprendes
que apresurarse nas cousas

ou forzalas a que acontezan
ocasionarache que ao final
non saían como agardabas.
A vida vaiche ensinando que
tentar perdoar ou pedir per-
dón, dicir que amas, dicir
que estranas, dicir que que-
res ser un amigo.... ante unha
tumba xa non ten ningún
senso porque deberías habe-
lo dito cando era o seu
momento.
Pero desafortunadamente...
SÓ CÓ TEMPO (é como
aínda é tempo) mandemos
moitisimos saúdos a esos
amigos que xa non estamos
xuntos, na lembranza de
tódolos momentos bos e
malos que nos tocou vivir e
como non tamén aos que
agora estamos unidos
pasando intres xeniais ou
non tan ideais ... A todos eles
grazas por haber estado e
formado dalgún xeito parte
das nosas vidas.
E lembrade dende aquí estas
palabras: O HOME FAISE
VELLO MOI AXIÑAE SABIO
DEMASIADO TARDE (xusta-
mente cando xa non hai
tempo para corrixir os erros
que cometimos no pasado).

Esta reflexión axudanos a
confirmar que as persoas
somos sembradores de espe-
ranza e testemuñas do amor (
aínda que non o saibamos ou
cando nos decatemos sexa xa
tarde). O amor é máis forte
cá morte e podería engadir,
como dixo alguén sabio, que
é máis forte incluso cá dor.
Tamén é un claro exemplo de
que temos que tratar de vivir
exclusivamente ao día sin
querer solventar tódolos pro-
blemas da nosa vida dunha
soa vez porque os chanzos
das escaleiras hai que subilos
de un en un para chegar o
máis alto posible e non caer
na metade. Lembrade que
soamente somos donos do
presente e temos que ser feli-
ces pola certeza de que
fumos creados para a ledicia
non só neste mundo senón
tamén para o outro que nós
agarda. Como dixo un católi-
co: non vou aos santuarios,
ou á igrexia, na procura de
milagres senón para atopar o
amor de Deus que é a autén-
tica cura a tódalas miñas
enfermidades e dores tanto
físicas como  materiais.

Recuncho para a reflexión
Có tempo...

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

Cerne outubro 2008

En algunhas zonas de Galiza,
non hai moitos anos, os colecti-
vos de troiteros non tiñan boa
sona, tidandoos de xente que
procuraba fecer negocio á conta
de esquilmar os ríos, ás veces
empregando as artes máis agresi-
vas e ilegais na pesca.
Eu creo que o tempo dá a razón e
veu a pór as cousas no seu sitio.
Cós cambios que se poduxeron
na lexislación, sobre todo no
tocante a non poder comercializar
as troitas, moitos souberon que
unha cousa é ser troiteiro e outra
moi distinta ser un furtivo. Na
actualidade por todo o país están-
se a agromerar asociacións, que
amosan coas actividades que des-
enrolan, unha nova sensibilidade
que se concreta na preocupación
pola conservación do entorno
natural. Nestas entidades hai un
profundo  compoñente ecoloxista
así entre elas intercambiasen
información, organizan activida-

des de sensibilización, limpan os
ríos e cóidanos con esmero por-
que somos conscentes do enorme
valor que os mesmos teñen para a
natureza.
Con estas miras naceu a
Asociación Río Furelos de
Melide. Aínda asemella que foi
onte, pero xa  levamos catro anos
funcionando, tempo no que aca-
damos ser entidade colaboradora
da Consellería de Medio
Ambiente e asinar un convenio de
mantemento do Couto do río
Furelos. Tamén neste cuatrienio,
dende a nosa creación, fumos
medrando en número de socios (
xa pasamos dos 300 integrantes)
pero, sobre todo, crecimos en
experiencias e vivenzas que nos
enriqueceron en tódolos sentidos. 
Tampouco hai que esquecer as
xornadas que anualmente adica-
mos á limpeza do Furelos e dos
seus afluentes para manter as súas
augas o máis puras posibles. Esta

curta experiencia vital da nosa
asociación demostrounos que
estamos a gañar unha das batallas
máis importantes a nivel do
medio ambiente: a conciencia-
ción có mesmo de numerosos
cidadáns. Grazas a esta última si
no primeiro ano desta iniciativa
sacamos do río Furelos miles de
quilos de lixo, este ano apenas
chegaban aos douscentos. Tamén
é certo que temos que agradecer a
boa acollida que tiveron as nosas
actividades e o eco que delas van
facendo os medios de comunica-
ción.
Nembargantes quero citar unha
que parecenos salientable pola
repercusión que pode ter no futu-
ro: a labor pedagóxica que nos
permiten levar a cabo os mestres
nos centros de ensino da comarca.
Deste xeito podemos ensinar os
máis pequenos ( e as nosas futuras
xeracións), con material informá-
tico e videográfico, a recollida de
lixo e mostrarlles en sesións, nas
que os escolares participan activa-
mente, a importancia que ten o
coidado da natureza. Pero non é
cousa de relatar desde este recun-

cho toda a listaxe de actividades
que levamos feitas ( concursos,
mostras, exposicións, cursiños...),
todas elas encamiñadas e có
obxectivo claro de darlle aos
nosos ríos a categoría e o valor
que se merecen.
En todo este tempo tampouco
podemos esquecer as malas épo-
cas cheas de frustracións, de rabe-
chas provocadas polos vertidos
accidentais e as neglixencias que
atopamos pola falta de coordina-
ción ou lentitude entre as
Administracións á hora de solven-
tar situacións que se nos antollan
de senso común.
Xa é unha evidencia que o pro-
greso mal entendido levounos a
desprezar e abusar da natureza.
Non hai máis que botar unha olla-
da á prensa diaria para decatarse
das barbaridades que se están a
cometer nos nosos ríos galegos.
Tal vez fique menos tempo do
que pensamos para que os danos
non sexan irreversibles. Nese con-
texto é no que queremos que se
entenda a nosa impaciencia.
Sabemos que as verdades son
incómodas pero nunca abandoa-

remos a loita de denunciar públi-
camente o que cosideramos unha
agresión ao medio ambiente e
colaboraremos sempre para que
os ríos se convirtan en fonte de
vida e pracer para todos.  Como
clave da nosa identidade, extrapo-
lando  e salvando as distancias,
vénme á lembranza un fragmen-
to da declaración dun xefe indio,
uns meses  antes de asinar o
famoso tratado de Point Elliot
polos que os ianquis quedabánse
coas súas terras: os ríos son os
nosos irmáns e fartan a nosa
sede, son portadores das nosas
canoas e alimentan aos nosos
fillos. Se lles vendemos as nosas
terras a vostedes deben lembrar-
lle aos seus fillos que os ríos son
os nosos irmáns e tamén o son de
vostedes e , polo tanto deben ser
tratados coa mesma dozura coa
que se trata a un irmán.
¡Qué lonxe estamos desa sabedo-
ría, nós que nos consideramos tan
civilizados!. É necesario espallar
esta nova conciencia para que este
sexa, efectivamente, o país dos
mil ríos, e que os netos dos nosos
netos así o vexan.

Pola nova sensibilidade
Xabier Pazo Blanco

ASOCIACIÓN DE TROITEIROS RÍO DE FURELOS
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Santalla, no concello da
Pontenova, conseguiu o sába-
do, 25 de agosto, acadar os
dous obxectivos que levaran
aos seus veciños e veciñas a con-
vocar a II Mostra de Xogos
Tradicionais de Galiza, Asturias,
Castela-León, Euskadi e
Portugal. Por unha parte, eles,
elas, foron quen de reunir
nunha xornada a practicamente
un cento de xogos tradicionais
diferentes para seren practica-
dos. Por outra, lograron tamén
dar a coñecer ao mundo este
fermoso lugar da Terra de
Miranda, un lugar cun futuro
talvez incerto desde a perspec-
tiva agrícola e gandeira -como
sucede na maior parte da
Galiza interior- pero moito
máis prometedor desde a ópti-
ca da necesaria conservación e
rexeneración da cultura rural,
esa cultura tan claramente
ameazada nos nosos días.
Desde primeira hora da mañá
representantes de asociacións,
clubs e colectivos procedentes
de todo o país, ademais de

Asturias, Castela-León, Euskadi
e Portugal, foron tomando
posesión do lugar que a organi-
zación lles tiña reservado para
amosar as súas prácticas lúdicas.
Paralelamente, uns tres milleiros
de persoas foron pasando ao
longo do día pola fermosísima
paraxe que serviu de sede ao
evento. A inmensa maioría non
só viu, observou e valorou o que
alí estaba acontecendo, senón
que participou activamente nos
xogos que alí se practicaban.
Paralelamente tamén, os veci-
ños e veciñas de Santalla coida-

ban cada detalle, desde a prepa-
ración da comida para toda
aquela marea humana ata a pro-
cura da brosa ou do sacho que
nun momento dado facían falta
para poñer a andar algún xogo. 
Cada delegación presentou no
lugar unha mostra dos xogos
que practica, convertendo a
Santalla nun enorme escaparate
onde se puideron practicar un
total de 94 modalidade lúdicas.
E alí, entre as 41 delegacións
presentes, estaba tamén a
Asociación Galega do Xogo
Popular e Tradicional. A súa

función, seguindo as instrucións
da organización, non era tanto
presentar algún xogo orixinal,
senón poñer os medios para que
os asistentes puidesen xogar
libremente a unha manchea de
xogos tradicionais galegos. E así
o fixo durante unha xornada na
que, a pesar da chuvia intermi-
tente que acompañou a todos os
presentes, os xogos chegados
desde a Terra de Melide foron
practicados polos milleiros de
persoas presentes. 
Todo parece indicar que a III
Mostra de Santalla está xa en

marcha. No entanto, cun recor-
do para cada entidade presente,
neste lugar da Pontenova deuse
por rematada unha xornada que
necesariamente ten que ser a
segunda dunha longa serie que
permita que esta fermosa paraxe
se converta nun referente xa non
só a nivel galego, senón interna-
cional. Todos os veciños e
veciñas de Santalla teñen
unha razón máis pola que se
sentir orgullosos. A AGXPT
estará tamén alí o ano que
vén para acompañalos no
seu esforzo

A AGXPT estivo presente na II mostra de xogos
tradicionais da península 

MANUEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, CHARRANCAS 
(ASOCIACIÓN GALEGA DE XOGOS POPULAIS E TRADICIONAIS)

Cerne outubro 2008

Desde unha idade moi curta,
e quizabes polos VALORES
que me impuxeron meus
pais ou por que iso vai na
xenética, houbo en mín unha
forza ou corrente que me
decantou a ser eu mesmo,
non deixandome levando por
ningún dictado.
Non fai falla dicir que este
xeito de ser trouxome infini-
dade de problemas de todo
tipo e incluso exclusións
(que agora có paso dos anos
e desde a madurez vexoas
normais debido a miña acti-
tude de non achantar).
Tamén RECOÑEZO que

nalgúns momentos tiven cri-
ses de identidade e moitas
veces pregunteime si pagaba
a pena estar pelexado con
medio mundo (o meu) por
non aturar coa realidade ou
coa imposición da que se tra-
taba: total ¿para qué?... si a
coherencia era un ben que
non se apreciaba no momen-
to que me tocaba vivir.
Cando as canas empezaron a
saír e ao mesmo tempo a
euforía da xuventude íase
esvacendo en favor da pausa
da mediana idade, a medita-
ción e a cautela pasaron a for-
mar parte da miña sobreme-

sa. É entón cando o recordo
da túa idade che da para cavi-
lar que xa tes anos dabondo
para falar das túas andanzas
sin ter que poñer como
exemplo sempre as historias
dos demáis e empezas a
reflexionar:
- Primeiro: Si es capaz de
analizar e xulgar os teus fei-
tos coa independencia coa
que xulgas aos demáis.
- Segundo: analizalos e con-
trastalos cós dos outros; equi-
parando a situación. período
e condicionantes.
- Terceiro: realizas unha valo-
ración de prioridades e custos

persoais.
Despois de todo isto final-
mente chega o momento de
someterte a unha avaliación
imparcial.
E é aquí o momento de cando
realmente si podes ver o valor
que supuxo non ser un vendi-
do nos teus principios por un
prato de xudías, de nos ser un
arrastrado por o poder super-
fluo, de non ser un enganador
de promesas incumpridas, un
embaucador de masas igno-
rantes e indefensas ou un des-
graciado, que sin chegar a
nada para sustituír, tivo que
ser un arrastrado/a do poder
establecido, buitres de rapiña
e devoradores de carnaza
malolente.
Sinteste orgulloso de non

pertencer a esas tribus e isto é
o que che fai sentirte satifeis-
to de tí mesmo ademáis de
poder gozar dun nivel tan
acomodado como o deles.
Conseguido todo coa suor da
túa frente e coa conciencia
limpa por non haber engana-
do a ninguén.
O poder falar alto, o poder
chamarlle a cadaún polo su
nome, o poder poñer a cada
persoa no seu sitio ten un
custo. Nesta vida ten un
prezo o non pertencer ao
clube dos estómagos agrade-
cidos e ser independente no
teu camiño.
PDATA: Calquera persoaxe
que se poida sentir identifica-
do con este texto non é froito
da casualidade.

O custo da independencia
DAVID BARRIO (SINDICALISTA)

O evento celebrouse na localidade de Santalla, no concello de Pontenova, por
segundo ano consecutivo

Exhibición de loita galega Persoa có tirapedras na mostra de xogos populais
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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 Agraria Comarcal   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 NOVEMBRO
- Mes da clebración dos magostos .

-Semana da Música Terra de Melide. Días cheos das
actuacións de diferentes grupos musicais da comarca. O
día 29: I Certame de Corais galegas organizad por Galiza
Central.

- Cita anual coa festividade de Santa Cecilia en
Visantoña

- I exposición itinerante de Médicos Artistas no Camiño,
mostra con pinturas fotografías se esculturas. Lugar:
Multiusos, ata o 10 de novembro. 

- Concertos no Pub Gatos ( todos a 1 da noite e descontos
nas entradas):

Venres 14: concerto do grupo pontevedrésAlegales homena-
xeando aos Ilegales. Entrada: 3 euros 

Sábado 15: actuación da banda Folque-rock MU. Entrada: 3
euros

Venres 28: Toques de Caramullo. Entrada: 3 euros
Sábado 29: Fábuloso espectáculo dos Daze of Dawn.
Entrada de Balde 

Única actuación ás 12 da noite: o sábado 22 có MagoAntón.
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Desde moi xóven Jesús
Barriro Lodeiro tivo moi
claro a profesión na que que-
ría traballar: a de albanel.
Pero, como casi todo na vida
non se consigue a primeira, o
seu primeiro emprego foi no
mundo da mármore onde
estivo traballando cinco anos.
Pero él continuou persiguin-
do o seu sono de adolescente
e acadou traballar como
aprendiz de albanel para
logo, pasado un tempo, mon-
tar a súa propia empresa.
Desto xa pasaron vintedous
anos e cada día que pasa
adora máis a profesión que
elixíu.
- Na túa empresa que tipo
de obras facedes? 
- Neste mundillo fáise de
todo o que teñe que ver coa
construcción. Nós, porque
teño un  irmao contratado
para axudarme, facemos
casas unifamiliares, establos,
alpeldres, reformas no inte-
rior das vivendas...de todo o
vencellado a albanelería
- Hai algo custoso en elabo-
rar na túa profesión ou xa
tes o librillo máis que
aprendido? 
- O librillo, por suposto, que
xa mo sei de memoria, ten en
conta que levou a metade da

miña vida traballando en isto
e si non soubera as cousas de
albanalería mal iríamos...
Respecto a túa pregunta claro
que hai sempre algo máis
difícil de  facer neste caso as
rampas das escaleiras, as
humidades e as cheminas das
chamadas cociñas económi-
cas ou de leña.
- Eu son moi curiosa e vou-
che preguntar, en onde
radica a dificultade deste
tipo de melloras?
-  Mira non é que sexa difi-
cultoso o que pasa que neste
tipo de construcións tes que

facer todo co mínimo detalle
e levache moitas horas de
traballo.  No caso das ram-
pas hai que ser moi  coida-
doso porque logo teñen que
axustarse á perfección os
chanzos e tamén pode ocu-
rrir que non che cadren por-
que puxeches unha capa de
cementon demasiado grosa.
No das humidades referíame
que hai que construír moi

ben as paredes e instalar o
aillamento ou cámara o
mellor posible para evitalas,
e máis co clima que nós con-
tamos. En canto as chemine-
as, onde hai que pararse
moito é no oco poque senón
vai perfectamente preparado
logo non tiran ben e os
donos teñen que estar sem-
pres con elas en reformas 
- Falando de reformas,
pídenche moitas ?
- Dabondo. As casas van
envellecendo como nós e
sempe necesitan amaños
para o seu bo mantenemen-

to. As veces as reparacións
consiste en tirar tabiques
para ampliar ou facer outra
habitación,  e o que moito
che demandan son contruír
nalgún oco da casa cuartos
de baño, sobre todo, nas
prantas baixas porque a
xente con certa  idade custa-
lles cada vez máis subir as
escaleiras para ir os aseos
que antes soían estar na
segunda pranta.
- Pasemos páxina e conta-
me, estás contento coa túa
carteira de clientes?
- Sí, e moito. Imaxínate que
aínda contou con clientes
para os que traballei cando

empezei e que me chaman
de vez en cando para realizar
algún ca outro amaño.
Ademáis eu penso que si o
teu traballo o fas con agarri-
mo e ben preparado, a xente
queda contenta e estas per-
soas chaman a outras porque
saben cómo funcionas.

- En qué zomas xeográfi-
cas soe traballar máis?
-  Pois en calquera sitio que
requirán dos teus servizos.
Pero o sitio máis forte en
demanda é no rural e aquí na
vila. Nembargantes, tamén
temos obras na comarca, en
Arzúa... o mes pasado inclu-
so estivemos en Pontedeume,
preto de Betanzos. 
- Como ves o tema da crise
que estamos a atravesar na
actualidade?
- Por agora a mín no me
afecta, eu non noto nada
polo momento e continuo a
traballar como antes. Aínda
que ten tempo para poder

afectarnos, algo que sí notei
é que siguen a demandarche
moito  o que son as reformas
pero hai menos xente que
che pida edificacións ou
construír casas. Esta crise eu
penso   que será cousa de
dous aniños e logo as cousa
voltarán a súa normalidade. 

- E no matrial que empre-
gas para a albanelría nota-
ches unha suba de prezos?
- A verdade é que non ao
mellor en algúns céntimos. É
máis hai material que incluso
está case ao mesmo prezo de
hai unha década. Neste punto
teño que aclararche que nós
non sempre mercamos a mer-
cadoría, o cliente ás veces
prefire ir persoalmente por
ela.
- Por último,  tí como autó-
nomo que és, qué opiñón tes
do novo estatuto elabordao
para vós?
- Que xa era hora que se
recoñeceran os nosos derei-
tos como traballadores por
conta propia. Pero sen
embargo non me parce ben
que non tiñamos dereito ao
paro como os demáis porque
qué pasa, si eu teño que dei-
xar a miña profesión por cal-
quera circunstancia ¿a onde
van os cartos que eu levo
pagando tantos anos? Polo
menos cunha prestación de
desemprego podería ir tiran-
do económicamente unha
tempada.

AA ENTREVISTENTREVISTAA DO MESDO MES 23

Jesús Barreiro Lodeiro, albanel autónomo

Os albanels non notamos tanto a crise do
sector porque sempre hai amaños nas casas

Hai menos dun ano os albanels asalariados contaban casi con máis
vantaxes que os autónomos que traballaban por conta propia. Hoxe
a crise económica provoca no sector da construcción unha morea de

despidos destes profesioniais porque non se constrúen novas
vivendas e as xa edificadas custa vendelas. Nembargantes, os
autónomos como Jesús Barreiro seguen a ter traballo dabondo.

Jesús Barreiro Lodeiro é dende hai anos un traballador por conta propia no seu sector

Si o teu traballo o fas ben os teus clientes
che recomendan a outras persoas

Alegrome de que teñemos xa un estatuto
para nós pero deberíamos ter dereito ao paro 
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Un ano máis a Garda Civil da
vila rindeu o seu particular tri-
buto á patrona do corpo: a
Virxe do Pilar, o  día 12 de
outubro.
Tanto representantes sociais
como políticos asistiron a esta
homenaxe celebrado no inte-
rior da casa Cuartel. Pero tam-
pouco faltaron á cita multitude
de veciños que se desprazaron
ata o lugar para acompañar
neste día, tan especial para a
benemérita, a este colectivo da
seguridade cidadadán moi
querido, dende hai décadas,
entre a poboación melidense.
Esta xornada, onde os axentes
vestiron as súas mellores galas
na honra da súa virxe, comen-
zou co oficio dunha misa
solemne, tralo remate da cal

tódolos presentes, e seguindo
a tradición, aclamaron un viva
á Virxe do Pilar e outro viva
España.
Logo do acto litúrxico tivo
lugar un comvite, onde tanto
os menbros da Garda Civil

como os veciños, poideron
degustar diferentes canapés e
intercambiar conversas.
A Virxe do Pilar é patrona da
benemérita desde o ano 1.913
pero tamén o é do corpo de
funcionarios de correos e do

de interventores e deposita-
rios da Administración Local.
Tamén neste día celebrabase a
festividade nacional da
Hispanidade, cos seus actos
centrados en Madrid, onde
hai un desfile de tódolos cor-

pos da seguridade nacional. A
festa da  hispanidade conme-
moráse na honra do descubre-
mento, por parte de Cristobal
Colón, de Ámerica que acon-
teceu un 12 de outubro de
1.492.

AGarda Civil de Melide rinde unha homenaxe a
súa patrona, a Virxe do Pilar

Un momento do acto litúrxico na Casa Cuartel Ao acto acudiron representantes políticos e numenoros veciños
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