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destina 331.000
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de facturas 
pendentes  P9
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Froitas León

“Nas nosas 
froiterías temos
a máxima 
calidade do
mercado” P23
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Gran éxito de Santiso e 
toques na feira turexpo

Os postos dos dous concellos da zona foron os máis
visitados da feira turística. Santiso exhibía os seus
atractivos por vez primeira e Toques repetía. P16

polémica en melide pola
denuncia ó tramo da A-54

A Federación Ecoloxista Galega denunciou á Xunta e
a Fomento por levar autovía pola Serra do Careón. O
Concello reunirase coa FEG para tratar o asunto. P9

comArcA
Moreda coloca
a primeira
pedra das obras
entre Melide e
Ribadulla P17

deporte
Homenaxe á
Escuela Ayude,
o mellor clube
de España en
kick-boxing P19

Asetem celebra na súa cea anual 
o aniversario da patronal única
Asetem-Cca celebrou o
25 de marzo a súa cea
anual de confraternidade
onde se xuntaron máis de
130 persoas. A asociación
conmemorou o primeiro
aniversario da patronal
única, trala integración
do antigo CCA Vila de
Melide en Asetem-Cca.
Á cita acudiu o xefe terri-
torial de Medio Rural na
Coruña, os alcaldes da
comarca e os voceiros
dos tres grupos do Con-
cello de Melide. A velada
estivo amenizada pola ac-
tuación da cantante Pa-
tricia Méndez. P4 e 5

Imprescindibles
del peregrino

P 10 y 11 
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Editorial

Nos últimos tempos estamos

cansos de escoitar que a Admi-

nistración quere achegarse cada

vez máis ao cidadán, que quere

que as persoas lle transmitamos

todo aquelo que acontece a pé de

rúa para conseguir facer servizos

máis eficaces e máis apegados á

vida cotiá. Pero nada máis lonxe

da realidade.

As administracións siguen vi-

vindo nunha burbulla allea á vida

real. Canto máis grande é a área

que xestiona cada administra-

ción, máis alonxada se sitúa ésta

do propio cidadán. Non resulta

difícil manter contacto cos órga-

nos e institucións municipais, co

concello de cada un, pero si o é

moito máis achegarse, no caso

dos galegos, á Xunta de Galicia.

Falar de establecer contactos coa

Administración central é falar de

algo que resulta case imposible.

A paradoxa está en que son

moi numerosos os trámites que

temos que facer ante calquera en-

tidade deste tipo, sen que pola

súa parte se establezan mecanis-

mos para facer que sexa unha ta-

refa máis cómoda para os

cidadáns. 

Para a maioría de nós supón un

esforzo achegarse a calquera

‘ventanilla’ pública, xa come-

zando polos seus estritos hora-

rios. Calquera veciño do común

ten que solicitar unha xornada

libre no seu traballo para poder

cumprir coas súas obrigas.  E é

aquí cando aparece o caso fa-

moso do ‘vuelva usted mañana’,

unha costume típica do noso país

que tan ben retratara o xornalista

Os deberes da Administración
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Agradecementos
Xunta directiva de ASetem-ccA

O pasado 25 de marzo celebraba-

mos en Asetem-Cca a cea anual

de confraternidade, na que nos

reunimos máis de 130 persoas

para facer repaso do último ano

de vida da asociación. O feito

máis importante do último exer-

cicio foi, sen dúbida ningunha, a

integración do antigo Cca Vila de

Melide en Asetem-Cca. Un feito

que salientou a presidenta do

noso colectivo no seu discurso,

subliñando o apoio que no seu

momento recibimos de todos os

asociados ante este paso decisivo

para a nosa entidade. 

Dende aquela, o comercio e a

empresa da Terra de Melide teñen

máis peso no mapa galego e as

súas demandas son escoitadas

con máis forza. Deste xeito cum-

príronse as expectativas que tiña

a directiva da asociación na busca

dunha maior representantividade

de todo o colectivo.

Dende estas liñas queremos

trasladar un sincero agradece-

mento ó xefe territorial de Medio

Rural na provincia da Coruña, así

como á alcaldesa de Melide e,

por extensión, ós voceiros dos

tres grupos políticos con repre-

sentación no Concello melidense,

que nos acompañaron na velada. 

Valoramos profundamente o

dito polo responsable provincial

de Medio Rural, ao destacar que

as iniciativas que xurden da pro-

pia poboación son as que real-

mente funcionan; así como as

palabras reinvidicativas da alcal-

desa melidense, que subliñou os

principais valores do pequeno co-

mercio e recoñeceu o traballo da

asociación de cara a potenciar

este sector.

Estes recoñecementos aníman-

nos a seguir coa nosa intensa

labor de fortalecemento do tecido

comercial e empresarial da zona.

e escritor Mariano José de Larra.

E quen non ten pensado que se

estiveran a rir de un cando o man-

daron de oficina en oficina sen

dar unha solución ao seu pro-

blema? A todos nos ten pasado al-

gunha vez. Acontece tamén coas

chamadas telefónicas, nas que un

se cansa de esperar ata que, mis-

teriosamente, alguén colga o telé-

fono do outro lado.

Agora a excusa que está de

moda é “non é da nosa competen-

cia”. Resulta indignante, e motivo

suficiente para reflectilo nunha

folla de reclamacións, que un

faga o esforzo de achegarse ata

un despacho dun alto cargo -coa

conseguinte solicitude, detalle do

tema da reunión, explicación das

persoas que asistirán, aceptación

da data que pon o representante

da administración...- para que

logo resolvan a cuestión cun sim-

ple “non é da nosa competencia”. 

As administracións están para

servir aos cidadáns, e non ao

revés, como parece que reflicta a

realidade. E porque se merece o

mesmo trato un veciño anónimo,

que un directivo dunha grande

corporación ou un alcalde. 

Son situacións das que os go-

bernantes deberían tomar boa

nota e plantexarse corrixilas, por-

que o efecto que causan é o afas-

tamento cada vez maior entre a

cidadanía e as entidades, institu-

cións e organismos públicos.

Os cidadáns sempre fixemos o

esforzo de achegarnos a eles.

Agora é a súa quenda.
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A Asociación de Empresarios
Terra de Melide-Centro Co-
mercial Aberto (Asetem-Cca)
ratificou 34 novos socios na
súa asamblea xeral, celebrada
o pasado 17 de marzo. As
novas altas producíronse entre
abril e decembro de 2010. A
día de hoxe, Asetem-Cca conta
con 155 socios.

A asemblea xeral tamén
aprobou o balance de contas ó
peche do pasado exercicio.

No discurso ante os asocia-
dos, a presidenta da patronal
melidense, Sonia Valiño, des-
tacou o éxito que tiveron as
iniciativas desenvolvidas
dende a asociación, como os
concursos de tapas ou as cam-
pañas de promoción do co-
mercio. Subliñou o
compromiso de Asetem-Cca
“por conseguir que a nosa co-
marca acade o desenvolve-
mento que é preciso en canto
a infraestruturas se refire”, e
puxo como exemplo a constru-

ción da autovía A-54 ou o
PXOM de Melide. 

O secretario, José Ramón
Villamor, expuso os obxecti-
vos previstos para o futuro
exercicio. destacou a poten-
ciación do escaparate virtual -
www.mercamelidevirtual.es-,
unha nova ferramenta que
Asetem-Cca puxo a disposi-
ción de tódolos asociados de
xeito gratuíto e que lles per-
mite ter un mellor posiciona-
mento dos seus negocios en
internet. A directiva tamén
traballará para dar un novo
xiro ó funcionamento da tar-
xeta de fidelización do comer-
cio, para facela máis atractiva
tanto para os consumidores
como para os propios comer-
ciantes.

peticións dos socios
Xa no turno de rogos e pre-
guntas, os asistentes deman-
daron á directiva que siga
reclamando ós mandatarios

municipais a mellora das co-
nexións viarias entre Melide e
Sobrado. 

Outra das consultas foi
sobre a formación, solicitán-
dose actividades específicas
para cada sector e axeitadas ás
necesidades e horarios das
distintas ramas profesionais
que integran a patronal.

Por outra banda, a proposta
dun grupo de asociados e co
aprobado da asemblea xeral, a
asociación organizará un colo-
quio informativo cos candida-
tos á alcaldía das tres
formacións co representación
no Concello de Melide para
que expliquen aos asociados
as liñas básicas da súa política
no referente aos ámbitos de
interese dos empresarios e co-
meciantes.

O encontro celebrarase no
presente mes de abril, nunha
data aínda sen concretar, no
salón de actos da asociación de
empresarios.

Asetem ratifica 34 novos socios
na súa asemblea xeral ordinaria
A patronal conta actualmente con 155 asociados 

Infórmate en tu oficina más próxima
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Asetem celebra o aniversario da patronal única
Máis de 130 persoas asistiron
o 25 de marzo á cea anual de
confraternidade da Asociación
de Empresarios Terra de Me-
lide - Centro Comercial Aberto
(Asetem-Cca), onde se conme-
morou o primeiro aniversario
da integración do antigo CCA
Vila de Melide en Asetem-Cca.
O acto, celebrado no Hotel
Carlos 96 de Melide, contou
coa presenza do xefe territorial
de Medio Rural na provincia
da Coruña, Enrique luis de
Salvador, a alcaldesa de Me-
lide, Socorro Cea, o rexedor de
Santiso, Ovidio leiva, así
como dos voceiros locais do
bNG, Antonio díaz, do PSOE,
Manuel Prado e do PP, Ánxe-
les Vázquez. 

No seu discurso, a presi-
denta de Asetem-Cca, Sonia
Valiño, trasladou ós asociados
a súa satisfacción pola conse-
cución dunha patronal única
na comarca. “logo de case un
ano de traballo estamos con-
vencidos de que a unión foi a
mellor decisión que se puido
haber tomado para o beneficio
de todos, para facer máis forte
ó comercio e á empresa da co-
marca, como así no-lo fixeron
saber todos vostedes coas súas

Enrique de Salvador asinou no libro de honra de Asetem-Cca

Os asistentes

A presidenta de Asetem-Cca fai entrega dunha cesta de produtos típicos da Terra
de Melide ao responsable territorial de Medio Rural na Coruña.

de esquerda a dereita: Rosa Cabado, Ánxeles Vázquez, Enrique luis de Salvador,
Sonia Valiño, Socorro Cea, Ovidio leiva e Manuel Prado, na mesa presidencial.

opinións”. Asetem-Cca está
plenamente consolidada como
Centro Comercial Aberto e in-
tegrada na rede galega de
CCAs, que agrupa a só 46 en-
tidades en toda a comunidade. 

Valiño recordou as iniciati-
vas desenvolvidas neste úl-
timo ano, como os concursos
de tapas, o escaparate virtual
para o comercio, o servizo gra-
tuíto de tramitación de sub-
vencións ou as tradicionais
campañas de promoción do
comercio. Comprometeu o
traballo da directiva para con-
seguir “que a empresa e o co-
mercio de Melide sexan un
referente en toda Galicia”.

Por outra banda, recalcou a
necesidade de contar coas in-
fraestruturas necesarias para o
denselvolvemento da zona,
entre elas a autovía A-54 ou o
arranxo do vial que conecta
Melide con Sobrado dos Mon-
xes. “Non nos cansaremos de
esixir ás autoridades corres-
pondentes o que é necesario
para a nosa prosperidade. Non
aceptaremos a crise como ex-
cusa. Agora é o momento no
que hai que actuar de cara a
forxar un mellor futuro”, afir-
mou Sonia Valiño.

recoñecementos
O xefe territorial de Medio

Rural asegurou que as activi-
dades desenvolvidas dende co-
lectivos locais coma
Asetem-Cca son as máis apro-
piadas para o desenvolve-
mento do rural. “Por parte da
Xunta temos moita confianza
nas iniciativas que parten do
territorio, porque son as me-
llores iniciativas que se poden
levar adiante”.

A alcaldesa de Melide reco-
ñeceu o “papel fundamental”
dos empresarios e comercian-
tes locais nestes tempos de
crise, así como a labor de Ase-
tem-Cca para manter o desen-
volvemento económico na
zona. “Asetem e o Goberno

municipal compartimos un
mesmo obxectivo e preocupa-
ción: Melide. Ambos quere-
mos un concello con máis
calidade de vida, máis atrac-
tivo para vivir e con máis e
mellores servizos”.

“Non era razoable a existen-
cia de dúas asociacións nunha
vila tan pequena”, asegurou
Socorro Cea tras felicitar á pa-
tronal melidense pola unión
das dúas asociacións existen-
tes. A alcaldesa  reivindicou o
“comercio tradicional de toda
a vida, coa confianza de ser
sempre ben atendido e a co-
modidade de ter preto de un
todo o que necesitamos”.

A cantante melidense Patricia Méndez actuou ó remate da cea
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novos descontos para asociados a Asetem
Os asociados a Asetem-Cca
contarán a partir do mes de
abril con descontos en materia
de seguros, tras asinar a patro-
nal un convenio coa firma Se-
guros bilbao. 

Os descontos para pequenas
e medianas empresas (pemes)
e comercios oscilarán entre o 5
e o 10% -para a telefonía
móbil- ata entre o 20 e o 30%
para o resto de actividades. O
desconto farase de forma di-
recta sobre o prezo da tarifa.
Asimesmo, para os seguros de
accidentes, aplicaríaselle un

15% de desconto en todas as
actividades.

Ademais, os seguros priva-
dos dos asociados -fogar, vida,
baixa laboral, decesos, afo-
rro...- tamén terán prezos es-
peciais.

Os interesados en contratar
estes servizos deberán poñerse
en contacto coa propia asocia-
ción a través do número
981506188 ou coa oficina de
Seguros bilbao en Melide, si-
tuada na Ronda de Ponteve-
dra, 48,  ou  chamando ao
981506495.

cursos subvencionados
A Academia Aprende de Me-
lide -asociada a Asetem-Cca-
organiza cursos de informática
gratuítos para traballadores. 

Os cursos están destinados a
persoas contratadas por em-
presas e non terán ningún tipo
de custo económico para os
alumnos, xa que a formación
se financiará con cargo ás
cotas da Seguridade Social.

Os interesados deben po-
ñerse en contacto coa acade-
mia, a través do teléfono
981815432.

castro analizou a nova lei

A directora xeral de Comercio,
Nava Castro, explicou porme-
norizadamente a nova lei de
Comercio nunha charla que se
celebrou no salón de actos de

Asetem-Cca o 14 de marzo.
Na charla, que estivo aberta

a comerciantes asociados e
non asociados, repasouse a
nova normativa.
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1.programa para a promoción do emprego
autónomo, convocatoria 2011. 
(dOG nº 60, do 25 de Marzo de 2011)
Autónomos ou membros de sociedades civís e comu-
nidades de bens, desempregados, que se dean de alta
no Réxime Especial de Autónomos.
Tipos de axuda:
a) Polo establecemento como autónomo. investi-
mento mínimo en inmobilizado material de 3.000
euros/solicitante. Contía: de 5.000 ata 10.000 €, se-
gundo o colectivo ó que pertenza o solicitante.
b) Subvención financeira. O 75% do préstamo se des-
tine a financiar investimentos en inmobilizado ma-
terial novo. inversión mínima 3.000 €. 
Contía: Reducción de ata 4 puntos do tipo de xuro.
c) Para asistencia técnica. Estudos de viabilidade, or-
ganización, comercialización, diagnose, etc. Contía:
75% do custo, máximo 1.000€.
d) Para formación. Cursos de dirección e xestión em-
presarial e novas tecnoloxías. Contía: 75% do custo,
máximo 3.000€.
e) Axuda excepcional. Compra de mercadorías; gas-
tos de constitución; publicidade; arrendamento de
local, maquinaria e equipos informáticos; e seguro
de local. Contía: Ata 3.600€.
f) Pola primeira contratación indefinida. beneficia-
rios: só traballadores autónomos. Actuación subven-
cionable: primeira contratación indefinida durante
o 1º ano de actividade dun traballador desempre-
gado e inscrito no Servizo Público de Emprego; ou
transformación dun contrato temporal en indefi-
nido; no período comprendido entre 01/07/2010 e o
30/09/2011. Contías: Contratación, entre 4.000€ e
6.000€. Transformación, entre 2.000 e 3.000€.
Prazo xeral: 1 mes dende a alta na seguridade social,
máximo ata o 30/09/2011. Prazo especial para as ac-
tividades subvencionables iniciadas entre o
01/07/2010 e o 25/03/2010, ata o 29/04/2011.

2.programa de incentivos para promover a
afiliación á Seguridade Social  das persoas
cotitulares ou titulares das explotacións
agrarias, convocatoria 2011. (dOG 61, do 28 de
marzo de 2011). beneficiarios e requisitos:
a) Persoas de ata 40 anos, incorporadas ó Sistema
Especial para Traballadores por conta propia Agra-
rios (SETA), entre o 17/07/2010 e o 30/09/2011; que
sean cónxuxes ou descendentes do titular da explo-
tación (sempre que éste estea de alta no SETA), que
sexan beneficiarias da reducción de cotas á Seguri-
dade Social.
b) Mulleres, de entre 41 e 45 anos, incorporadas ó
SETA entre o 17/07/2010 e o 30/09/2011; cónxuxes

ou parentes do titular da explotación (sempre que
éste estea de alta no SETA).
c) Mulleres de 45 ou menos anos, incorporadas ó
SETA entre o 17/07/2010 e o 30/09/2011, que acce-
dan á titularidade da explotación  en funcionamento
por separación ou divorcio; por falecemnto xubila-
cion ou incapacidade do cónxuxe; ou por alta do ti-
tular noutro réxime da Seg. Social.
Contía:3.000 € por persoa. Prazo:ata o 30/09/2011. 

3.programa de incentivos á contratación de
persoas traballadoras, convocatoria 2011. 
(dOG nº 61, do 28 de Marzo de 2011)
beneficiarios: Empregadores, xa persoas físicas ou
xurídicas de carácter privado.
Programas de axuda:
a) Contratación indefinida inicial.
desempregados: de longa duración; que esgotasen o
paro; maiores de 45 anos; de ata 30 anos, sen cuali-
ficación; víctimas de violencia de xénero; e con cua-
lificación. Período subvencionable: Contratacións
realizadas entre o 01/07/2010 e o 30/09/2011.
Contías: Entre 4.000 e 9.900€.
b) Transformación de contratos temporais en inde-
finidos. Período subvencionable: Transformacións
dende o 01/07/2010 e o 30/09/2011.
Contías: Entre 2.000 e 3.000€
C) incentivos á contratación temporal.
.- Contratos de interinidade con desempregados,
para substituír a traballadores en excedencia por coi-
dado de familiares ou con reducción de xornada por
motivos familiares.
.- Calquera modalidade de contrato temporal, de du-
ración mínima 6 meses, con desempregados víctimas
de violencia de xénero ou en risco de exclusión so-
cial.
Período subvencionable: dende o 01/07/2010 e o
30/09/2011. Contía: Ata 5.040 €
Prazo de solicitude: 1 mes dende contratación ou
transformación, máximo ata o 30/09/2011.

4.Subvencións a asociacións profesionais e
empresariais de artesáns para o fomento do
sector artesanal galego, convocatoria 2011.
(dOG nº 61, do 28 de Marzo de 2011)
beneficiarios: Asociacións profesionais e empresa-
riais de artesáns, cun mínimo de 10 asociados, cuxo
ámbito de actuación se desenvolva en Galicia.
Gastos subvencionables:
a) investimentos en equipamento, mellora da loxís-
tica e comunicacións.
b) divulgación e promoción de productos artesanais.
c) Asistencia como expositor a feiras profesionais.

d) incorporación do deseño ás novas liñas de pro-
duto.
e) Organización de conferencias, xornadas, etc.
Contía: Ata o 70% do investimento, máximo 35.000
€ por entidade. Prazo: Ata o 28/04/2011.

5.programa de iniciativas emprendedoras e
de emprego (i+e+e), convocatoria 2011.
(dOG nº 61, do 28 de Marzo de 2011)
beneficiarios: Empresas privadas (excepto persoas
físicas, sociedades civís, comunidade de bens, coo-
perativas e sociedades laborais) de nova creación,
que xeren emprego estable, entre outros requisitos.
Tipos de axuda:
a) A xeración de emprego estable. Entre 4.000 e
6.000 € por posto traballo estable (ata 10).
b) Subvención financeira, reducción de ata 4 puntos
do tipo de xuro.
c) Subvención asistencia técnica, ata o 75% do custo
dos servizos, máximo 12.000€.
d) Subvención para o inicio da actividade, ata
4.800€ por posto estable (ata 10).
e) Subv. para a conciliación laboral e familiar dos
promotores, 75% do custo dos servizos de gardería,
máximo 3.000€.
incremento de incentivos nun 25% se a empresa ten
o seu domicilio e centro de traballo no rural.
Prazo xeral: 1 mes dende alta na Seg. Social, máximo
ata 30/09/2011
Prazo especial, para as actuacións realizadas entre o
01/07/2010 e 28/03/2011, ata 29/04/2011.

6.Subvencións para a potenciación do tu-
rismo mediante a mellora de establecemen-
tos restaurantes.(dOG 64, 31  de Marzo de 2011)
Actuacións Subvencionables: melloras en instala-
cións e servizos. Axuda: ata o 30% do custo elixible.
beneficiarios: Titulares de restaurantes inscritos no
Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da
Xunta de Galicia. Prazo: ata o 30 de Abril de 2011.

7.Subvencións para a creación de aldeas de
turismo rural, a mellora de establecementos
existentes de turismo rural, e a creación ou
mellora da oferta complementaria nos esta-
blecementos de turismo rural existentes.
(dOG Nº 64, de 31 de Marzo de 2011)
Axuda: Proxectos de creación: ata o 40% para pemes
e 30% o resto. Proxectos de mellora: ata o 30% para
pemes e 20% o resto. beneficiarios: Titulares de es-
tablecementos de turismo rural inscritos no Rexistro
de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de
Galicia.Prazo: Ata o 30 de Abril de 2011.

Axudas e subvencións

empresarias rurais organizan
unha xornada sobre dirección
A Asociación de Empresarias
Rurais (Aser), que preside
Minia Varela Antas -veciña de
Santiso- organiza unha xor-
nada de traballo baixo o epí-
grafe de ‘Xerencia e
dirección’. 

O encontro celebrarase o
próximo xoves 7 de abril no
salón de actos de Asetem-Cca,
a partir das 17.00 horas e es-
tará aberto a toda persoas in-
teresada. O obxectivo da
charla, que será impartida por

Manuel díaz Aledo -econo-
mista e asesor empresarial-, é
profundizar na xestión das pe-
quenas empresas do contorno
rural. Partindo das experien-
cias da súa vida profesional, o
poñente dará pautas a seguir
ás empresarias rurais.

Aser naceu co obxectivo de
atender ás necesidades de for-
mación e capacitación das
súas socias, así como para vi-
sibilizar o papel das mulleres
empresarias do rural.
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diRECTORiO dE EMPRESA E COMERCiO
cc Xestión
Florentino Cuevillas, 2
881973307
Seguros Bilbao
Rda. de Pontevedra, 113
678055942

Banesto
Rda. da Coruña, 16
981507978
caixanova
Alexandre bóveda, 7
981507300

canteras rechinol
Arenal, 64 entrp. izq,
lalín
981505504
canteras prebetong
brasil, 56, Vigo
981505576

Blangar
Ctra. lugo km 46, 
Melide
981505418
carpintería 
José vilela
lg. de Piñor, 14
667435808
carpintería Laya
Rua Palas de Rei, 8
981505283
eypar, S.A.
Madanela
981507203
maderas 
ovidio Leiva
belmil, Santiso
608587447

Aceiteiro 
Rda. da Coruña, 34
981505013
Andón Zapatería
Galicia, 26
981507896
Área de Servicio 
o rañao
O Rañao s/n, Melide
981506473
Autorecambios
Ángel
Avda. de lugo, 4
981505251
Bambi
Rosaleda, 5
981507536
Bensar
Novoa Santos, 10
981506165
Berencello
Rúa do Convento, 2
661815976
Bodejas mejuto
Rda. de Pontevedra, 74
981505004
calitex
Galicia, 4
981505154
carnicería mella
Progreso, 16
981507556

carnicería penas
Avda. de lugo, 35
981505916
casa das Luces
Alexandre bóveda, 11
981505111
casa Juanito
Mateo S. bugueiro, 39
981505103
casa Santos
Avda. de lugo, 8
981505396
centro comercial
Ares
Rda. da Coruña, 27
981505053
cociñas m. Buján
Avda. de lugo, 99
981507421
comercial pampín
Cantón de S. Roque, 4
981506142
confecciones 
cardigan
Convento, 20
981505110
cristalería González
Agüeiros, 44
981507016
cubiertas 
Hermanos Blanco
Pol. ind. A Raña, rúa 7.
O barco
988335294
decoré
Rúa do Convento, 1
661779193
deportes López
Avda da Habana, 5
981505425
distribuciones
mella
Xoán XXiii
981506068
distribucións 
o carrizo
Avda. de lugo, 83
615360089
distribuciones 
pascual
Avda. lalín, 24
981506150
estanco Angarela
Progreso, 9
981506096
electricidade vilela
Avda de América, 34
981505900
electrotel 2000
Florentino Cuevillas, 18
981507171
escayolas Sito 
Rda. Pontevedra, 75
981505951
espomasa
Ctra. Melide-Toques,
km 8, Toques
981505971
establecimientos
el mueble
Rda. Pontevedra, 2
981505089
estación de Servicio 
corredoiras
Corredoiras, 14, 
boimorto
981516004
eurocadena
Cantón de S. Roque, 9
670292917
expert-melide
Rda. da Coruña, 32
981507855

Floristería chelo
Alhóndiga, s/n
981505876
Floristería maru
Convento, 9
981507580
Floristería tarrío
Amador Rguez, 7
981506164
Froitas León
Progreso, 24
619469453
Frutas Gallego e
Hijos
laberco, s/n, Arzúa
981500429
Frutas nati
Pol. ind. A Madanela
600448092
Fuciños rivas
Rda. da Coruña
981505047
Hijos de casal 
mariño
E. Álvarez Carballido, 1
981505310
imaxina
Florentino Cuevillas, 4
881957087
imprenta meligraf
Rúa Galicia, 26 
981506256
inpugal
Rda. de Pontevedra, 107
981507647
iris melide
Emilia Pardo bazán, 11
981507806
Jim Sports 
technology 
Madanela S/N 
981506434
José Xaneiro
Avda. Toques, 57
981505335
Joyería oro Ley
Rúa de San Pedro, 14
981505468
Joyería Silvela
Rda. da Coruña,40
981505997
La cortina
Avda. de lugo, 43
981506358
Lácteos terra de
melide
Orois, Melide
981808009
Larpeiradas
Praza do instituto,4-3º
981505688
Leiva motosport
Rda. da Coruña, 52
981507334
Librería cousas
Avda. da Habana, 29
981505775
Librería victorio
Taboada Roca, 1
981505055
m&m moda
Rda. da Coruña, 58
981942415
marvi
Rúa do Convento, 16
981507194
melimática
Otero Pedrayo, 6
981507881
mobles Ares
Rda. da Coruña,62
981505564
modas el dándolo
Convento, 15
981506370

modas manuel
Rda. da Coruña, 68
981507377
motor melide
Pol. ind. A Madanela
981507031
muebles paula
Crta. lugo, km 46, 
Melide
981505734
multiprecio cousas
Novoa Santos, 25
981507474
muxica tenda
Xoven
Rúa do Convento, 36
981506366
Óptica Abal
Rda. da Coruña, 20
981506097
ortopedia ortosaúde
Rda. Pontevedra, 16
981507874
panadería tahona
Avda. da Habana, 7
981505127
panadería e 
pastelería toques
Avda. de lugo, 31
981505181
per lei
Rúa de San Pedro, 10
981507437
perfumería Lyss
Rda. da Coruña, 44
981507684
pescados Abel
Ovedo, 16
609823079
pescados e 
mariscos manolo
Rosaleda, 10
629812029
pinturas mejuto
Vimianzo, Santiso
981193494
Q me compro
Alexandre bóveda, 16
981505149
ramón cabado
Avda. Toques, 30
981505137
ramón pampín
Bango
Rda. de Pontevedra,105
981507526
ribeirao
Convento, 12
981505018
Sanoguera 
Fotografía
Rda. de Pontevedra,45
981507360
Silvia novias
Rda. de Pontevedra,48
981507174
cooperativa 
melisanto
Agüeiros s/n, Melide
981506026
Suministros 
industriales cire 
Pol. ind . A Madanela,
parc. 22
981507954
Súper vilasoa
Xesús bal Gay, 6
627240011
Supermercados 
García
Rda. da Coruña, 14
981815400

Supermercados
Gómez
Amador Rodríguez, 3
981507027
Xebre
Rúa de San Pedro, 16
981505723
Xoiería roval
Alexandre bóveda,12
981505431
Zapateria tanuska
Cantón de S. Roque,14
981505793

Barreiro Lodeiro, J.
baltar, Melide
981515386
c.S.A.
Convento, 15-1º izq.
981507374
calefacciones rois
Alcalde Jesús Fuciños
buján, baixo
981804404
cervisa Sistemas
metálicos
Pol. ind. A Madanela, 
981507176
const. m. espiño
Concepción Arenal, 5 
981507729
const. Leonardo 
miguélez
Santa María, Melide
981505273
const. martínez
cordido
dr. Fleming, 1
981506051
const. pambre 
Fdez. Castro, 8
981505859
const. pichel Hnos
Avda. Estación, 2, lalín
986780759
costoya varela, J.
Rda.Pontevedra,51 1º iz.
981507089
escayolas 
Jesús Fociños
Avda. Montserrat, 40
Esc. 3 piso l2, A Coruña
981170550
excavaciones 
paradela
Ribeiro,s/n 
Os Ánxeles, Melide
981505592
Hormigones carral 
Sta. María de Veira, 
As Travesas, Carral
981505025
Hormigones myhnor
Pol. ind. A Madanela,
Parcela 30
981173616
marmolería 
La viña
C/ lugo s/n, Arzúa
981500451
marmolería melide
Gosenxe, Ribadulla,
Santiso
981505518
penas y mosteiro
Avda. Toques y Friol
981504782
Química industrial
proquintas
Pol. ind. A Madanela
981505300

revestimientos
rifer
Avda. de lalín, 26
981507116

Bodegas curros
Rda. de Pontevedra,18
981505968
Bodegón celta
Agüeiros, Melide
981505505
café chaplin
Cantón de S. Roque,17
981505355
cafetería ivory
Cantón de S. Roque, 1
981507901
cafetería marta
Cantón de S. Roque, 13
981505346
cafetería mJ
Alexandre bóveda, 17
981507853
cafetería ruada
Rda. de Pontevedra,95
981507537
cafetería trinidad
Antón Fraguas, 3
espectáculos 
Ángel Seoane
Avda. da Habana, 15
981505328
Hotel carlos 96
Avda. de lugo, 119
981507633
o sapo Lambón
Avda. de Toques, 35
981505023
parillada o carburo
Villamor, Toques
981504907
parrillada rúa
Avda. de lugo, 50
981506076
pazo de eidián
Eidián, 5 Agolada
986682545
pizzería Xoldra
Avda. de lugo, 25
981507906
pulpería Alongos
Avda. de lugo, 22
981507510
pulpería ezequiel
Cantón de S. Roque,46
981505291
pulpería mosquera
Avda. de lugo, 85
981505587

Javier López López
Rúa Xosé Ramón Fdez.
Castro, 6
981505482

Aprende Academia
Rda. de Pontevedra,10
981815432
Fisio-vida
Florentino Cuevillas,16
981507047
inmobiliaria 
villamor
Cantón de S. Roque, 8 
981815330

mª Jesús iglesias 
Sánchez
Rda. Coruña, 29-1ºd
981507608
oid
Rda. Pontevedra, 53
981505156
peluquería 
Santín & Amo
Cantón de S. Roque, 9
Entrechán
650436375
rural tec
Martagona esquina bos
Aires
981507245
Skala peluqueros
Almirante brown,19-21
981505903
tecnamelide
A Madanela, parc. 80
981506388
tecturis
Avda A Coruña, 39 
2º C, lugo
982242563
toño peluqueros
Rda. Pontevedra, 59
981506181
veterinaria mónica
Blanco
Mateo S. bugeiro,11
629507958
Xiganet
Rúa Progreso, 36
615929647

mª carmen 
carreira Simón
Rda. da Coruña, 50 1º
981505280

talleres Bertocar
Furelos, Melide
981505612
talleres Leiva
Madanela, Melide
981505211
talleres mejuto
Sta. María, Melide
981505999

cabado rguez, J.r.
Pezobrés s/n, Santiso
981517789
Gasogal S.L.
Emilio Campoamor, 2
981506029
transportes Sierra
Pol. ind. Madanela,
parcela 79
981515818

ASeSorÍAS

BAncA

cAnteirAS

comercio

conStrU-
ciÓn

HoSteLerÍA

enXeÑerÍA
tÉcnicA
AGrÍcoLA

ServiZoS

trAnSporteS

cArpinterÍA

tALLereS

Socio coLA-
BorAdor
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Adxudican o arranxo de
sete viais en varios puntos

Treito que une o colexio da Martagona con Furelos

A Xunta de Goberno local ad-
xudicou os traballos de me-
llora de sete viais en varios
puntos do concello que na ac-
tualidade presentan un impor-
tante estado de deterioro. 

un dos máis transitados, se-
gundo informou o Concello, é
o tramo que discorre entre Fu-
relos e a Martagona, que da
acceso á Cooperativa Meli-
santo e tamén é unha das en-
tradas dos autobuses escolares
que van ao colexio Martagona
e ao iES melidense. Esta ac-
tuación supoñerá un investi-
mento de máis de 50.000
euros, dun total de 162.000
euros que están presupostados
para o conxunto de obras. 

Outro dos tramos que serán
reparados é o Camiño de Fe-
rreiros, que leva á piscina mu-
nicipal. O máis longo dos viais
reparados é o que comunica
Castiñeiroa, en Maceda, co
lugar da Pena en Orois, cunha
lonxitude de 4,5 quilómetros.

Tamén se repararán os viais
que comunican San Martiño
das Varelas co lugar de Rebo-
redo, ademais de outros tra-
mos nos lugares de Catasol, na
parroquia de Santa María;
Corbelle nos Ánxeles e Zara-
mil en San Salvador. 

Segundo informou o Conce-
llo, os traballos serán executa-
dos por unha empresa local e
comezarán nos próximos días.

A autovía A-54 (lugo-San-
tiago) ao seu paso por Melide
segue a ser motivo de polé-
mica. O último enfrontamento
materializouse entre o PP local
e o equipo de goberno no úl-
timo pleno ordinario do Con-
cello, no que o PP presentou
unha moción para solicitar á
Federación Ecoloxista Galega
(FEG) á retirada da denuncia
que interpuxo contra a Conse-
llería de Medio Rural e o Mi-
nisterio de Fomento por

permitir o paso da autovía
polo espazo protexido da Serra
do Careón. A FEG entende que
a declaración de impacto Am-
biental “presenta omisións im-
portantes que non garanten
unha adecuada valoración do
impacto real desta autovía e as
súas alternativas sobre o
medio natural” e engade que
“se incumpre a lexislación ga-
lega, estatal e europea sobre
especies ameazadas”.

No pleno do Concello, o

equipo de goberno negouse a
votar a moción do PP por ter
concertada unha reunión coa
FEG. “Queremos coñecer a in-
formación de primeira man e
intentar convencelos de que
retiren a denuncia”, asegurou
a alcaldesa Socorro Cea.

Para a voceira do PP, Ánxe-
les Vázquez, trátase dun “erro
grave” e lamenta que o go-
berno local “amose indiferen-
cia ante un tema de tanto
interese para o municipio”.

polémica entre pp e goberno pola 
denuncia dos ecoloxistas á autovía

o goberno local destina 331.000
euros para facturas pendentes
Aboará un total de 856.000 euros ós provedores

O Concello destinará 856.000 euros ó pago de facturas

O goberno local acordou no úl-
timo pleno destinar case
331.000 euros ao pago de fac-
turas atrasadas. 

Na sesión ordinaria corres-
pondente ao mes de marzo,
aprobouse a liquidación do
exercicio 2010, que resultou
cun remanente de tesourería
para gastos xerais de preto de
331.000 euros. Con esta canti-
dade, o Concello melidense
pagará un total de 550 factu-
ras correspondentes aos anos
2009 e 2010. Neste senso, o
concelleiro de Facenda, Anto-
nio díaz, amosouse satisfeito
polo dato “que nos permite re-
alizar un novo axuste sobre as
facturas pendentes de pago”.
díaz lembrou que o rema-
nente de tesourería da liquida-
ción do 2009 foi de algo máis
de 58.000 euros, unha canti-
dade seis veces inferior á cifra
do exercicio 2010.

Para que se faga efectivo este
pago, deberán transcorrer os
prazos de anuncio e exposi-

ción pública no boletín Oficial
da Provincia (bOP). Segundo
avanzou a alcaldesa, Socorro
Cea, os ingresos ás empresas
provedoras faranse aproxima-
damente a finais de abril. 

856.000 euros 
Á cantidade de 331.000 euros
para pagos pendentes hai que
sumarlle outros 525.000
euros que foron incluídos nos

presupostos de 2011, xa desti-
nados especificamente a abo-
nar facturas pendentes, polo
que o montante total ascende-
ría a 856.000 euros.

No restante, a aprobación da
liquidación de 2010 volveu
converterse nun debate sobre
a situación económica do Con-
cello entre o equipo de go-
berno e o PP local, onde non se
aportou ningunha novidade.
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IMPRESCINDIBLES DEL PEREGRINO 
EN MELIDE

ponte románica de Furelos centro da vila praza do convento
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“A festa da Hostalería de 
melide é única en toda Galicia”

JOSÉ ROdRÍGuEZ, ‘AYAlA’, PRESidENTE dA ASOCACióN dA HOSTAlERÍA dE MElidE

Este ano celebrarase a V Festa
da Hostalería de Melide, unha
celebración que ano tras ano
acada máis notoriedade entre
os traballadores do sector e ve-
ciños de toda a comarca.

-dende cando se celebra a
festa da Hostalería?
-A primeira celebrouse o 26 de
abril de 2007. Aquel ano par-
ticiparon máis de 800 persoas.

-Séguese xuntando tanta
xente coma daquela?
-Cada ano veñen entre 500 e
550 persoas. Non hai outra
festa coma esta en toda Gali-

‘Ayala’, presidente da Asocia-
ción de Empresarios da Hosta-
lería Cerne de Melide

Cada ano participaron unha media de 500 persoas

cia, é única. Outras asocia-
cións da hostalería organizan
comidas, pero moito máis
caras para os que participan e
sen festa.

-como se financia a festa?
-Coa lotería que vendemos o
ano pasado, o que aportan os
negocios e coas entradas da
xente e o bar da festa. Tamén
fixemos rifas para sortear
unha cesta e xogouse á Primi-
tiva. Este ano foi bastante difí-
cil organizala porque non
dispoñemos de axudas das ad-

ministracións e a crise fai que
as aportacións dos negocios
sexan máis reducidas ca ou-
tros anos.

-A celebración da festa
levou aparellada a crea-
ción da asociación
-A asociación naceu ao ano se-
guinte. Constituímola para ter
maior peso en cuestións coma
os prezos, para realizar com-
pras conxuntas ou polo dos
horarios de peche. Para o ano
que vén toca renovar a direc-
tiva, ao cumprir catro anos.



V Festa da Hostalería 13Cerne 64. Abril 2011



parnet-tic achega o uso
de internet á poboación

O programa Parnet-tic da
deputación da Coruña chega a
Melide co obxectivo de impli-
car á poboación no uso da in-
formática para realizar
diversos trámites, como xes-
tións ante as diferentes admi-
nistracións, poñer un negocio
na rede ou familiarizarse con
outro tipo de trámites que se
poden facer vía internet. 

Mediante unha completa
programación formativa, con
cursos de carácter gratuíto
sobre a administración elec-

trónica ou as novas tecnolo-
xías, os alumnos poderán
afondar no uso do dNi elec-
trónico, a busca de emprego
na rede ou no uso de blogs e
redes sociais.

As persoas interesadas nes-
tas actividades poderán ache-
garse ao Multiusos melidense
de 10 a 13 horas para falar co
dinamizador do proxecto ou
solicitar información a través
do correo electrónico me-
lide@parnettic.eu ou na web
www.parnettic.eu.
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Parnet-tic conta cunha aula no Multiusos de Melide

cuestionan o aumento de axentes
para reforzar a seguridade
O Goberno 
central di que
non medrou 
a inseguridade
no municipio

A finais do mes de xaneiro, a
alcaldesa melidense, Socorro
Cea, e máis o primeiro tenente
de alcaldesa e responsable de
Seguridade, Manuel Prado,
reuníanse co subdelegado do
Goberno na Coruña, José Ma-
nuel Pose Mesura, para solici-
tar un incremento das
medidas de seguridade debido
á onda de roubos en varios co-
mercios -incluído un atraco a
unha xoiería- e locais de hos-
talería e vivendas privadas que
sufrira o concello por aquelas
datas. A reunión rematara co
compromiso de Pose Mesura
de “reforzar a seguridade con
máis efectivos da Garda Civil,

tanto de forma presencial
como en servizo de paisano”.

Agora, esta actuación está en
dúbida ó recibir a voceira do
PP melidense e deputada na-
cional, Ánxeles Vázquez, unha
resposta por parte do Goberno
central na que se asegura que
“el Gobierno, a través de la
Subdelegación en A Coruña,
conoce la situación del muni-
cipio de Melide, donde no ha
habido incremento de la inse-
guridad”. 

Na resposta a unha pregunta
formulada por Vázquez -mem-
bro da comisión de interior no
Congreso-, o executivo estatal
di que Melide conta con 9
efectivos da Garda Civil, e que
o número de axentes para a
quenda de noite “continúa
siendo el previsto en los pla-
nos operativos”.

Ante estas informacións, o
concelleiro de Seguridade ase-
gurou ter constancia “de que a
Subdelegación cumpriu a súa
palabra, e que son varios os

axentes que se preocupan pola
seguridade de Melide, froito
do cal se apreza xa un notable
descenso dos problemas de se-
guridade tanto nos negocios
comerciais como nas vivendas
privadas”. 

vixilancia no polígono
Por outra parte, o Concello de
Melide presentou ante a Con-
sellería de industria o pro-
xecto de instalación dun
sistema de videovixilancia
para o polígono industrial da
Madanela, que foi aprobado
pola Xunta de Goberno local.
Segundo informaron dende o
consistorio, trátase dun circu-
íto pechado de televisión que
permitirá o control dos move-
mentos de persoas e vehículos
que accedan ao recinto. dota-
rase dun posto de control
dende o que se visualizarán as
imaxes en tempo real, que
tamén serán almacenadas. O
proxecto ten un presuposto de
252.000 euros.
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toques homenaxeará a 
Liñeira Fraga o 30 de abril
O Concello de Toques xa ten
concretados os actos de home-
naxe ó seu veciño delfino li-
ñeira Fraga, que se celebrarán
o 30 de abril. Está confirmada
a asistencia do seu fillo, a súa
nora e netos, segundo indica-
ron dende o Concello toquense.

liñeira Fraga, que fora
membro da CNT, foi conde-
nado e fusilado tras un conse-
llo de guerra o 11 de xullo de
1937 na Coruña. Naceu e viviu
en Toques ata que se trasladou
á Coruña. No municipio to-
quense vive aínda moita da
súa familia.

Os actos conmemorativos
iniciaranse ás 18.30 coa colo-

cación dunha placa e unha
ofrenda floral no lugar de Pi-
ñeiro, onde residiu o homena-
xeado. Ás 19.00 horas o
historiador e profesor da uni-
versidade de Santiago, Emilio
Grandío, analizará a figura de
liñeira Fraga e falará da re-
presión franquista en Galicia,
nunha charla que se celebrará
no Multiusos de Souto. O pro-
grama rematará coa actuación
dos cantautores Mini e Mero,
membros do grupo A Quenlla.

Como xa fixera con Marcial
Villamor, o Concello de To-
ques quere honrar a memoria
de dous veciños que foron ví-
timas da represión franquista.

Santiso e toques promocionan 
os seus atractivos na turexpo

Toques acudiu
por segunda vez
á mostra, ao
considerala “boa
plataforma”

Stand do Concello de Santiso durante a inauguración

un rotundo éxito. Así se pode
calificar a participación dos
concellos de Santiso e Toques
no ii Salón Turístico de Gali-
cia, Turexpo 2011, celebrado
entre o 25 e o 27 de marzo no
recinto feiral de Silleda. 

O Concello de Santiso acu-
diu por primeira vez a este cer-
tame para promocionar os
seus atractivos turísiticos, cun
stand no que se integraron o
propio Concello e un grupo de
casas de turismo rural do mu-
nicipio. 

Santiso foi a auténtica reve-
lación da mostra á vista do pú-
blico que se congregou no seu
posto, decorado con paneis
das casas rurais -que divulga-
ron un vídeo promocional- e
cos principais atractivos paisa-
xísticos do concello. Os visi-
tantes interesáronse por
estancias nas casas rurais ou
as rutas de sendeirismo. Algo
que causou moita expectación
foi o ferry que une os concellos
de Santiso e Vila de Cruces a
través do encoro de Portode-
mouros, descoñecido pola
maioría dos visitantes. 

O grupo ‘Gaiteiros da Ponte’

amenizou a sesión inaugural
da feira, na que o Concello de
Santiso convidou a doces típi-
cos da zona.

promoción de toques
Pola súa banda, o Concello de
Toques, que acudiu por se-
gundo ano consecutivo a Tu-
rexpo, presentou un vídeo
promocional divulgando os
paisaxes, patrimonio histórico
e gastronomía do concello.
Tamén se repartiron entre os
visitantes trípticos informati-
vos dos distintos monumen-
tos, como a capela de San
Antolín, ou das rutas de sen-

deirismo que percorren o te-
rritorio toquense. dende o
consistorio aseguran que esta
feira é “unha boa plataforma
de difusión dos numerosos
atractivos que posúe o noso
concello”. 

Continuando co plan de po-
moción turística que leva a
cabo o Concello, nos próximos
días instalaranse indicadores
das oito rutas de sendeirismo
existentes no municipio, ade-
mais dun panel informativo no
dolmen do Forno dos Mouros,
un dos máis importantes e
mellor conservados monu-
mentos megalíticos de Galicia.

O stand de 
Santiso foi 
a revelación
desta edición 
da feira turística
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O alcalde e persoal do Concello Toques no stand

Fernando Suárez, novo 
candidato do pSoe de Santiso

Fernando Suárez Cortiñas
será o candidato do PSdeG de
Santiso de cara ás proximas
eleccións municipais. Suárez,
que substitúe a inés Cajide Val
no número un do PSdeG local,
comprometeu ante os veciños
toda a súa “enerxía e vontade”
para representalos. Asegurou
que “os votos que acade vou-
nos traducir en votos válidos,
non traficarei con eles como

ocorreu noutras ocasións”.
No acto de presentación da

candidatura, celebrado o 26 de
marzo, Suárez estivo arrou-
pado polo secretario provin-
cial do PSdeG e presidente da
deputación da Coruña, Salva-
dor Fernández Moreda, así
como pola deputada autonó-
mica Silvia Fraga e por alcal-
des e candidatos socialistas da
comarca.

Suárez substitúe a inés Cajide Val no PSdeG de Santiso



moreda coloca a primeira
pedra da estrada a ribadulla
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medra en verde, outra 
perspectiva da agricultura

Medra en Verde é unha coope-
rativa de traballo asociado que
naceu no 2009 a partir das in-
quietudes de catro profesio-
nais ligados ao medio rural.
Eles son Paula Martínez,
Pablo Santos, Senén blanco e
Andrés Castro. 

despois de traballar cada un
no seu sector, decantáronse
por unir esforzos creando
unha empresa que ofrecera
servizos integrais para o
medio rural. En Medra en
Verde -entidade colaboradora
coa Consellería de Medio
Rural- ofrecen asesoramento
agrícola, gandeiro e forestal,
tramitación de subvencións,
proxectos de explotacións de

todo tipo, traballos veterina-
rios e formación relacionada
coas diversas actividades que
se desenvolven no rural. 

dende hai case dous anos,
Medra en Verde xestiona a Es-
cola de Agricultura Ecolóxica
de Vilasantar -propiedade do
Concello-, na que imparten
cursos e organizan diversas
actividades con colexios, aso-
ciacións e teñen campamentos
durante o verán. Na escola di-
funden as tradicións do medio
rural. “Sempre potenciamos
unha produción agrícola e
gandeira máis sustentable,
non só respetuosa co medio
ambiente senón tamén econo-
micamente”, indica Paula
Martínez. 

Os seus proxectos de futuro
pasan por difundir máis a es-
cola e convertela nun referente
en toda Galicia. Ademais, que-
ren dar un empuxón ao labo-
ratorio de análises agrícolas, a
partir do que farán analíticas a
calquera particular. O obxec-
tivo é que non dependan de
organismo públicos para facer
analíticas de solos, puríns…

Paula Martínez

Os traballos
teñen un prazo
de execución 
de 12 meses

Moreda colocou a primeira pedra da estrada a Ribadulla

O pasado 15 de marzo comeza-
ban oficialmente as obras de
mellora da estrada CP-4603
que une o casco urbano de
Melide coas parroquias de Vi-
santoña e Ribadulla en San-
tiso, despois de que o
presidente da deputación da
Coruña, Salvador Fernández
Moreda, colocara a primeira
pedra do vial.

deste xeito dan comezo
unhas obras que transforma-
rán por completo a actual es-
trada, que pasará dos cinco
metros de ancho actuais a oito,
con 3,5 metros por carril e
medio metro de beiravía a ám-
bolas dúas marxes. Tamén se
mellorará o firme, que actual-
mente presenta moitas irregu-
laridades, o que fai perigoso o
tráfico por esta estrada.

Os traballos supoñen unha

inversión de 1,2 millóns de
euros e teñen un prazo de exe-
cución de 12 meses. dende o
organismo provincial agardan
que se cumpran os prazos,
como así o indicou Fernández
Moreda no acto que simboli-
zou o inicio das obras, no que
estivo acompañado pola alcal-
desa de Melide, Socorro Cea, o
rexedor de Santiso, Ovidio
leiva, e o responsables locais
do PSdeG de Melide e Santiso,
Manuel Prado e inés Cajide.

Moreda reiterou o seu
“firme compromiso” con esta
actuación, que xa trasladara
despois da manifestación veci-
ñal no mes de outubro.

Abastecemento de auga
Aproveitando as obras, dota-
rase de abastecemento de
auga ós núcleos de Santa
María, Campos e San Martiño,
como o pediu o Concello de
Melide. Esta actuación ten un
orzamento de 80.000 euros.

o grupo Utm celebrou a súa
asemblea xeral ordinaria
O Grupo de desenvolvemento
Rural (GdR) ulla-Tambre-
Mandeo 23 celebrou o pasado
10 de marzo a súa asemblea
xeral ordinaria, na que se
aprobaron as contas do exerci-
cio 2010 e se presentou o orza-
mento para o presente ano.

Na reunión, á que asistiron a
xerente e o secretario de Ase-
tem-Cca, ratificouse ós novos
cargos da Xunta directiva, que
preside o alcalde de Santiso,
Ovidio leiva, trala dimisión da

anterior presidenta, María del
Carmen Furelos.

O equipo xerencial dou
conta da memoria de activida-
des que se desenvolveron du-
rante o 2010, ano no que
comezou a funcionar de xeito
efectivo esta entidade que
agrupa a dez concellos.

ó rematar a xuntanza, os
asistentes participaron nunha
degustación de produtos típi-
cos das comarcas que xestiona
o GdR.

Asociación de
empresarios 

terra de melide 
centro comercial

Aberto



todo preparado para a sétima
edición da Foliada de melide
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peña Arcea participa 
no torneo San Huberto
O campeonato comezou en Fisterra

Membros de Peña Arcea posan coas perdices que bateron

Os nove membros do grupo
Peña Arcea de Melide acudi-
rán ao famoso campeonato
San Huberto de caza de perdiz
con cans adestrados. Entre
eles participará o campeón ga-
lego do 2009, Eduardo
blanco, máis coñecido como
‘Naco’, que se presentará co
seu fiel compañeiro, Marqués,
para intentar acadar un novo
logro na súa carreira.

A primeira proba do campe-
onato celebrouse o 2 de abril
nos montes do municipio co-
ruñés de Fisterra. A seguinte
parada será en Vimianzo, o
próximo 16 de abril.

A competición durará ata se-
tembro, cando terá lugar o
campeonato galego, no que se
baten os cinco primeiros clasi-

ficados de cada provincia.
A finalidade deste campeo-

nato é a de promover o espí-
rito deportivo do cazador, a
súa técnica e as cualidades e
adestramento dos cans, me-
diante unha competición de
alto nivel. 

Afixo o muíño de melide
Os membros de Peña Arcea
contan cun afixo, denominado
O Muíño de Melide, con reco-
ñecemento a nivel europeo,
polo que cada can que crían
leva este ‘apelido’.

Os membros do colectivo
traballan para acadar a cele-
bración dunha proba de San
Huberto en Melide, en colabo-
ración coa asociación local de
cazadores.

A marcha gaiteira percorrerá as rúas de Melide

A sétima edición da Foliada de
Melide pechará o mes de abril
e abrirá o de maio ó celebrarse
os próximos días 30 e 1. Como
cada ano, a música das gaitas
escoitarase por tódalas rúas da
localidade.

Malia que aínda non está pe-
chado totalmente o cartel de
grupos que actuarán, na pre-
sentación oficial do certame
destacouse a participación dos
grupos Quempallou, Espido e
Cé Orquestra Pantasma.

Por terceiro ano consecu-
tivo, veciños e forasteiros po-
derán gozar do concurso de
Cantos de Taberna, no que
arredor dunha ducia de gru-
pos percorrerán uns dez locais
da ‘zona dos viños’ e serán
puntuados polos propios ta-
berneiros.

Como cada ano, tamén ha-
berá mostra de artesanía, tea-
tro, animación de rúa e
conferencias sobre as tradi-
cións musicais en Galicia.

mostra adicada á muller
Nesta edición, a mostra prepa-
rada pola Asociación Cultural
e Musical O Castelo -que orga-
niza a Foliada- preséntase
baixo o título ‘Elas, que non en

balde son muller’, pretende
ser unha homenaxe a tódalas
mulleres, reivindicando a im-
portancia do xénero feminino
dende a idade antiga ata os
tempos actuais.

Por terceiro ano celebrarase o concurso de Cantos de Taberna

Celebrarase o
iii Concurso 
de Cantos de
Taberna na 
zona dos viños 

o kaiak volveu ás torrentes de mácara Ferreiro triunfa en Ávila

un dos participantes atravesa as torrentes de Ramil

O piloto melidense Jesús Fe-
rreiro fíxose coa vitoria no
Rally de España Histórico
Ávila digital, que se desputou
na provincia de Ávila durante
a última fin de semana do mes
de marzo. 

Jesús Ferreiro e o seu copi-
loto Javier Anido, co seu Pors-

che 911 RS, foron os líderes in-
discutibles da proba, que se
celebrou en dúas etapas. Só
cederon o primeiro posto no
segundo dos dez tramos nos
que se dividía a proba, pero fi-
nalmente lograron vencer ao
segundo clasificado, Toño
Sainz.

despois de ter que aprazarse a
Vi edición do Campeonato Ga-
lego de Kaiak extremo en fe-
breiro por mor das malas
condicións meteorolóxicas, os
kaiaks volveron surcar o curso
do Alto ulla nas torrentes de
Mácara e Ramil os pasados 19
e 20 de marzo. 

un total de 14 participantes
desputáronse o pase para a
final, que se celebrou na se-
gunda xornada do campeo-
nato, aínda que houbo máis
canoístas que participaron no
tramo de exhibición. O gran
caudal que levaba o río au-
mentou a esixencia da compe-
tición, que concentrou a varios
deportistas procedentes de te-
rras foráneas. un dos partici-
pantes máis mediáticos foi
Txus Ruíz de Erentxun, cola-
borador do famoso programa
‘Al filo de lo imposible’.

O gañador do certame foi
Ramón Etxaniz Peñas, do
clube Atlético San Sebastián.
O primeiro participante galego
clasificado e segundo no podio
foi Armando blanco Amboage

do clube Pontecesures.
durante os dous días houbo

ducias de persoas que segui-
ron a competición nas beiras
do ulla, gozando ao mesmo
tempo da paisaxe da zona.
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o 9 de abril será o v torneo
de pesca ‘terra de melide’

As augas do río Furelos aco-
llerán por quinto ano consecu-
tivo o campeonato de pesca
‘Terra de Melide’, que orga-
niza a Asociación de Troiteiros
Río Furelos. 

Segundo informaron dende
o colectivo, a data límite para
inscribirse é o 6 de abril, xa
que as prazas son limitadas.
As inscricións pódense facer a
través da web www.riofure-
los.es, ou por medio do correo
asociaciontroiteiros@gmail.co
m ou no número 696607348.

O sorteo de prazas será o 7
de abril ás 13.30 na Cervexería

Orois de Melide.
Os participantes deberán

presentarse o sábado 9 de
abril ás 7.30 horas na Churre-
ría O burato, para trasladarse
ó río e ocupar cadanseu tramo
e comezar a competición ás
8.30 horas. Cada concursante
deberá ir acompañado dun
xuíz. Ás 13.00 finalizará a
competición.

Os troiteiros terán un xantar
no Hotel Carlos onde se farán
entrega dos premios. A asocia-
ción repartirá un total de
2.500 euros en premios e ma-
terial de pesca. 

A escuela Ayude, líder absoluta 
do torneo nacional de kick boxing

Selección galega de Kick boxing

Cora Ayude, no centro, co ouro en loita olímpica escolar

O equipo local
acadou 8 ouros,
unha prata 
e tres bronces 

O mellor clube de kick-boxing
de España. A Escola Ayude de
Melide foi o clube que máis
medallas acadou na última
edición do campeonato estatal
de kick-boxing na modalidade
de light contact, celebrado o 19
e 20 de marzo en Madrid, e no
que participaron os 250 mello-
res deportistas das 16 comuni-
dades autónomas que se
presentaron ao certame.

A fazaña da Escuela Ayude
resúmese en oito ouros, unha
prata e tres bronces. As meda-
llas douradas foron para Sa-
bela Cabado, Patricia lópez,
Mar Riveiro, Miriam Martí-
nez, Mario Varela, Aarón
Ayude, Cora Ayude e bruno
Agra. Antía Vázquez conse-
guiu a única prata e os tres
bronces foron para Adrián Mi-
guélez, Cristina Cardeiro e
José Conde. 

En total, doce metais dos 21
que acadou a selección galega,
que acudiu ao campeonato
con 24 deportistas, a maioría
deles pertencentes á escola de
deportes de combate meli-
dense.

Por se fora pouco, a meli-
dense Cora Ayude tamén se
proclamou campeona de Es-

curso de monitor de
tempo libre en melide
A Escola Rural de Tempo
libre convoca un curso inten-
sivo de monitor de tempo libre
en Melide. A actividade, que
está homologada pola Conse-
llería de Traballo e benestar,
desenvolverase en Semana
Santa e nas fins de semana do
mes de maio. 

O curso está destinado a
maiores de idade que queiran
obter a titulación precisa para

traballar en campamentos, lu-
dotecas... Tamén se impartirá
un curso de iniciación ás Téc-
nicas de Montaña.
Os interesados en participar
están convocados a unha reu-
nión o próximo 10 de abril ás
17 horas. Poderán obter máis
información no enderezo es-
cola@axenciagalegadetempo-
libre.com ou a través do
número 629 023 482.

cultura pospón a aprobación
da ruta do camiño Francés
Presentáronse case 200 alegacións

Praza do Convento

A Consellería de Cultura e Tu-
rismo pospón a aprobación do
trazado definitivo do Camiño
Francés debido á gran canti-
dade de alegacións que recibiu
o proxecto, un total de 182. 

Patrimonio puxo a exposi-
ción pública os planos da ruta
entre o 1 de setembro e o 31 de
outubro de 2010.  A Xunta
tiña previsto que antes de final
de ano se resolveran as alega-
cións e se aprobara definitiva-
mente o trazado e deste xeito

desenvolver tamén o plan pro-
tector do Camiño. 

Agora haberá que agardar,
polo menos, ata setembro para
a aprobación da ruta e ata o
2012 para que se poña en mar-
cha o plan protector.

En Melide, un grupo de par-
ticulares presentaron unha
alegación -á que se sumou o
Concello- para que se estable-
cera un trazado alternativo á
ruta oficial ó seu paso polo
casco antigo.

deportistas e
técnicos tiveron
unha homenaxe
no Concello

Recibimento do Concello de Melide

paña en loita olímipica na ca-
tegoría escola e acadou o
bronce en cadetes.

O equipo ó completo da es-
cola foi recibido pola corpora-

ción do Concello de Melide,
que se sumou ás numerosas
felicitación que reciben depor-
tistas e técnicos polo seu meri-
torio traballo.
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Tempos de crise: 
o paradoxal aumento dos ricos 
Santiago Prado Conde (Chago), Antropólogo

Nas últimas semanas saltou a
noticia de que o número de
millonarios en España aumen-
tou nunha porcentaxe moi sig-
nificativa, cando as persoas
sen acceso a un emprego se-
guen a bater rexistros históri-
cos. Como é sabido por todos,
o que diga non sabelo é porque
vive noutro mundo, coas crises
sempre houbo quen se enri-
queceu. O problema non é en-
riquecerse coa crise unha vez
que se sae desta, ben porque
se foi quen de investir os afo-
rros en aquilo que no futuro
terá un valor engadido, co
risco que supón saber por
onde irá o futuro; ou ben por-
que se foi emprendedor e se
arriscou nas épocas duras por-
que se vía un bo futuro para
competir co negocio. O pro-
blema sitúase, na miña opi-
nión, nos que se enriquecen
durante a crise ou esta é o
medio para o enriquecemento,
é dicir, as desgrazas duns moi-
tos son as fortunas duns pou-
cos.

Hipotecas que non se pagan,
préstamos aos que non se
pode facer fronte, luxos dou-
tras épocas que agora están a
pasar unha factura no seu
mantemento, os aforros de
toda unha vida perdidos cando
nos garantían que nos enri-
queceríamos, e un longo etcé-
tera. Entre outras moitas
situacións aos que nos esta-
mos enfrontando os cidadáns
de occidente, as expostas sitú-
anse no campo daquilo que re-
move o corazón a calquera
humano, é dicir, a desgraza
dos outros pode tornarse cara
a nós mesmos e non nos gus-
taría atoparnos en situacións
coas que diariamente convivi-
mos. Polo tanto, o número de
persoas que se están empobre-
cendo aumenta porque os in-
gresos das unidades familiares
vense reducidos debido á si-
tuación de paro e porque o ac-
ceso aos bens básicos medrou
moi significativamente na úl-
tima década.

A pesares da situación eco-
nómica mundial, que está
tendo unha influencia moito
maior nos países occidentais,
as persoas que posúen máis de
1.000 millóns de dólares son
moitas no mundo e proceden-
tes do noso Estado son quince
segundo a famosa lista Forbes.
Á marxe destas grandes fortu-
nas, que a maioría dos seus in-

Na terra da auga, GAliCiA,
onde a auga abonda por todos
os recunchos, polo visto temos
que paga-la bula o mesmo que
se pagaba por comer o pouco
touciño que nas casas do
medio rural se gardaba para as
ocasións especiais, sempre e
cando os caciques, cregos e
feudais, coa bula no peto do
paisano, deran o veredito para
comer un lisco de carne da que
estamos a falar. 

A día de hoxe para regar os
lameiros, bañarte na túa casa
coa traída que naceu de forma
espontánea na cabeceira da
horta, dos pozos que se fixeron
e pagaron os veciños, segundo
rumores e feitos xa contrasta-
dos que sementou a Xunta,
con ameazas de sancións as-
tronómicas, para intimidarnos
e adestrarnos aos impostos,
coa crise que temos enriba os
de “sempre”, arranxan de
forma brutal sen contempla-
cións o tema de xeito abusivo
e de forma paulatina, con un
inxusto imposto que dá ver-
goña; de maneira caciquil e
feudalista, ou se cadra de xeito
ditatorial. 

A raiz deste pensamento e
reflexións que arestora me
salen da testa pregúntome,
como galego, se eu estou tolo,
se subo, se baixo, ou o que din
de isto é un pesadelo? Non
asume o meu miolo, como o
actual goberno de Galicia, in-
tenta asemellarse no capítulo
de impostos a “Zapatero” ou
que Zapatero fixo copia dos
que hoxe nos agreden con este

inxusto cánon, facendo que
tantos xubilados do peto ca-
tivo, parados, … non poidan
paga-la auga, nin a enerxía
para subila do pozo; cuestión
que o executivo galego tanto
criticaba refiríndose ao ante-
rior goberno da comunidade.

Polo visto, segundo din os
labregos, os cambios en polí-
tica non se fan para acadar
melloras que beneficien ao po-
pulacho, cando menos nesta
terra, á que os cidadans por
enriba non defenden, a pesa-
res de presumir de “vivir como
galegos.” isto dío a tele. 

Por outra banda cómpre en-
gadir, que na terra da auga,
petróleo branco de Galicia, as
fontes, regos e ata as goteiras
que producen enerxía, para
que tamen nola cobren polo
alto cando é nosa, pretenden
poñerlle impostos a un trago
de auga, esquecendo ou que-
rendo esquecer que o 22% da
auga de España corre polos
nosos regueiros fontes e ríos,
tamén en mans éstes de indus-
trias privadas e foráneas, “fa-
ránnos de novo voltar aos
candelos”. 

Para rematar, pedímoslle ao
goberno da Xunta que non
faga uso da mayoría para
poñer aos galegos este im-
posto ridículo e inxusto, tendo
en conta que na nosa comuni-
dade, como vimos dicindo,
sobra a auga. Non toleramos
que se nos amedrente con san-
cións que nos fan poñer a pel
de galiña. Non máis asedio ao
pobo chan e sinxelo. 

Terra da auga, 
paga a bula

Xavier Pazo blanco, presidente da 
Asociación de Troiteiros ‘Río Furelos’

gresos non se producen no te-
rritorio do Estado, senón que
o fan en países emerxentes ou
a través da localización dun
produto por practicamente
todo o mundo, o que máis
pode chamar a atención é que
o número de ricos –aqueles
que teñen un patrimonio mí-
nimo dun millón de dólares,
excluíndo vivenda/s e consu-
mibles (coches, barcos,
avións...)– tamén se veu incre-
mentado nunha porcentaxe
significativa.

O cidadán normal non acaba
a alcanzar na súa lóxica racio-
nal e práctica do mundo a que
se debe isto, porque as súas
preocupacións sitúanse en ter
un emprego que permita cu-
brir as necesidades básicas e
algún sobrante para o lecer. As
explicacións que nos dan é que
aqueles que teñen acceso ao
coñecemento das inversións
ou daquilo que se denomina
bolsa son os que se están a en-
riquecer. unha desigualdade
baseada no acceso á informa-
ción, ao coñecemento e ás re-
lacións co pequeno grupo de
expertos ao servizo das gran-
des fortunas. 

Polo tanto, o traballo, tal e
como é entendido popular-
mente, vese redefinido na súa
conceptualización. Quizás
hoxe teñamos que engadirlle
nunha das súas acepcións a
capacidade de empobrecer a
moitas persoas, porque todo
está indicando que o traballo e
enriquecemento duns poucos
está supoñendo a desgraza e
empobrecemento duns moi-
tos. un paradoxo difícil de en-
tender.

Fai xa tres lustros que
Chomsky e Ramonet nos brin-
daron a magnífica obra titu-
lada “Como nos venden a
moto”. O primeiro fixo un re-
paso polo poder para crear
opinión e que ocultaba, por

exemplo, os beneficios que su-
puxo para algúns poucos a
chamada por aquel entón
Guerra do Golfo. O segundo
alertaba sobre cómo se esta-
ban a construír os novos amos
do mundo, mediante os mer-
cados financeiros e as redes de
información e xerándose así
un pensamento único que fra-
guaba no culto ao mercado.

A análise, anos máis tarde,
non pareceu verse desencami-
ñada e hoxe asistimos a que a
economía de mercado baseada
na especulación non se pon en
cuestión. Os estados occiden-
tais tiveron que acceder a esta
lóxica económica se querían
levar a cabo melloras no seu
territorio que redundaran o
máis rapidamente no benestar
dos seus cidadáns, e as empre-
sas, en prol de ser cada vez
máis competitivas, tamén se
endebedaron ata situarse na
actualidade en índices máis
que preocupantes. 

O problema do endebeda-
mento non é que non se poida
pagar, senón que na renego-
ciación da débeda os xuros
chegaron a triplicarse e tanto
estados como empresas ató-
panse hoxe coa auga ao pes-
cozo. A pesares disto, o único
que se está a pór en cuestión,
que incluso chegou ao debate
cidadán, son o exceso de derei-
tos que alcanzaron algúns tra-
balladores, polo que os
convenios colectivos en vez de
situarse na mellora das condi-
cións laborais inciden na
perda de dereitos noutrora si-
tuados no campo do irrenun-
ciable e, por se isto non
abondase, os traballadores
cada vez poden facer menos co
salario. 

A consecuencia do exposto é
que hoxe os moi ricos son máis
ricos mentres o resto pasan si-
tuacións socioeconómicas in-
comprensibles.
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Balance do Xacobeo 2010 e o seu eco mediático

Xosé Núñez lópez

En primeiro lugar, como é ló-
xico, sobre todo para os cren-
tes, trataremos do eco
mediático que tivo o Xacobeo
2010, non só nos medios de
comunicación escritos, que
neste caso tamén o noso xor-
nal Cerne foi portador dunha
chea de novas tanto escritas
como gráficas, adicando in-
cluso páxinas ó ‘Especial Xa-
cobeo 2010’.

É digno de mención e de va-
lorar moi positivamente o in-
terese que tivo a alcaldesa de
Melide, Socorro Cea, xa no
mes de xullo para que canto
antes fora fornecido o Alber-
gue de Melide dos mobles que
faltaban para un mellor acolle-
mento dos peregrinos que ían
chegando cada vez en maior
número.

Xosé domingos Fuciños, un
melidense de relevante perso-
nalidade e prestixio, tamén
publicou algunha crónica
sobre a orixe dos Camiños de
Santiago neste Ano Santo
Compostelano.

E aínda que houbo outros
que intentaron ridiculizar a vi-
sita do Papa benedicto XVi a

Santiago de Compostela, cada
quen é libre de expresarse ó
seu gusto, que para iso esta-
mos en democracia e hai liber-
dade de expresión para todos
e tamén por iso está o refrán
que di: ‘Sobre gustos non hai
nada escrito’. Aínda que
tamén lle poderíamos aplicar
o outro de: ‘Hai gustos que
merecen paos’.

O eco que representou para
Galicia o Xacobeo 2010, non
se limitou ás novas dos medios
escritos, xa que o boca a boca
ten aínda unha maior impor-
tancia, porque chegou a moi-
tos currunchos do mundo, ata
onde non chegan os medios
escritos. Alí chegaron os pere-
grinos de volta de facer o Ca-
miño de Santiago.

Para todo galego con sensi-
bilidade de facer patria resul-
tada ata emocionante
contemplar o inmenso xentío
de forasteiros pacíficos, sobre
todo durante o verán, que en-
chían as rúas melidenses, ad-
mirando os nosos produtos
culinarios, as nosas impresio-
nantes paisaxes e outras tan-
tas cousas que nós, pola

costume de velas a cotío non
lles damos importancia.

Ata primeiros do pasado
mes de marzo non foi presen-
tada a Memoria do Xacobeo
2010, segundo a que foron 9
millóns as persoas que visita-
ron Galicia. Segundo este do-
cumento houbo 2.000 actos
culturais, ós que asistiron
máis de sete millóns de per-
soas, repartidas en máis de
280 localidades galegas.

Segundo datos publicados a
mediados deste mes de marzo
de 2011, a resaca do Xacobeo
rematou co peche temporal de
32 hoteis durante a tempada
baixa. Se en xaneiro do 2010
estiveron funcionando 147 ho-
teis, no mesmo mes deste ano
tan só funcionaron 137.

A Xunta de Galicia declarou
este ano 2011 ‘Ano da Música’,
como revulsivo para paliar a
situación económica da mellor
maneira posible, acollendo
eventos de primeiro nivel con
figuras de relevancia interna-
cional e cun protagonismo
fundamental para os artistas
galegos.

ANÚNCIATE NO
CERNE
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URXENCIAS
UrxenciasSanitarias                                 061                                     
Bombeiros                                               080                                                       
Incendios 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
Santiago                        981596050

Autobuses
A Coruña                       981239099                                 
Santiago                        981542416                                   

Aeroportos
A Coruña.                      981187200                                
Santiago                        981547500                                  
Vigo                             986268200     

SERVIZOS E INSTITUCIÓNS

Atención ao cidadán                    981120012                               
Valedor do pobo                          981571900
Economía facenda                       981545151                                  
Industria e Comercio                    981544341                                            
Sevizo Galego Colocación           981125000                       
Teléfono da Muller                       900400273                                 
Teléfono do Menor                       900444222                                  
Dirección Xeral de Tráfico           900125505                             
Correos                                        902197197                                   
Auga                                            981242322                                         
Electricidade                                981147200                                           
Gas.                                             900760760                                         

MELIDE

Casa do Concello                        981505003                      
Centro de Saúde                         981506176                                   
Servizos Sociais                          981505012                                     
Consevatorio                               981507100                                          
Polideportivo                                981507752                             
Centro Social da  3ª Idade           981505706                       
Parada de Taxis                           981505390                                     
Oficina de emprego                     981505204                                
Albergue Xuvenil                         981507412                                    
Albergue do Peregrino                660396822                            
Centro Ocupacional                     981505003                             

ASETEM-CCA                            981506188                      
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                         981507742                                   

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

(período 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: 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 

AXENDA ABRIL

-xoves 7: Festa da Hostalería de Melide. Orquestras
París de Noia e Fania blanco Show.

-venres 8: concerto da cantante Cardigan bridge. Ás
00.00 horas na Sala 600 de Melide.

-sábado 9 de abril: campeonato de pesca Terra de
Melide. A competición comeza ás 8.30 horas.

-concerto de Josele Santiago. Ás 00.00 horas
na Sala 600 de Melide.

-ata o 20 de abril: mostra de pinturas, esculturas, fo-
tografías do Xi Certame de Artes Plásticas ‘isaac díaz
Pardo’, no Edificio Multiusos de Melide.

-sábado 23 e domingo 24: Aberto de Tenis Eypar en-
Melide, no pavillón municipal. Os partidos darán co-
mezo ás 10.00 h. Finais: o domingo ás 16.30 h a final
feminina e ás 18.45 a masculina.

-ata o venres 29: aberto o prazo de presentación de
debuxos para o iV Certame Melindresricos, para ra-
paces de 3 a 14 anos. Entrega de traballos na biblio-
teca municipal.

-sábado 30 e domingo 1 de maio: Vii Foliada de Me-
lide. Pasarrúas, teatro, mostra de artesanía, anima-
ción de rúa, conferencias... iii Concurso de Cantos
de Taberna. Actuacións dos grupos Quempallou, Es-
pido e Cé Orquestra Pantasma. 
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XOSÉ lEóN, FROiTAS lEóN

“nas nosas froiterías ofrecemos 
a máxima calidade do mercado”
Froitas León naceu en Arzúa no 1990 como almacén de froita que distri-

buía a pequenas tendas, pero co paso do tempo, os irmáns León decidiron

montar as súas propias tendas. Actualmente contan con nove establece-

mentos e empregan a 15 persoas. Teñen en mente abrir outras tres tendas

nun futuro próximo “para acadar maior competitividade”. Xosé León des-

taca a máxima calidade dos seus produtos, algo que lles permite competir

coas grandes superficies. Defende a existencia do pequeno comercio nas

vilas “porque é o que move a economía e axuda a que haxa vida”.

Xosé león na súa froitería da rúa Progreso de Melide

“Podemos 
competir coas
grandes áreas
comerciais 
nos prezos e, 
sobre todo, en 
calidade”

“As vendas 
reducíronse
arredor dun
30%. Os últimos
seis meses do
ano pasado
foron frouxos ”

-Froitas León é unha em-
presa familiar cunha
longa traxectoria no mer-
cado
-Comezamos no ano 90, cun
almacén de froita en Arzúa.
Primeiro tiñamos un almacén
e distribuiamos froita a peque-
nas tendas. Meu irmán Anto-
nio e máis eu fomos os
fundadores, logo uníronse as
nosas irmás Aurora e Mila-
gros.

-os tempos foron cam-
biando e decantáronse
por montar as súas pro-
pias tendas
-As tendas ás que serviamos
foron pechando, fóronse xubi-
lando os propietarios. Tamén
cambiou o modelo de comer-
cio. decidimos montar as
nosas tendas. Comezamos xes-
tionando a froitería dun su-
permercado en Arzúa, pero
logo montamos unha froitería
independente.

-A día de hoxe contan con
9 tendas na zona
-Temos froiterías en Arzúa,
Melide, lalín, Silleda, Ordes e
catro en Santiago.

-con tantas froiterías que
existen, cómo lles resul-
tou atopar un oco no mer-
cado?
-Non foi fácil porque se vende
froita en supermercados, hi-
permercados, nas tendas máis
pequenas e nas froiterías pro-
piamente ditas. Nós diferen-
ciámonos pola calidade,
procuramos ter sempre todo
fresco e tódolos días. Nas
nosas froiterías sempre temos
a máxima calidade que existe
no mercado. É a vantaxe coa
que xogamos e por iso nos foi
un pouco máis fácil abrir ca-
miño.

-Son unha competencia

real as grandes superfi-
cies para as pequenas
froiterías?
-A nivel de prezos non. Só
teñen mellores ofertas nunhas
referencias particulares, pero
non son máis baratas as gran-
des superficies que as froite-
rías, máis ben é ó contrario.
Na froita podemos competir
bastante coas grandes áreas
comerciais. En canto á cali-
dade tamén, porque eles teñen
moitas referencias e moito
máis traballo polo que non
poden pararse a mimar a
froita como o facemos nós.

-cal é a súa especialidade?
-O noso forte é a froita, pero
tamén traballamos hortalizas
e verduras. Apostamos pola
froita de tempada e do país,
que é a que mellor sabe.
Tamén traballamos moito pe-

mento de Padrón.

-onde mercan os seus
produtos?
-No mercado central da Co-
ruña, en Madrid e tamén con-
tamos con provedores en
lleida, Murcia e Huelva.

-de tódolos xeitos, chega
moita froita de fóra
-Vén moita froita de Marrocos
ou de América. E moitas veces
existe a picaresca de que se
vende como se fose de aquí.
Nós non entramos nese xogo.
Queremos darlle o mellor ó
cliente e non enganalo nese
sentido, porque coñece moi
ben o produto e ó comelo sabe
cando é de calidade ou non.

-oscilan moito as vendas
dependendo das tempa-
das?

-Nas vilas como Melide ou
Arzúa é moito máis forte o
verán, porque tamén aumenta
a poboación ó vir moita xente
de fóra. Ademais, cambian os
hábitos de alimentación e ape-
tece máis a froita de óso, to-
mates, pementos e xudías do
país. No inverno o que máis se
vende son laranxas, mandari-
nas e mazás.

-en que grao lles está afec-
tando a crise?
-Non nos afecta tan de golpe
como lle pode afectar a outros
sectores, porque a xente ten
que alimentarse tódolos días,
pero si que notamos que os
clientes miran moito máis os
prezos e as ofertas. As vendas
reducíronse sobre un 25 ou
30%. Os últimos seis meses do
ano pasado foron bastante
frouxos. Setembro, outubro e

novembro son xeralmente
meses baixos nas vendas, pero
dende hai un ano para aquí
nótase que a crise está aí.

-cales son os seus proxec-
tos para o futuro?
-Temos previsto abrir outras
tres tendas máis nos próximos
meses para chegar a unha
ducia de tendas e conseguir
ser máis competitivos e com-
prar a mellor prezo para poder
vender a mellor prezo. Esta-
mos mirando o mercado e es-
tablecerémonos onde haxa un
fluxo de poboación grande.
Pero sempre nas vilas dos
arredores, para que nos quede
cómodo para o reparto.
Tamén imos construír unhas
novas instalacións no polígono
industrial de Arzúa, con máis
de 1.000 metros, para facer a
distribución dende alí.
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