
Cerne

emPresA
Asetem-Cca 
organiza unha
charla sobre 
as axudas do
Igape P3
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rosa Penas,
modas 
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“Traballamos
con grandes
marcas, que
ofrecen algo
distinto” P31

o xornal da terra de melide
Nº 68. Agosto 2011. Distribución gratuíta

Fomento licita a redacción
do tramo local da Autovía

O ministerio contratou dous proxectos de redacción
por valor de 6,42 millóns de euros para o tramo da 
A-54, entre Palas e Arzúa, que pasa por Melide. P8

reforzo da seguridade nas
noites da movida melidense

A Policía Local patrullará as noites de sábado para
evitar que se produzan incidentes na vila. O Concello
quere que a marcha sexa “sana e respetuosa”. P11

comArcA
Os concellos
terán que 
reingresarlle
255.000 euros
ó Estado  P18

culturA
Charamela 
celebra o II
Encontro entre
as xeneracións
o día 14  P22

A comarca inicia o mes máis
festeiro ateigada de visitantes
O mes de agosto na Terra
de Melide é sinónimo de
festa un día tras outro.
Centos de visitantes -na
mairoía dos casos emi-
grantes que visitan á fa-
milia e que están a pasar
as súas vacacións na
zona-  achéganse cada
noite ás tradicionais ro-
marías. As máis agarda-
das son as festas do San
Roque, as festas grandes
de Melide, pero tamén
haberá outras citas mul-
titudinarias, como as fes-
tas de Visantoña ou a
romaría campestre da
Cornella.P20.

Imprescindibles
del peregrino

P 8
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Editorial

A reforma do sistema financeiro
español trouxo consigo un dos
máis intensos “culebróns” que
neste ámbito se recordan en Ga-
licia: a fusión entre Caixanova e
Galicia, da que finalmente naceu
Novacaixagalicia (NCG). 

Comezou a falarse dunha posi-
ble fusión no verán de 2009 e
anunciouse o acordo de fusión en
outubro do ano seguinte. Durante
todo este tempo todos asistimos
a un longo camiño que levou ás
dúas caixas máis importantes da
comunidade a converterse nunha
única. Unha senda que estivo
acompañada de miles de infor-
macións, rumores e falsidades
que chegaron a facer do proceso
algo difícil de comprender para
os cidadáns de a pé. Todo estivo
adornado con doses de certo
amarillismo, como as informa-
cións sobre a disputa pola presi-
dencia da caixa. E ata houbo
polémica polo nome escollido.

Por se todo iso fora pouco,
dende hai aproximadamente tres
meses sóubose da creación de
NCG Banco, a entidade bancaria
na que deberá converterse a caixa
única para lograr sobrevivir. Este
foi, sen dúbida, un dos feitos
máis difíciles de comprender
para os cidadáns -en particular
para os clientes da caixa galega-
pois parecía que despois de estar
meses e meses loitando por che-
gar a un acordo entre as dúas
grandes entidades financeiras ga-
legas, todo o feito ata daquela
non servía para nada. 

Mentres tanto, a nova caixa
presume de ser a entidade fusio-

Despistados con NCG
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Tribuna de opinión

San Roque
Xunta Directiva de Asetem-ccA

Xa está aquí o San Roque un ano
máis. Aínda restan varios días
para que cheguen as celebra-
cións, pero xa se respira o am-
biente festivo nas rúas
melidenses.

Este ano será especial por va-
rios motivos. Por unha banda, a
economía atópase nunha situa-
ción na que non estivera ata o
momento. Para moitos negocios
da vila, o San Roque funciona
como un termómetro económico,
xa que segundo o movemento
que se rexistre na semana das fes-
tas, así será a perspectiva que
teñan para enfiar o curso que co-
meza en setembro. Sexa como
sexa, moitos comerciantes e em-
presarios fan o seu agosto no San
Roque -nunca mellor dito- por-
que é nesa semana canto se con-
centra unha alta porcentaxe das
vendas que teñen ao longo de
todo o ano.

Por outra parte, serán as pri-
meiras festas organizadas polo
novo goberno municipal, que
tomou posesión a comezos de
xuño. Hai que ter en conta que
dous meses é un período moi
curto para poder organizar unhas
boas festas. 

Deseñouse un cartel con seis
días de festas, no que figuran as
principais orquestras do pano-
rama actual, ademais dun pro-
grama de actividades
lúdico-culturais para tódolos días
do mes de agosto.

Agora hai que agardar que todo
vaia ben e que o petitorio sexa
fructífero. Dende Asetem-Cca so-
licitamos ós comerciantes e em-
presarios que colaboren o
máximo posible para conseguir
unhas boas festas. Unhas celebra-
cións que son de todos e para
todos e que desexamos sexan de
proveito a tódolos niveis.

nada que acadará a integración
informática máis rápido. A opera-
toria unificada estará lista o 15 de
agosto, 9 meses antes do previsto,
segundo din dende a caixa. Aten-
dendo a estas informacións, a fu-
sión estaría nun proceso moi
avanzado, pero o certo é que no
día a día podemos comprobar que
isto non é de todo real. 

En moitas das vilas galegas,
nas que aínda coexisten as sucur-
sais das dúas antigas caixas, non
se sabe o que vai pasar, se pe-
chará algunha ou non. A imaxe
corporativa só figura na papelería
e nalgunha cartelería, porque os
rótulos exteriores seguen a ser os
das antigas Caixa Galicia e Cai-
xanova. E, o máis importante,
aínda hai distintas operacións que
non se poden facer de xeito indis-
tinto en calquera das entidades.
Isto é grave en casos coma o de
Melide, onde dende finais de

xuño as oficinas están unificadas
nunha soa. Hai días nos que ata
dá medo entrar na sucursal, de-
bido á morea de xente que agarda
a ser atendida, por non falar dos
trastornos que seguen a sufrir os
clientes que demandan algún tipo
de operación específica.

Moitos teñen a sensación de
que hai tempo que se dou por
feita unha fusión que aínda está
en proceso. É o que pode com-
probar calquera persoa no día a
día. Pero, ante esta situación, os
clientes de NCG -a mairoría da
cidadanía galega- merecen ter in-
formación clara e fiable por parte
da entidade na que confiaron á
hora de depositar os seus aforros
e para facer os seus negocios.
Porque agora mesmo, a entidade
ten ós seus clientes despistados.
E, sexa caixa ou finalmente
banco, a entidade necesita dos
seus clientes para sobrevivir. 
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Os comerciantes melidenses
fixaron o pasado 28 de xullo a
data para a edición de verán
do Mercamelide, que se cele-
brará a primeira fin de semana
de setembro, os días 3 e 4. 

Foi nunha reunión convo-
cada polo concelleiro de Co-
mercio, Santos López, á que
asistiron uns vinte comercian-
tes da vila que habitualmente
participan na feira de oportu-
nidades. Tamén estiveron pre-
sentes varios representantes
da directiva de Asetem-Cca. 

A feira de saldos e oportuni-
dades do comercio melidense
celebrarase, como é habitual,
no Pazo de Congresos da vila.
ó igual que nas anteriores edi-
cións, prevese a participación
duns trinta comercios locais,  a
maioría de textil e calzado, que
expoñerán os seus artigos a
prezos moi rebaixados, ofre-
cendo ós consumidores a
oportunidade de conseguir au-
ténticas gangas.

mercamelide
celebrarase 
os días 3 e 4 
de setembro

charla sobre as axudas 
do igape en Asetem-cca

A Asociación de Empresarios
Terra de Melide (Asetem-Cca),
en colaboración coa Asocia-
ción de Comerciantes e Indus-
triais de Palas de Rei, a
Asociación de Empresarios e
Comerciantes de Arzúa e no-
vacaixagalicia, organizou unha
charla informativa na que dará
a coñecer as distintas liñas de
axuda do Instituto Galego de
Promoción Económica (Igape)
para empresarios.

A charla celebrarase o pró-
ximo 1 de setembro, ás 21.00
horas, no salón de actos da pa-
tronal melidense. Está aberta
a tódolos públicos, polo que
tamén poderán asistir empre-
sarios non asociados.

Contarase coa presenza de

A xornada 
celebrarase o 
1 de setembro e
estará aberta a
todo o público

reprentantes do Igape e da so-
ciedade Afianzamientos de
Galicia (Afigal), unha socie-
dade de garantía recíproca, así
como tamén de novacaixaga-
licia. Os técnicos explicarán as
liñas de financiamento en con-
dicións vantaxosas que a
Xunta pon a disposición dos
empresarios e emprendedo-
res, entre elas as referidas aos
plans Re-Imaxina, Re-brote e
Re-Solve.

tarxeta de puntos
Por outra parte, dende a direc-
tiva de Asetem-Cca recordan
que o prazo para que os usua-
rios da tarxeta de puntos do
comercio asociado poidan
canxear os seus puntos por
produtos ou descontos. A data
límite para canxealos é o 31 de
agosto. A partir de dito día, os
puntos perderán validez e que-
darán eliminados.

Para efectuar o cambio dos
puntos por artigos ou descon-
tos, os clientes terán que acu-
dir ás tendas adscritas ó
programa.

visita da eFA Piñeiral de
Arzúa á patronal melidense

un grupo de alumnos do ciclo
de Comercio do Centro de Pro-
moción Rural EFA Piñeiral de
Arzúa visitaron recentemente
as instalacións da Asociación
de Empresarios Terra de Me-
lide (Asetem-Cca). 

Os alumnos atenderon ás
explicacións sobre a historia e
funcionamento da asociación,
así como dos servizos que se
ofrecen aos asociados. Intere-
sáronse polas oportunidades
que ofrece a patronal meli-
dense de cara ás posibilidades

de emprego, a través da xes-
tión da bolsa de traballo. Pre-
guntaron polas opcións de
asesoramento que se ofrecen
dende Asetem-Cca para os
mozos emprendedores que
queiran poñer en marcha
novos proxectos empresariais
ou comerciais. 

Tamén resultaron do seu in-
terese os cursos formativos e
xornadas que se imparten, dos
que moitos están dirixidos a
traballadores de calquera sec-
tor e non asociados.

Os alumnos interesáronse polo funcionamento de Asetem-Cca



4 Empresa Cerne 68. Agosto 2011

1. Axudas á rehabilitación de edificios e
vivendas no ámbito dos camiños de san-
tiago 1ª fase. Programa de áreas de rehabili-
tación integral do Plan de Vivenda e
Rehabilitación 2009-2012. (dOG nº 149, do 4
de Agosto de 2011) 

Actuacións subvencionables: Rehabilitacións
en vivendas e edificios de vivendas que estean
situadas/os no ámbito da Área de Rehabilita-
ción Integral dos Camiños de Santiago que fi-
guran no Anexo da convocatoria. 
beneficiarios: Persoas físicas individualmente
ou colectivamente a través dunha comunidade
de propietarios. 
Contía: Con cargo a fondos do Ministerio de
Fomento, o 40% do orzamento protexido co lí-
mite máximo de 5.000€ por vivenda resultante
da actuación. Adicionalmente, con cargo a fon-
dos propios do IGVS, o 40% do orzamento pro-
texido, co límite máximo de 5.000€ por
vivenda.   
Prazo: Ata o 1 de decembro de 2011. 

2. subvencións para investimentos in-
novadores para o crecemento empresa-
rial no ámbito da comunidade
Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo
FEdER, no marco do Programa operativo
FEdER Galicia 2007-2013, convocatoria ano
2011. (dOG nº 143, do 27 de Xullo de 2011) 

Actuacións subvencionables: 
A) Investimentos innovadores: Creación/am-
pliación dun centro productivo para novos pro-
ductos e procesos; diversificación da
producción; transformación no proceso global
de producción. Custo subvencionable mínimo:
200.000€ 
b) dotación de unidades I+d. Creación e am-
pliación da capacidade tecnolóxica mediante
estructuras de investigación e innovación.
Custo subvencionable mínimo: 30.000€ 
C) Transferencia de tecnoloxía, mediante a ad-
quisición de licenzas relativas a invencións. 
Contía subvencionable: 30% do custo subven-
cionable para grandes empresas; 40% para me-
dianas empresas e do 50% para pequenas
empresas. Sector transporte: 30% 
beneficiarios: Empresas de carácter privado
con personalidade xurídica constituídas no mo-
mento de presentación da solicitude e con do-
micilio social ou centro de traballo en Galicia.

Prazo: Ata o 27 de Agosto de 2011 

3. Axudas destinadas á adaptación das
explotacións de galiñas poñedoras ao
real Decreto 3/2002 de normas míni-
mas de protección das galiñas poñedo-
ras, convocatoria ano 2011. (dOG nº 144, do
28 de Xullo de 2011) 

beneficiarios: Persoas físicas ou xurídicas titu-
lares de explotacións avícolas de producción de
ovos que críen as galiñas en gaiolas non acon-
dicionadas de acordo co establecido no Rd
3/2002 que presenten un plan de adaptación
da súa explotación e se comprometan a exercer
a actividade 5 anos. 
non serán subvencionables os investimentos
de simple substitución ou os gastos de conser-
vación e mantemento. 
Contía: Ata o 25% cando a explotación estea si-
tuada en zonas desfavorecidas e ata o 20% no
resto de zonas.
A axuda consistirá nunha subvención de capi-
tal, total ou parcial, dunha ou varias anualida-
des de amortización de préstamos formalizados
para levar a cabo o investimento. A axuda á
amortización non pode superar o 80% do im-
porte do préstamo. 
Prazo de execución dos investimentos: ata o 30
de novembro de 2011. 
Prazo de presentación: ata o 28 de Agosto de
2011, nas oficinas agrarias comarcais. 

4. subvencións para o apoio ó crece-
mento empresarial mediante o fomento
da investigación e da innovación empre-
sarial no ámbito da comunidade Autó-
noma de Galicia, cofinanciada polo FEdER,
no marco Programa operativo FEdER Galicia
2007-2013, convocatoria ano 2011. (dOG nº
143, do 27 de Xullo de 2011) 

Liñas de axuda: 
A) Apoio ao desenvolvemento de plataformas
tecnolóxicas. 
b)  Apoio á preparación de propostas de pro-
xectos que se vaian presentar a convocatorias
estatais e internacionais. 
C) Apoio ao financiamento de proxectos indi-
viduais e os colaborativos de innovación tecno-
lóxica (proxectos CIT). 
Prazo: Ata o 27 de Agosto de 2011. 
LEI dE ACTuALIZACIón, AdECuACIón E

Axudas e subvencións

lei De moDerniZAciÓn Do sistemA De seGuri-
DADe sociAl. (PArte i) 

XuBilAciÓn
Terán dereito á pensión de xubilación contributiva as persoas
que reunan as seguintes condicións: 
a) Haber cumprido 67 anos de idade, ou 65 anos cando se acre-
diten 38 anos e 6 meses de cotización. 
b) Ter cuberto un período mínimo de cotizacón de 15 anos, dos
cales 2 deberán estar comprendidos nos 15 anos inmediata-
mente anteriores ó momento de causar o dereito. 

-A implantación dos novos requisitos de idade realizaranse de
forma progresiva, dende o 2013 ó 2027; tempo durante o cal
tamén se esixirán de xeito gradual os períodos de cotización que
permitan o acceso á pensión a partir dos 65 anos, de modo que,
partindo de 35 anos e 3 meses en 2013 o período de cotización
esixido no 2027 será de 38 anos e 6 meses de cotización. 

-Modifícase, con aplicación paulatina, o sistema de cálculo da
pensión de xubilación, que pasa a ser de 25 anos no ano 2022.   

-Os traballadores con 55 anos expulsados prematuramente do
mercado laboral por causas non imputables á súa vontade, po-
derán ata o 31/12/2016, optar pola aplicación dun período de
cálculo de 20 anos ou a partir do 01/01/2017 pola aplicación do
período de 25 anos, sen suxeición ás normas transitorias, cando
lle resulte máis favorable. 

-Modífícanse as porcentaxes da base reguladora que se cobrarán
en función do tempo traballado. Así, polos primeiros 15 anos
cotizados, cobraranse o 50% da base reguladora; a partir do de-
cimosexto, por cada mes adicional de cotización, ata o mes nú-
mero 248, un 0.19%; e os que rebasen o mes número 248, un
0.18% adicional, sin que a porcentaxe final supere o 100%, salvo
que se acceda á xubilación cunha idade superior á que resulte
de aplicación. 
-neste último caso e sempre que ó cumprir dita idade se reunira
o período mínimo de cotización de 15 anos, recoñecerase ó in-
teresado unha porcentaxe adicional, consistente entre un 2% e
un 4% por cada ano completo transcurrido entre a data na que
cumpliu dita idade e da do feito causante da pensión, en función
do número de anos cotizados que se acrediten. As novas por-
centaxes aplicaranse a partir do 01/01/2027. 

-Establécense dúas fórmulas adicionales para a anticipación da
pensión de xubilación, con coeficientes reductores da contía:
unha, a que deriva do cese non voluntario do traballador (pre-
císanse ter 61 anos e 6 meses de inscripción na oficina de em-
prego como desempregado) e outra, a que deriva do cese
voluntario (con 63 anos de idade). Será necesario acreditar un
período mínimo de cotización de 33 anos. 

-Manténse a polibilidade de acceso á pensión de xubilación par-
cial, sen necesidade de celebrar simultaneamente un contrato
de relevo para quenes alcanzasen a idade legal de xubilación. 

orFAnDADe 
-Terán dereito á pensión de orfandade, cada un dos fillos do
causante, menores de 21 anos ou incapacitados para o traballo
e que o causante se atopase en alta ou asimilada. no caso de que
o fillo non realice traballo lucrativo por conta allea ou propia
ou, cando realizándoo, os ingresos que obteña sexan inferiores
ó SMI en cómputo anual, poderá ser beneficiario da pensión de
orfandade cando fora menor de 25 anos. 
-Se o orfo estivera cursando estudios e cumplira os 25 anos du-
rante o curso escolar, a percepción da pensión manterase ata o
día primeiro do mes posterior ó de inicio do curso académico.
-O límite de idade de acceso á pensión de orfandade no caso de
que o orfo non traballe aplicarse de forma paulatina, de xeito
que durante o ano 2012 o límite será de 23 anos, no 2013, 24
anos; acadando os 25 anos a partir do 01/01/2014. 

Fiscal e laboral
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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
calzados Broz
Camiño de Ovedo, 13
981505160

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
cousa novas
Rúa do Convento, 30
981507474
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
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
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
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



o novo goberno cifra a débeda en máis de 3,5 millóns
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o concello aforrará un 59%
nos soldos de cargos políticos

Hai máis de un
millón de euros
en facturas 
sen recoñecer

O primeiro pleno ordinario da
nova lexislatura deixou en Me-
lide un baile de cifras referidas
á débeda do Concello. O go-

berno fixo cómputo de tódalas
débedas que ten o consistorio. 

O Concello de Melide debe a
proveedores e entidades fi-
nanceiras máis de 3,5 millóns
de euros. A débeda existente
relacionada coas facturas sen
recoñecer ascende a 1.096.580
euros, mentres que a débeda
bancaria é de 2.492.200 euros.
Ante estas cifras, Vázquez cri-
ticou que na lexislatura ante-
rior, o goberno de coalición
entre bnG e PSOE “duplicou a
débeda do Concello”.

no pleno presentouse un in-
forme do departamento de In-
tervención -dá conta da
actividade económica do con-
sistorio nos últimos tres meses
e é obrigatorio para cumplir a
Lei contra a Morosidade- no
que figuran pagos pendentes
por valor de 557.830 euros ata
o 31 de marzo de 2011. A esta
cantidade sumaríase outra de
538.748 euros que correspon-
dería a facturas “entre o 1 de
abril e o 26 de xullo”. Vázquez
afirmou que “non dispoñemos
de orzamento para este ano en
curso, non podemos pagar

estas facturas neste exercicio,
e aínda podendo, xa se debería
do orzamento actual un total
de 700.000 euros a pesar de
que quedan cinco meses para
rematar o exercicio econó-
mico”. A alcaldesa recalcou
que se está a efectuar a audito-
ría que comprometera na
campaña electoral, pero “no
puido ser rematada debido ao
constante goteo de facturas
que aínda achegan os provee-
dores”.

Baile de cifras
dende a oposición, bnG e
PSOE contraatacaron ao exe-
cutivo aportando novas cifras.
O voceiro socialista, Manuel
Prado, aludiu a un informe do
10 de xuño deste ano -un día
antes da constitución da nova
corporación-, “no que só figu-
ran 779.260 euros de facturas
pendentes”. 
Pola súa banda, o voceiro do
bnG, José María Santín -en
ausencia de Socorro Cea-, de-
fendeu que os pagos penden-
tes son “menos da metade” da
que deixou o PP en 2007.

O pasado 8 de xullo celebrouse
o pleno organizativo do Con-
cello de Melide, no que o  novo
goberno fixo pública a organi-
zación das concellerías así
como das asignacións salariais
ós seus integrantes. 

Ánxeles Vázquez anunciou
que non cobrará soldo do Con-
cello “mentres reciba unha re-
tribución de calquera outro
organismo”, recoñecendo a
posibilidade de que a partir do
mes de novembro ostente a
presidencia da Federación Ga-
lega de Municipios e Provin-
cias (Fegamp), feito que foi
criticado pola voceira do bnG,
Socorro Cea, por “non dedi-
carse en exclusiva a Melide,
como prometeu”. Actual-
mente, Vázquez percibe unha
retribución como diputada na-
cional, posto ó que prevé re-
nunciar a finais do verán. O
seu salario como alcaldesa
sería de 42.000 euros brutos
anuais, igual ó de Socorro Cea.

En canto ás dedicacións ex-

clusivas fixáronse dúas: unha
para a concelleira de Obras,
Servizos, Medio Rural e Medio
Ambiente, Rosa Cabado, e
outra para o departamente de
benestar, Igualdade e Seguri-
dade Cidadá, ao cargo de
María Jesús López Mourón.
Cada unha percibirá un salario
bruto anual superior ós
29.600 euros, o mesmo co que
contaban os concelleiros con
dedicación exclusiva do ante-
rior goberno.

deste xeito, o aforro en sol-
dos de cargos políticos é dun
59,57% en relación á anterior
lexislatura, case uns 87.500
euros. En caso de que a alcal-
desa finalmente cobrara o seu
salario das arcas municipais, o
aforro sería do 30,96%.  

Os plenos ordinarios serán
cada dous meses, os mércores
ás 20 horas. Ademais, Santos
López será o primeiro tenente
de alcaldesa, seguido de dolo-
res Gómez, José Luis Arias e
benito nebril.

O bnG di que os
pagos pendentes
son “menos da
metade” do que
deixou o PP

Prado (PSOE)
mantén que a
cantidade que 
se adebeda é de
779.260 euros
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rouban na casa rectoral

IMPRESCINDIBLES DEL PEREGRINO 

MELIDE

Os amigos do alleo entraron a
roubar na Casa Rectoral de
Melide. O incidente produ-
ciuse a mediados de xullo,
cando un ou varios individuos

entraron por unha das venta-
nas laterais da vivenda. no in-
terior, forzaron varias portas.
non levaron obxectos de valor,
pero si deixaron todo revolto.

A finais de mes comezan as
xornadas de limpeza no río
A Asociación de Troiteiros ‘Río
Furelos’ de Melide, progra-
mou por séptimo ano consecu-
tivo as xornadas de limpeza do
río. Celebraranse os días 27 de
agosto e 3 e 10 de setembro. 

Segundo indicaron dende o
colectivo, a limpeza consistirá
na retirada de todo tipo de lixo
atopado na canle do río e nas
súas marxes e levarase a cabo

de maneira manual, ante a
Gardería de Medio Rural, que
levantará acta dos traballos.
Troiteiros e voluntarios limpa-
rán o tramo acotado do río Fu-
relos dende a Ponte Romana
ata a Ponte de Fraga (Souto-
Toques), cun percorrido de
11,5 quilómetros. Os volunta-
rios deberán inscribirse no nú-
mero 696 607 348.

Fomento licita a redacción 
do tramo da A-54 en melide

Terreos por onde discorrerá a autovía, ó seu paso por Melide

Contrata dous 
proxectos por 
un valor total 
de 6,42 millóns

O Ministerio de Fomento
anunciou recentemente a pu-
blicación no boletín Oficial do
Estado (bOE) da licitación da
redacción dos proxectos para
a construción da autovía A-54
(Lugo-Santiago) ao seu paso
por Melide, que corresponde ó
tramo que unirá as localidades
de Palas de Rei e Arzúa.

Segundo o anunciado por
Fomento, a licitación está divi-
dida en dúas partes, unha para
o tramo que discorre entre os
enlaces Palas de Rei e Melide
Sur e outra para o que vai
dende este último á saída de
Arzúa Sur. no primeiro caso
destináronse 2.648.900 euros
e para o segundo tramo reser-
váronse 3.780.000 euros. 

O subtramo entre Palas e
Melide ten unha lonxitude de

11,5 quilómetros e contempla
dous enlaces, un no lugar pa-
lense de Remonde -que será a
conexión co polígono indus-
trial da Madanela-, e outro nas
proximidades do campo de
fútbol melidense.

O subtramo que vai dende
Melide a Arzúa terá 16,5 qm e
prevé os enlaces Arzúa Sur e
Leste e outro en Santiso, no
coñecido “cruce dos oitos”.

Único tramo sen comezar
O que transcorre por Melide é

o único tramo da A-54 no que
aínda non comezaron as
obras. A chegada da autovía a
terras melidenses leva un re-
traso considerable, despois de
que o ministerio escollera fi-
nalmente -en xuño de 2009- o
trazado que transcorre máis
próximo á vila, como así recla-
maba a veciñanza. O ano pa-
sado produciuse un novo
atraso debido á necesidade de
modificar o trazado debido á
afección da vía de alta capaci-
dade ó LIC Serra do Careón.
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un total de 15 alumnos do cen-
tro IFES de Melide remataron
recentemente o curso de ‘des-
eñador Web e Multimedia’,
impartido pola profesora do-

lores Eiroa Mera. Foron catro
meses de formación nos que
aprenderon sobre técnicas e o
funcionamento de programas
para deseñar páxinas web.

inmobiliaria melide, nova firma no sector

emprendedores en melide

A comezos do pasado mes de
xullo abriu en Melide unha
nova firma adicada ó sector in-
mobiliario, Melide Medicio-
nes, que conta con oficinas na
Ronda da Coruña.

Ademais das diferentes xes-
tións inmobiliarias, a empresa
-dirixida por José García
Penas, no centro da fotografía-
ofrece os servizos de medi-
cións de terreos, partición de
herdanzas, valoracións de pro-
piedades, xestións ante o ca-
tastro, parcelaria ou
tramitación do imposto de su-
cesións, entre outros.

Proxectan recortes para evitar
cortes no suministro eléctrico

impulsa melide, un plan estratéxico
para fomentar o emprego na vila
búscase frear o
paro xuvenil con
formación e 
asesoramento a
emprendedores
Melide poñerá en marcha un
plan estratéxico para contra-
rrestar o efecto do paro, sobre-
todo entre a poboación máis
nova, e fomentar o emprego. 

O concelleiro de Educación,
Formación e Emprego, Tu-
rismo e Promoción Econó-
mica, Santos López, presentou
o plan Impulsa Melide, nun
acto celebrado o pasado 19 de
xullo, no que ademais de
López estivo unha represen-
tante da Cámara de Comercio
de Santiago, Xosé Manuel
broz Rey, director do Museo
Terra de Melide, e Javier Mou-
riño, director da firma meli-
dense Intermax Technology.

O emprendedor local Javier Mouriño participou na charla

obxectivos
Incentivar o espírito empren-
dedor entre os mozos -do que
falou Javier Mouriño- é un dos
obxectivos do plan, tendo en
conta o elevado índice de paro
xuvenil. Para isto, contarase co
apoio da Cámara de Comercio
de Santiago, que pon a dispo-
sición o viveiro de empresas.

A formación é outro dos pia-
res do plan. López prevé a cre-
ación dunha oficina municipal
de Promoción Económica,
onde se ofrezan os servizos
dun orientador laboral, así
como poñer en marcha unha
aula de formación na que se
impartan cursos de idiomas e
outras disciplinas.

“O goberno municipal verase
obrigado a facer recortes nal-
gúns servizos co fin de que
aqueles denominados básicos
se poidan seguir proveendo e
non se proceda ao corte de luz
na gardería ou nos colexios,
instalacións onde xa hai aviso
de corte de suministro”. O
Concello de Melide anunciaba
mediante nota de prensa que
procederá ó recorte dalgúns
servizos para evitar os cortes

de luz nos edificios públicos.
Esta decisión facíase pública
recentemente tralo encontro
que a alcaldesa, Ánxeles Váz-
quez, mantivo con represen-
tantes das empresas
Lumymey, Fuciños Rivas e
Gas natural unión Fenosa de-
bido á “delicada situación her-
dada”, cunha débeda de
300.000 euros en luz e co or-
zamento esgotado para o que
queda de ano. 

uns 15 alumnos rematan 
un curso de deseñador web
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Cada domingo, coincidindo
coa feira, unha furgoneta
aparca nas proximidades da
Ronda da Coruña, incum-
prindo varias normas de apar-
camento. non respeta a liña
amarela, invade a acera e

obriga aos viandantes a cami-
ñar pola estrada, co conse-
guinte perigo que isto implica
para a seguridade vial. Agar-
damos que o próximo do-
mingo o condutor opte por
aparcar nun sitio axeitado.

condutores que non respetan
as normas de aparcamento

Foto-DenunciAmelide reforzará a seguridade de
xeito especial nas noites de movida
Reuniuse a
Xunta Local de
Seguridade para
coordinar os
distintos corpos

A Policía Local volverá patrullar as noites dos sábados

A Xunta Local de Seguridade
celebrou recentemente unha
reunión -convocada de urxen-
cia pola alcaldesa melidense,
Ánxeles Vázquez- para anali-
zar a problemática da seguri-
dade na localidade, con
atención especial ás noites de
movida.

na reunión, á que asistiron a
xefa territorial de Presidencia,
Ana Lado, o Comandante inte-
rino da Garda Civil en Melide,
representantes da Policía
Local e de Protección Civil, así
como a propia rexedora e a
concelleira de Seguridade,
María Jesús López Mourón,
acordouse coordinar as distin-
tas forzas de seguridade para
“conseguir que a movida sexa

totalmente sana e respetuosa”.
nas últimas semanas, e co au-
mento da afluencia de xente as
noites das fins de semana de-
bido ó período estival, rexis-
tráronse varias desfeitas en
distintos puntos da vila, que
nalgúns casos chegaron a ser
de consideración, como a ro-
tura de varios elementos do
mobiliario urbano.

Ademais, as queixas polo
elevado ruído e polo incumpri-

mento do horario de peche dos
pubs e discotecas, tamén van
en aumento nesta época.

Ante esta situación, na xun-
tanza abordáronse distintos
“problemas herdados”, tales
como a ausencia de Policía
Local nas noites dos sábados
ou a falta de xefe neste corpo.
neste sentido, Ánxeles Váz-
quez confirmou que axentes
da Policía Local volverán pa-
trullar as noites de marcha
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O GONZALO NAVAZA MOSTEIRO

LEGALIZACIÓN DE 

EDIFICACIONES SIN LICENCIA

Arquitecto técnico

Se realizan expedientes de edificaciones sin licencia
para obtener declaración municipal de incursión en 
SITUACIÓN LEGAL de fuera de ordenación total. 
(Disposición transitoria tercera, Lei 2/2010) 

FIN DE PLAZO: 20 de abril de 2012

Crtra. de Besexos, 1 - 2ºC
Tfno: 986582280 - 670562308
36590 - VILA DE CRUCES

ANTONIO HERNANDO EZQUERRA

Arquitecto

Algunos de nuestros proyectos

Rúa Santiago, 11 - 1ºD
Tfno: 981508081
15810 - ARZÚA
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A taberna do Polígono, punto
de encontro na madanela

A Taberna do Polígono converteuse nun punto de encontro

Contando cunha ampla expe-
riencia no mundo da hostale-
ría -estivo sete anos á fronte
do pub O Templo-, Alberto
Casal Penas animouse a mon-
tar o seu propio bar no polí-
gono industrial da Madanela,
en Melide. 

Á vista de que no parque
empresarial non había ningún
establecemento hostaleiro, de-
cidiuse por abrir A Taberna do
Polígono, un local que xa é un
referente como punto de en-
contro para empresarios, tra-

balladores e xente de paso no
polígono. Casal aproveitou
tamén o feito de ter que alugar
unha nave colindante ó bar
para adicarse á distribución de
bebidas, negocio que rexenta
dende hai varios anos. 

A taberna leva aberta un
mes. O seu propietario está
moi satisfeito pola excelente
acollida da clientela neste
tempo. Ademais, en breve
prevé comezar a servir comi-
das -carne á parrila e pratos
combinados- e menú do día.

emprendedores en melide

Aprobado o proxecto de arranxo 
das casas da Praza das coles
na primeira
fase da obra 
investiranse uns
50.000 euros

As casas da Praza das Coles presentan un estado deplorable

O Concello de Melide infor-
mou de que a Xunta de Galicia
aprobou a primeira fase do
proxecto de restauración das
casas da Praza das Coles, edi-
ficacións que a Sociedade
Anónima de Xestión do Plan
Xacobeo adquirira no 2007 
-na época do goberno bipar-
tito- co fin de facer un centro
de interpretación sobre o Ca-
miño de Santiago e unha ofi-
cina de turismo. Tratábase
dun ambicioso proxecto cun
orzamento duns 450.000
euros, do que agora se reduciu
sustancialmente o investi-
mento e non queda aclarado o
uso que se lle dará ás casas.

A primeira fase das obras
ten un orzamento de 50.000

euros, segundo comunicou o
Concello, e nela faranse traba-
llos de cambio da cuberta, re-
vistimento da fachada e
baleirado do interior das
casas. O obxectivo desta actua-
ción é evitar o perigo inmi-
nente de derrubamento das
casas, risco do que xa alertara
o anterior equipo de goberno.
A anterior alcaldesa, Socorro
Cea, remitira varias cartas ao
Xacobeo para reclamar a

pronta intervención ante o pe-
rigo que implica o precario es-
tado das casas. 

O actual equipo de goberno
felicitouse polo anuncio de
aprobación dos traballos, no
que supón “un paso en firme
por parte da Xunta de cara a
unha seguinte fase onde se de-
cidirá cál vai ser o uso da edi-
ficación xunto con Xacabeo,
sempre estando este vinculado
co Camiño de Santiago”.
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sAÚDe BucoDentAl

Prevención: o mellor tratamento bucodental

A pesar de que numerosos es-
tudios amosan unha melloría
na saúde bucal dos españois, a
realidade é que cada día acu-
den á consulta numerosos pa-
cientes con grandes lesións,
moitas veces con dor moi
agudo.   
As enfermedades bucodentais
mais comúns son as caries e as
patoloxías das enxivas, que  en
fases avanzadas desencadean
infeccións e problemas infla-
matorios, que moitas veces
teñen un tratamento moi
pouco exitoso e agresivo. 
As consultas regulares son a
única forma de  facer unha de-
tección precoz dos problemas
e así resolvelos dunha forma
moito máis sinxela, indolora e
menos custosa, que cando a
doenza está tan avanzada. 
Ademais das revisións periódi-
cas feitas polo teu odontólogo,
son importantísimos os hábi-
tos e a hixiene, que van ser de-
terminantes para a saúde
bucal das persoas. 

r e c o m e n D A c i Ó n s
PArA A sÚA sAÚDe 
BucoDentAl: 

1.HiXiene DentAl
·cepillado dental: reco-

mendado  3 veces ó día, des-
pois das comidas, sendo o
máis importante á noite antes
de deitarse. debemos utilizar
un cepillo dental de dureza
media-suave, sen empregar
moita presión para evitar le-
sionar as encías. A lingua tam-
bién debe ser escobillada. 
·Dentífrico ou pasta den-
tal: depende das necesidades
de cada paciente. Empregare-
mos con flúor para protexer o
esmalte das caries, con clorhe-

xidina/triclosan para proble-
mas periodontais 
·Fío dental: debe ser utili-
zado despois de cada cepi-
llado. É moi eficaz na
eliminación da placa bacte-
riana acumulada nas zonas
onde non chega o cepillo.  
·colutorio: ó igual que o
dentífrico, hai unha gran va-
riedade de produtos segundo
as necesidades individuais.
usando un enxagüe bucal du-
rante 30 segundos dúas veces

ó día, redúcese a velocidade de
multiplicación bacteriana na
boca. debemos rexeitar aque-
les colutorios que leven altos
contidos en alcol. 
·Aínda que pode ser debido a
moitas causas, o mal aliento
débese frecuentemente á acu-
mulación de placa bacteriana
e sarro. Por iso é fundamental
a súa eliminación para manter
un aliento fresco e saudable. 

2.AlimentAciÓn inte-

Ana marcos cardo,
odontóloga

liXente
·debe manter unha dieta va-
riada e equilibrada.
·reduza o consumo de
azúcares, sobre todo entre as
comidas, é preferible tomalos
de postre, e despois facer un
bo cepillado. 
·Aumentar a inxesta de froi-
tas e lácteos entres as comi-
das en detrimento dos doces
industriais. 

3. FActores De risco:
Alcol e tABAco
·numerosos estudios permi-
ten afirmar que o hábito de
fumar aumenta en aproxima-
damente 6 veces, o risco de pa-
decer cancro oral. Se se
engade un consumo regular de
alcol, esta cifra duplícase. 
·O cancro oral ten unha ele-
vada tasa de mortaldade e un
tratamento moi agresivo e
complexo. A mellor arma
fronte a el é o diagnóstico pre-
coz se xa está establecido, e
evitar os factores causantes
para evitar o risco de padecelo. 

4. visitA reGulAr Ó
DentistA
·É importante que visite ó seu
dentista polo menos unha vez
ao ano.
·As consultas regulares son a
única forma de facer unha de-
tección precoz dos problemas
e así resolvelos de xeito moito
máis sinxelo, indoloro e
menos custoso que cando a
doenza está tan avanzada.
·nestas visitas pode ser nece-
sario realizar unha limpeza
para eliminar o sarro onde
non chega o cepillado, recor-
dar os consellos de hixiene
bucal, aplicación de flúor para
fortalecer o esmalte, etc. 

Ana Marcos CardoAna Marcos Cardo

OdontólogaOdontóloga

Ronda da Coruña, 31 - 1ºB
Tfno. 981 50 57 05
15800 - MELIDE (A Coruña)
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FestA Do sAn rAmÓn

A festa máis familiar dos veciños da rúa segade Bugueiro

A celebración
xurdiu hai tres
anos, coa idea
dun grupo 
de ‘Ramóns’

Pretenden 
recuperar a 
vella tradición
da xuntanza 
no cruceiro José Ramón Mejuto e Ramón López

Cada 31 de agosto -día adicado
a San Ramón- dende hai tres
anos, os veciños da rúa Mateo
Segade bugueiro de Melide ce-
lebran a súa festa. unha cele-
bración cun ambiente moi
familiar que xurdiu da coinci-
dencia de que varios dos veci-
ños levan o nome deste santo
tan festexado.

Foi no bar Cantón, cando
catro ‘Ramóns’ argallaron a
festa. dende aquelas son eles
os membros da comisión, pre-

sidida por José Ramón Mejuto
Agra, con Ramón López Sán-
chez como vicepresidente e na
que tamén figuran José
Ramón Monterroso e Ramón
Sesar. A súa intención era re-
memorar de un xeito especial
aqueles anos xa pasados nos
que no contorno do cruceiro se
celebraba tódolos anos o 12 de
outubro a festividade do Pilar,
patroa da Garda Civil. Eles
quixeron facer da “festa dos
Ramóns” un refente na zona.

Coa venda de camisetas e
rifas, así como con algunha
pequena axuda do Concello,
sufragan a celebración. O or-
zamento deste ano ascende a
3.500 euros. 

Teñen programada a actua-
ción dunha agrupación musi-
cal. E como é habitual, estará
a pulpeira Aurora do Carba-
lliño e haberá o xa tradicional
pregón a cargo de Xavier Pazo,
presidente da Asociación de
Troiteiros ‘Río Furelos’.

·Impermeabilización de fachadas 
y terrazas

·Pintura interior lisa y en relieve
·Pulido y barnizado de suelos

José Antonio Prado Seoane

Tfno: 639 56 96 25
Penacoba, 2 - Os Ánxeles

15800 MELIDE (A Coruña)

Casa Juanito

Sousas

Mahou

Carlsberg

Zumos Juver

Trina

Schweppes

Costeira - Ederra

Campo Viejo 

Alcorta- Azpilicueta

Muga - Coto

Marqués de Riscal 

Paternina - Añares

Condes de Albarey

Pazo de Sarantellos

Vega Sicilia

Rúa Mateo Segade Bugueiro, 39   Tfno e fax: 981 50 51 03   15800 - MELIDE (A Coruña)
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Saúda da alcaldesa

Queridos veciños/as e visitantes de Melide:

É para min unha gran satisfacción dirixirme a todos/as vós
como alcaldesa de Melide mediante o tradicional saúdo da
Alcaldía co motivo das Festas de San Roque 2011. É o meu
desexo e de toda a Corporación municipal que presido que
todas e todos as/os melidenses e aqueles/as que nos visiten
compartan estes días tan merecidos de lecer, ocio e diver-
sión. 
Melide, e polo San Roque máis ca nunca, é un punto de
encontro, de acollida, de convivencia e de saber compartir.
Características salientables dos nosos sinais de identidade
que conformamos e conservamos ao longo da nosa historia
e que nunca debemos perder. Temos que estar orgullosos
do que somos, do que temos e de mostralo a todo o mundo,
acentuando sempre o noso carácter hospitalario. 
Desexo que desfrutedes dos actos para este San Roque
2011 e espero que sexan do voso agrado. Sabemos que é
difícil contentar a todos os gustos e idades, pero que sai-
bades que é un programa  no cal puxemos toda a nosa ilu-
sión e esforzo para que fose o máis plural posible. Neste
aspecto quero felicitar e agradecer ás distintas concellarías
e traballadores do Concello, así como ás asociacións, em-
presas, clubes e colaboradores particulares da nosa vila
pola súa axuda e traballo realizado, sen eles sería moi di-
fícil elaborar e desenvolver este programa de festexos. 
Por último, desexarvos unhas felices festas e animarvos a
que participedes nelas dun xeito respectuoso. 

Ánxeles Vázquez Mejuto
Alcaldesa do Concello de Melide
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os concellos terán que devolver 
ó estado 255.000 euros do 2009
O municipio
máis afectado 
é Melide, ó ter
que reembolsar
80.370 euros

Os concellos da comarca terán que devolver cartos ó Estado
Varios membros da corporación posaron coa Copa do Mundo

O Ministerio de Economía y
Hacienda publicou recente-
mente os datos da liquidación
definitiva da financiación das
administracións locais corres-
pondentes ao ano 2009. Os
concellos da Terra de Melide
terán que devolver 254.953
euros ó Estado. Isto débese a
que as entregas a conta que re-
cibiron os municipios en con-
cepto de participación nos
ingresos estatais foron supe-
riores aos que finalmente se
percibiron. Este é o segundo
exercicio económico consecu-
tivo no que isto sucede, o que
fará resentir as arcas munici-
pais, que ven como as cantida-

continúa a polémica 
electoral en santiso
Santiso continúa inmerso na
polémica tralo cambio de go-
berno, máis de dous meses
despois de que se celebraran
as eleccións municipais.

Primeiro foron unhas pinta-
das contra o novo goberno tri-
partito -integrado por PSOE,
bnG e IS- aparecidas na fa-
chada da Casa do Concello e
nas proximidades da escola de
Visantoña. despois sóubose
das desfeitas en árbores do re-
cinto da piscina de Visantoña.

desta volta, trátase dunha
carta enviada ós veciños por
parte do ex-alcalde e voceiro
do PP, Ovidio Leiva, na que
acusa ós membros do goberno
de facer unha “noxenta cam-
paña electoral” e de “enganar
e coaccionar ós cidadáns con
tal de sacarlles o voto”. 

Leiva asegura que remitiu
esta misiva para “poñer en co-
ñecemento dos veciños que os
están a enganar”. “Todo o que
digo podo avalalo con docu-
mentos”. 

Entre outras cousas, critica
o aumento do custo salarial
dos cargos políticos. Afirma
que agora o custo total das de-
dicacións é de 66.368 euros,
mentres que na súa etapa era

de 52.428 euros. Fontes muni-
cipais aseguraron que “os sa-
larios son os mesmos que o
que cobraba el” e indicaron
que o Concello ten un aforro
mensual de arredor de 400
euros, xa que o actual alcalde
segue desempeñando as fun-
cións no posto que antes tiña
asignado no Xulgado de Paz.

dende o goberno califican
de “deplorable” a actuación do
ex-alcalde, “que entrou en
cuestións que entran dentro
do terreo da difamación”. “O
que debe facer e centrarse na
súa labor de oposición e preo-
cuparse polos verdadeiros
problemas do concello”.

Alusións persoais
na misiva, Leiva fai varias alu-
sións persoais. Entre outras, o
voceiro do PP fala de Pablo
balboa -edil do bnG- como
“militante do PP ata agora”.
Pola súa parte, o edil naciona-
lista asegura que isto é unha
“falsedade” e que o ex-alcalde
“non mo puido demostrar”. “O
único que ten é unha listaxe
cunha serie de nomes na que
non existe a miña sinatura e
nin sequera o meu número de
carné de identidade”.

concerto de fin de curso na
escola musical de visantoña

Os alumnos da Escola de Mú-
sica de Visantoña celebraron o
fin do curso cun concerto no
campo da festa da parroquia.
Houbo actuacións do grupo de

clarinetes, trompetas, frauta e
bombardino, que tocaron
obras de Schumann, Purcel ou
Herner. Tamén actuou o coron
infantil e o grupo de baile.
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santiso gozou durante 
un día da copa do mundo

“Impresiona tocala”. Iso foi o
que dixeron moitas das per-
soas que puideron ver e tocar
a Copa do Mundo en Santiso.
un ano e un mes despois de
que España gañara o Mundial
en Sudáfrica, a copa chegou a
terras de Santiso.

A presenza da figura dou-
rada na Casa Consistorial de
Santiso levantou moita expec-

tación, e foron moito os que
acudiron a facer unha foto con
ela, emulando ó capitán da se-
lección, Iker Casillas.

durante toda a mañá do día
7, a copa estivo a disposición
de todo aquel que quixera vela
na Casa do Concello. Pola
tarde foi testemuña de excep-
ción no partido que desputa-
ron o Santiso e o Toques.

des que perciben do Estado se
reducen nos últimos anos.

Por concellos, o que terá que
reembolsar a cantidade máis
elevada é Melide, cun total de
80.370 euros a devolver. Sé-
guelle Sobrado, con máis de
75.670. Pola súa banda, San-
tiso e Toques terán que rein-
gresarlle ás arcas estatais unha
cantidade semellante, 49.720

e 49.190 euros, respectiva-
mente.

Os catro concellos da co-
marca teñen que devolver can-
tidades maiores que as
correspondentes á liquidación
de 2008. nese exercicio Me-
lide tivo que reintegrar
124.355 euros, Santiso 31.785,
Sobrado 49.080 e Toques
31.265 euros.

Actividades
para os máis
pequenos en
toques
Os cativos de Toques poderán
gozar dunha divertida axenda
cultural que programaron
dende o Concello para os
meses de agosto e setembro.
As actividades celebraranse as
fins de semana e serán todas
elas gratuítas.

A primeira delas será unha
sesión de maxia -’A Casiña da
Maxia’- a cargo de Christyan
Magic. Celebrarase o sábado 6
de agosto, ás 18.00 horas na
praza do Multiusos de Souto. 

Peter Punk traerá o espectá-
culo ‘novo Circo’, onde rein-
venta de xeito divertido o
concepto tradicional do circo.
Será o venres 27, ás 18.00
horas, tamén na praza do Mul-
tiusos de Souto. En caso de
chuvia, o espectáculo traslada-
rase ó pavillón polideportivo.

O broche final poñerano a
noite de cine, que se celebrará
o domingo 11 de setembro.
Proxectarase a película de ani-
mación infantil ‘up’, ás 22.00
horas, no campo da festa de
brañas. En caso de que cho-
vera, a proxección do filme fa-
rase na escola desta aldea.

sobrado prepárase para a
Feira da troita á montañesa
A XII edición da Feira da
Troita de Sobrado dos Monxes
celebrarase os días 20 e 21 de
agosto. O primeiro día cele-
brarase o Festival Musical e
Intercultural da Xuventude,
que terá como cabeza de cartel
ó grupo de rap metal def con
dos. Actuará como grupo telo-
neiro Riff Raff.

O día grande será o domingo
21. Ademais de degustar troita

á montañesa na Praza do Con-
cello e nos locais hostaleiros
da localidade, os asistentes po-
derán gozar da música coa or-
questra Fania blanco Show, co
grupo de baile tradicional A
Maristela e coa percusión de
Trópico de Grelos. Coma en
outras edicións tamén haberá
mostra de artesanía, diversas
actividades e pregón a cargo
de un persoeiro destacado.
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Xosé núñez lópez, escritor: “escribir
prodúceme tanta satisfacción mental
coma saborear un bo prato de comida”

entrevistA

Xosé núñez con daniel Roibás, presentador do acto

A familia de núñez estivo presente na presentación dos libros

Xosé núñez López (Visan-
toña) presentou o 24 de xullo
os seus últimos libros, publica-
dos ámbolos dous neste 2011.
‘Eu son fillo de nai solteira’ é
un volume autobiográfico, no
que conta a vida da súa nai. En
‘Experiencias vividas en la Es-
paña franquista’, relata varios
casos de estraperlo, contra-
bando, fraude e emigración,
que el mesmo tivo a oportuni-
dade de vivir debido ao seu
traballo como garda civil na-
quela época. 

-en ‘eu son fillo de nai sol-
teira’ repasa moitos deta-
lles da súa vida cando era
mozo
-Conto a vida de miña nai, que
creo que nunca máis volveu
ser feliz dende que quedou
embarazada para terme a min,
cando aínda estaba solteira. A
miña intención era facer unha
novela con esta historia, pero
ao final é unha obra autobio-
gráfica.

-o segundo libro que es-
cribiu este ano tamén
parte das súas experien-
cias persoais
-Fun garda civil en Cataluña
durante moitos anos. Alí vivín
moitas experiencias, sobre
todo na fronteira da Junquera,
no límite con Francia. Traba-
llei no porto de barcelona e
aquí en Galicia no de Vigo e
Vilagarcia de Arousa. Todos
eles foron traballos relaciona-
dos coa vixilancia das aduadas
e por iso puiden coñecer casos
de estafas e contrabando aos
que dos que a maioría da xente
non tiña información.

-Aos seus 84 anos ten
unha memoria de luxo

-A maioría dos dez libros que
publiquei están baseados nos
meus recordos. na Garda Civil
acostumeime a gardar copia
de tódolos escritos, incluso
teño copias das cartas que
mandei á familia. Tamén teño
un arquivo importante de no-
ticias publicadas nos medios,
ata de xornais franceses.

-De onde procede a súa
afición por escribir?
-Comecei a escribir aos me-
dios de comunicación en 1962,
a unha revista relixiosa adi-
cada a San Antonio de Padua.
dende aquela mantiven o cos-
tume. Para min, escribir pro-
dúceme tanta satisafacción
mental coma saborear un bo

prato de comida. É unha
droga, unha distración que me
dá moitas satisfaccións.

-Precisamente, é moi cu-
riosa a historia de cómo
aprendeu a escribir
-Foi en Manlleu, unha vila do
interior de barcelona. un co-
ñecido levoume á oficina da
Falange e alí tiñan unha má-
quina que me impresionou.
deixáronme usala e ía tódalas
tardes para alí.

-ten algún novo proxecto
en mente?
-Os escritores dicimos que
sempre temos un libro na ca-
beza. Eu agora mesmo teño
máis de un.

santiso apúntase ao tenis de mesa

O pavillón de Arcediago aco-
lleu o primeiro campeonato de
tenis de mesa que se celebra
en Santiso, organizado pola
asociación Aires da beseña.
Participaron unhas 20 persoas
e foron Luis Vázquez de Visan-

toña e Martín Carral de Liña-
res os que lograron chegar á
final despois de gañar catro
partidos contra os seus rivais.
O gañador foi Martín Carral.

dende a organización xa
pensan na próxima edición.
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A comarca vive o mes con máis 
festas ateigada de visitantes

A sala 600 acolleu o concerto
do grupo Poutrelles Fever

Chegou agosto, o mes das fes-
tas por excelencia. ó longo dos
seus trinta e un días a Terra de
Melide vestirase de longo para
celebrar multitude de festexos.
Por iso, xa se contan por cen-
tos os visitantes que reciben as
nosas vilas e aldeas, entre os
que destacan os emigrantes,
que visitan á familia como
acostuman a facer cada ano.

Entre as festas máis agarda-
das está o San Roque de Me-
lide. Este ano, a pesar de terse
deseñado a programación a úl-
tima hora debido ao cambio de
goberno, as festas prolonga-
ranse durante case unha se-
mana. Comezarán o día 15,
cun concerto da Orquestra
Sinfónica de Melide que, des-
pois de catro anos, volverá ac-
tuar polas festas grandes da
localidade. Tocará ás 23.00
horas na Praza do Convento.

Os días seguintes, ata o sá-
bado 20, o Concello progra-

mou as actuacións de diferen-
tes orquestras, entre as que se
encontran algunhas das máis
apreciadas do panorama ac-
tual coma Olympus, París de
noia, Aché ou Cinema.

O fin de festa poñerao Cor-
nelius 1960, un grupo proce-
dente de Vilagarcía de Arousa
que mestura rock, pop e funky.
O concerto será ás 23.00 horas
no Cantón de San Roque.

Xusto antes das festas gran-
des da vila, numerosas aldeas
celebrarán a Santa María. 

Pasadas estas datas, outra
cita importante na comarca é
o San Agustín de Visantoña,
que, como ocorre ano tras ano,
de seguro que será unha das
citas máis multitudinarias do
verán na comarca.

Tamén a finais de mes se ce-
lebrará a Feira da Troita á
Montañesa de Sobrado, unha
das citas gastronómicas máis
sonadas da zona.

verán cultural
Melide ten o seu propio calen-
dario de actividades para este
mes de agosto. A concellería
de Cultura, deportes e nor-
malización Lingüística des-
eñou un completo programa
de lecer para tódolos públicos
-aínda que  adicado na súa
maior parte aos cativos- que se
desenvolverá ao longo de todo
o mes. deste xeito haberá ac-
tividades tódolos días, dende o
2 ao 29. Haberá proxeccións
de cine na rúa, títeres, espec-
táculos de maxia e concertos
de diversos grupos e estilos
musicais. 

En palabras da concelleira
dolores Gómez, trátase de “ter
un verán cultural na nosa vila
sen ter que desprazarnos”.
Conseguir que Melide se con-
virta no centro de atracción
cultural de toda a comarca
tamén está no obxectivo desta
programación.

As bandas non faltan en ningunha das festas da comarca

A música da banda parisina
Poutrelles Fever soou recente-
mente na Sala 600 de Melide.
O grupo francés, que mestura
os estilos alternativo, rock e
swing, presentou o seu último

disco -publicado en abril deste
ano- ‘On est où là?’, nunha im-
presionante sesión en directo.
Tiveron como teloneiros á for-
mación galega La Acústika
Asesina.

no San Roque
actuarán as 
orquestras máis
coñecidas do 
panorama actual

As festas de
Santa María e
San Agustín,
moi agardadas

solicitarán un campo 
de traballo para o 2012

Ovidio Rodeiro acompañado por Ánxeles Vázquez en Furelos

O goberno melidense anun-
ciou recentemente que, de
cara ao próximo ano, presen-
tará ante a dirección Xeral de
Xuventude, un proxecto para
que Melide poida contar cun
campo de traballo. Trátase
dunha actividade encamiñada
a favorecer a participación da
mocidade a través da colabo-
ración voluntaria en traballos
culturais, ambientais, sociais
ou arqueolóxicos. 

Así o desvelou o executivo

trala visita do director xeral de
Xuventude, Ovidio Rodeiro,
ao campamento de Furelos. 

Rodeiro, que compartiu xan-
tar cos mozos que están a
gozar duns días de descanso á
beira do río, estivo acompa-
ñado pola alcaldesa meli-
dense, Ánxeles Vázquez, e pola
concelleira de Xuventude,
dalia García, quen lle plante-
xaron as deficiencias subsana-
bles das instalacións e as
necesidades de material.

lobelle e Azkar competirán
en melide o 15 de agosto
Os dous grandes clubes do fút-
bol sala galego, o Lobelle de
Santiago e o Azkar de Lugo,
enfrontaranse o vindeiro 15 de
agosto nun torneo organizado
polo Melide Fútbol Sala. 

O partido desputarase ás
20.00 horas no pavillón poli-
deportivo da localidade. A di-
fícil situación económica

impediu que o equipo organi-
zara un torneo similar ao do
ano pasado, no que estiveron
presentes os mellores equipos
do panorama nacional.

Xusto antes do partido, ás
18.00 horas, será a presenta-
ción do equipo para a tempo-
rada que comeza, na que
aspiran ao ascenso.

Ferreiro faise co podio en Avilés, 
na antesala do rally ‘terra de melide’

Ferreiro e Anido subiron ó máis alto do podio en Avilés

Partía como claro favorito e
non defraudou. O piloto meli-
dense Jesús Ferreiro foi o ga-
ñador da trixésimo quinta
edición do Rally de Avilés (As-
turias) para vehículos históri-
cos, na proba de velocidade. 

ó volante do seu Porsche 911
RS e acompañado polo seu co-
piloto habitual Javier Anido,
Ferreiro logrou o mellor
tempo en sete dos oito tramos
cronometrados dos que cons-
taba a proba, facendo uns 110
quilómetros de percorrido.

A seguinte proba puntuable
para a Copa de España de Ve-
hículos Históricos será o rally
Terra de Melide, que se despu-
tará en setembro.
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os melidaos continúan coa tradición gaiteira

de esquerda a dereita os compoñentes de Os Melidaos: José blanco (Pepiño), José Luis Casal,
Antonio Raposo, Marcelino Vázquez, Xele barrio e José Taboada.

O grupo naceu
no ano 2004, a
partir da unión
dos distintos 
compoñentes

Presentaron 
o seu primeiro
disco en maio
de 2010 e 
xa preparan 
o segundo

Corría en Melide o ano 2004
cando un grupo de músicos
con fondas inquedanzas e ad-
miración pola música tradicio-
nal galega decidían fundar Os
Melidaos.  

Á fronte desta apaixonante
aventura están José blanco 
-Pepiño-, Marcelino Vázquez,
Pepe Taboada, Luis Casal,
Xele barrio e Antonio Raposo.
Son músicos de diferentes xe-
racións e variada procedencia,
que consideran que a música
tradicional é un tesouro que
cómpre conservar e difundir.

Que ben baila, que ben baila
O grupo non deixou de progre-
sar dende a súa fundación e en
2010 chegou o seu primeiro
disco, titulado ‘Que ben baila,
que ben baila’. O traballo está
composto por 11 cancións e del
editáronse unhas 300 copias. 

A presentación oficial do
disco foi o 29 de maio do ano
pasado, no Multiusos de Me-
lide. O acto foi moito máis que
unha simple presentación ou
concerto, -intercaláronse

pezas musicais e breves inter-
vencións que recordaron a
fonda raigame musical da vila
melidense- posto que serviu
de homenaxe a todos os gru-
pos de música tradicional da
Terra Melide, unha zona
cunha fonda tradición gaiteira,
na que naceron algunhas das
máis grandes referencias no
mundo da música tradicional.

Precisamente, na súa pri-
meira obra discográfica, Os
Melidaos quixeron render
unha homenaxe a todos os
músicos populares, ben sexan
anónimos ou recoñecidos, que
contribuíron a que a música
tradicional e os instrumentos
populares formasen parte do
noso ser como pobo cunha
identidade definida.

dende os seus comezos
como grupo tiveron claro que
o seu obxectivo sería poñer en
valor a cultura galega, dignifi-
car a nosa música e acadar o
fin último da mesma: a diver-
sión do pobo.

O éxito de ‘Que ben baila,
que ben baila’, traspasou as
fronteiras da Terra de Melide
e, no nadal de 2010, Os Meli-
daos ofreceron unha actuación
na vila coruñesa de Sada, na
que o numeroso público que
presenciou o concerto quedou
abraiado coas voces e a música
do grupo melidense.

segundo disco
A pesar de seguir interpre-
tando as pezas do primeiro
traballo, Os Melidaos xa levan
tempo preparando o segundo
disco. Aseguran que vai sor-
prender ao público, xa que in-
corporarán o canto dun xeito
moi especial.

non ofrece ningunha dúbida
de que por este camiño, Os
Melidaos convertiranse nun
grupo referente no mundo da
música tradicional galega.

os seus compoñentes
Antonio raposo 
Gaita e voz principal
Toca a gaita dende os 16 anos.
no 2004 incorpórase á coral
Cantigas da Terra, onde co-
ñece a Marcelino Vázquez,
José Luis Casal e Pepe Tabo-
ada. Ten como referentes ás
corais galegas históricas, como
Cantigas e Agarimos, Coral
Ruada de Ourense ou Toxos e
Flores de Ferrol.

José Blanco ‘Pepiño’
Bombo e gaita
Os seus comezos foron no
grupo Froito novo, a onde
chegou da man de Gabriel de
Garceiras. no 1980 trasla-
douse a Madrid, onde formou
parte do grupo de gaitas do
Centro Gallego. Tras reincor-
porarse a Froito novo despois
de volver a Galicia, decide

abandonar esta formación e
fundar Os Melidaos.

José taboada  
clarinete e gaita
Contaba con só sete anos
cando lle mercaron a súa pri-
meira gaita. É membro funda-
dor do grupo de gaitas Millo
Verde e integrante da coral
Cantigas da Terra e do ballet
Galego Rey de Viana.

José luís casal lema
tamboril e pandeireta
Iniciouse na música tradicio-
nal no 1982, no grupo Santaia
de Santa Cruz de Oleiros. Foi
cofundador da banda de mú-
sica desta localidade. Con 12
anos intégrase na coral Canti-
gas da Terra, onde coñece Os
Melidaos. Comezou substitu-
índo ó antigo tamborileiro,

Ramón botana, e agora está
plenamente integrado no
grupo.

marcelino vázquez Fdez.
Gaita
O cuarteto musical da súa
aldea natal, en Guntín, serviu-
lle de inicio. Á volta dun
tempo fóra de Galicia pasou a
formar parte dos grupos Os
Labregos, da Coruña, e Cinco
de Galicia. 

Xele Barrio Blanco
Acordeón
Comezou tocando a pandei-
reta de neno. ós 21 anos incor-
porouse a Froito novo,
tocando a gaita. nos Melidaos
comezou co acordeón, instru-
mento que decidiron incorpo-
rar no grupo. Gustaríalle
integrar tamén a zanfona.



ultiman detalles para o ii encontro 
interxeneracional de charamela

simon chainsaw actuou
no pub Gatos de melide

na que se poderán ver crea-
cións en distinto tipo de mate-
riais feitas por persoas da
comarca e doutras zonas.

A partir do mediodía e ata as
14.00 horas terá lugar un
obradoiro de cociña, no que
nenos e maiores poderán par-
ticipar elaborando diferentes
pratos. Haberá premios para
as creacións gastronómicas
máis elaboradas.

Xa pola tarde, entregaranse
os premios do certame de re-
latos curtos -ás 19.00 horas-
que despois do éxito do ano
pasado, desta vez contou con

máis participación. A partir
das 19.45 horas, celebrarase o
concurso ‘Ti si que vales’, no
que calquera persoa poderá
demostrar as súas dotes can-
tando, bailando, contando
chistes, facendo maxia ou con
calquera outra actividade.

Para rematar a xornada, na
que colaborará a asociación de
fotografía Enfócame sacando
fotos de tódalas actividades, o
grupo de teatro de Charamela
poñerá en escena a obra ‘Vén-
dese Mula’, na que actuarán
cinco dos compoñentes máis
novos do grupo.

A obra de teatro ‘Véndese mula’ representarase ás 21.30 horas

O rockeiro australiano Simon
Chainsaw ofreceu recente-
mente un concerto no pub
Gatos de Melide. Presentou o
seu último disco, Eigth Times
Lucky, no que fai unha retros-

pectiva da súa carreira musical
entre os anos 1999 e o 2010.
As súas cancións teñen remi-
niscencias da música de
AC/dC, Foo Fighters, Stones,
Pistols, Who e Motorhead.

Simon Chainsaw durante o concerto que ofreceu en Melide
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nenos e maiores
demostrarán as
súas habilidades
no concurso 
‘Ti si que vales’
Por segundo ano consecutivo,
a Asociación Cultural Chara-
mela de Melide organiza o En-
contro Interxeneracional
Terra de Melide, co obxectivo
de fomentar as relacións entre
cativos e maiores e a súa par-
ticipación conxunta nas activi-
dades que propoñen.

A xornada programada para
este ano segue o esquema da
edición pasada, pero presenta
varias novidades. Todas as ac-
tividades desenvolveranse na
Praza do Convento.

Ás 11.30 abrirase a mostra
de xogos populares tradicio-
nais. desta volta contarase con
novos xogos, para fomentar a
participación da xente, se-
gundo confirmou a presidenta
da asociación, Mary Gómez.

Á mesma hora, e con conti-
nuidade pola tarde, haberá
unha exposición de artesanía,

Dous melidenses competirán no 
campeonato galego de san Huberto

Ámbolos dous son cazadores
experimentados neste tipo de
competicións. ‘naco’ foi cam-
peón galego de San Huberto
no 2007 e tamén campeón de
Portugal na mesma modali-
dade. Este ano competirá
acompañado de Comba, men-
tres que Tarrío irá con Yellow.

O cazador que gañe o trofeo
pasará automaticamente a

desputar o campeonato espa-
ñol desta modalidade de caza.

Afixo o muíño
Peña Arcea ten un afixo, deno-
minado O Muíño, polo que tó-
dolos cans que crían levan esta
denominación, recoñecida a
nivel europeo. As razas que
crían son setter irlandés, setter
gordon e pointer.

Tarrío e naco adestrando ós seus cans

Eduardo blanco
‘naco’ e José
Luis Tarrío son 
integrantes 
de Peña Arcea

O prestixioso campeonato de
caza de perdiz San Huberto
terá este ano dous represen-
tantes melidenses na final da
competición a nivel autonó-
mico. Eduardo blanco ‘naco’ e
José Luis Tarrío competirán o
próximo 14 de agosto para al-
zarse co prezado trofeo.

A final do torneo disputa-
rase na localidade coruñesa de
Cedeira. ‘naco’ e Tarrío, ám-
bolos dous compoñentes de
Peña Arcea, chegaron a esta
fase despois de superar nume-
rosas probas que se levan des-
putando en distintas vilas
galegas dende o pasado mes
de abril. 

A Fundación acolleu o
concerto de Peta Zeta top

O grupo Peta Zeta Top ofreceu
un concerto na Fundación a fi-
nais de xullo. Esta banda, da
que forma parte o músico me-
lidense brais Martínez, xunto
con Jose de Palas e Pablo de

Sobrado, naceu como tributo ó
grupo estadounidense ZZ Top,
característico polo seu rock te-
xano e por conservar os seus
compoñentes orixinais des-
pois de 40 anos tocando. 

O melidense brais Martínez, á esquerda

continúa a XXXi edición do
torneo ‘concello de melide’
O fútbol sala segue a ser un
dos deportes máis arraigados
en Melide. Proba diso é a cele-
bración da XXXI edición do
torneo ‘Concello de Melide’ -
organizado polo Cire- que co-
mezou a desputarse o pasado
4 de agosto.

Este ano a participación é
numerosa. Iniciaron a compe-
tición un total de 25 equipos,
divididos en oito grupos de
tres equipos cada un, agás un
composto por catro.

O calendario da primeira
fase comezou a desputarse o
día 4 e rematou o 9. Os parti-
dos xóganse en horario de
tarde, a partir das 19.20 horas,
no pavillón polideportivo. Pa-
saron á segunda fase os pri-
meiros dous equipos de cada
grupo, polo que continúan na
competición 16 equipos. 

A asistencia de espectadores
nos partidos é notoria, xa que
o fútbol sala ten moitos afec-
cionados en Melide.
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GRUPO KULLGRUPO KULL
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AXENDA AGOSTO

-dende o 2 ata o 29 de agosto: Verán Cultural en Me-
lide. Cine na rúa, teatro, maxia, títeres, concertos...
Consultar programación na páxina www.concellode-
melide.org.

-domingo 14: II Encontro Interxeneracional Terra de
Melide. na Praza do Convento a partir das 11.30
horas. Máis información na páxina 22.

-luns 15: presentación do equipo do Melide Fútbol
Sala. Ás 18.00 horas no pavillón polideportivo. Ás
20.00 horas partido entre o Lobelle e o Azkar no pa-
villón municipal.

-dende o luns 15 ata o sábado 20: festas de San
Roque, Melide. Consultar programa na páxina 15.

-sábado 20: Festival Musical e Intercultural da Xu-
ventude de Sobrado dos Monxes. Actuarán os grupos
def con dos e Riff Raff.

-domingo 21: Feira da Troita á Montañesa en So-
brado. degustación, mostra de artesanía, actuacións
musicais (Fania blanco Show, A Maristela, Trópico
de Grelos).

-sábado 27: festa campestre da Cornella, Pontearce-
diago, Santiso.

Ducias de mozos aprenden as artes 
da pesca fluvial grazas a ‘río Furelos’

o Q+? convértese no edén dos gintonics
O pasado 15 de xullo o pub
Q+? de Melide celebrou a festa
do gintonic e contou coa pre-
senza de José Cruz, barman
acrobático (na foto á dereita,
con Alberto buján). Foron
moitas as persoas que pasaron
polo local a probar os prepara-
dos elaborados coa especiali-
dade xenebra premier. 

O seu propietario, Alberto
buján, amósase moi satisfeito
polo éxito que suscitou a novi-
dosa festa entre o público. En
agosto celebrarán máis even-
tos, que incluirán o reparto de
numerosos premios.

A asociación de
troiteiros quixo
concienciar aos
participantes no
respeto ó medio
As ‘Aventuras nas terras dos
ulloa’ continúan para ducias
de mozos de toda Galicia. no
marco deste programa, a Aso-
ciación de Troiteiros ‘Río Fu-
relos’ de Melide participa
mediante diversas iniciativas,
cuxos obxectivos son “con-
cienciar no respeto e coidado
do medio ambiente”. 

Os troiteiros melidenses
programaron diversas activi-
dades ó longo de dúas xorna-
das. Fixeron proxeccións
comentadas das xornadas
anuais de limpeza do río, im-
partiron un pequeno cursiño

Os mozos fixeron un percorrido polas beiras do río

de montaxe de mosca e culle-
riña e amosáronlles aos rapa-
ces cómo facer un lance, os
lugares apropiados para fa-
celo, as medidas que deben ter
as capturas e cómo é a vida
subacuática nos ríos.

dende a asociación de troi-
teiros melidenses amósanse

agradecidos “por esta oportu-
nidade de introducir á xente
nova nunha realide, a vivencia
directa da natureza, dos nosos
ríos e da nosa paisaxe, que lles
resulta descoñecida e nalgúns
casos mesmo exótica polo mo-
delo de vida no que están mer-
gullados”.

critican a supresión da
Feira do libro no camiño
O bnG de Melide criticou re-
centemente a supresión da
Feira do Libro no Camiño, que
se celebraba dende hai tres
anos a comezos de agosto. Se-
gundo explicou a voceira na-
cionalista, Socorro Cea, a
xustificación que fai o actual
goberno da eliminación desta
actividade é “a situación eco-
nómica herdada”. Cea asegura
que este feito se debe a que o
novo executivo “carece de in-

terese e sensibilidade por este
tipo de eventos culturais”.

nesta actividade participa-
ban arredor de dez libreiros de
toda Galicia e estiveron pre-
sentes importantes escritores
como Xavier Alcalá, Santiago
Jaureguízar, Inma López Silva
ou Xosé Vázquez Pintor, escri-
tor local. Melide era ata agora
o único concello do Camiño
Francés que contaba cunha
feira do libro.

O PUB DE MODA

NA MOVIDA 

DE MELIDE
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A taberna de morrigan, novo local na Zona dos viños

Manuel Conde, Yelma e Alberto Foron moitas as persoas que estiveron na inauguración do local

Melide conta dende hai pou-
cas semanas cun novo estable-
cemento hostaleiro na Zona
dos Viños, moi concorrida por
melidenses e visitantes nas
noites das fins de semana.
Trátase da Taberna de Morri-
gan, un local situado na Praza
da Herba, en pleno centro da
zona antiga de Melide.

Para o seu propietario, Ma-
nuel Conde, supón a súa pri-
meira incursión no mundo da
hostelería. decidiu dar o paso
e probar sorte neste sector ó
dispoñer deste local, que ten

unha ubicación inmellorable. 
Pasado un mes da apertura

do bar, Conde é optimista de
cara ó futuro, xa que considera
que o local pronto se conver-
tirá en parada obrigatoria para
os habituais dos viños en Me-
lide. Atópase contento pola
acollida que tivo entre o pú-
blico, que dende o primeiro
momento visitou o local.

na actualidade, Manuel
Conde tamén é propietario
dunha empresa de pinturas,
ademais de ser o presidente do
Melide Fútbol Sala.

intermax achega internet a todo o rural galego

Javier Mouriño, director xeral de Intermax

En azul, os concellos que contan cos servizos de Intermax

Intermax Tecnology nace en
xaneiro do ano 2008 da man
de Javier Mouriño, un mozo
melidense que actualmente
ten 23 anos.

O principal obxectivo da
firma é eliminar a fenda dixi-
tal, a través da oferta de servi-
zos avanzados de telefonía,
vixilancia de vídeo, televisión
e radio, transmisión de datos e
acceso a Internet a través de
banda ancha sen fíos con tec-
noloxía profesional, con velo-
cidades que van dende os dous
megas básicos a 100 megas,
para outras necesidades máis
específicas.

Intermax Technology defí-
nese como a operadora de te-
lecomunicacións líder en
Galicia. Conta con rede in-
alámbrica propia, creada para
cubrir o acceso ás comunica-
cións dixitais para todas aque-

las persoas e negocios que es-
tean asentadas en zonas desfa-
vorecidas -as coñecidas como
zonas de sombra-, principal-
mente en territorios rurais e
urbanos periféricos. 

máis de 3.000 clientes
Actualmente, Intermax Tech-
nology conta con máis de
3.000 clientes, espallados pola
xeografía galega. 

A empresa radicada en Me-
lide conseguiu dar servizo en
máis de 60 concellos. O sis-
tema de funcionamento da
rede de comunicacións é sin-
xelo. Intermax instala esta-

cións base -con equipos e tec-
noloxía de última xeración-
nos montes estratéxicos de
cada municipio para ofrecer a
cobertura de xeito directos ós
usuarios. Estas instalacións
están conectadas mediante ra-
dioenlace á estacións princi-
pal, situada en Melide, onde se
atopan os servidores de Inter-
net e as liñas de fibra óptica. 

Para a instalación dos seus
equipos, Intermax asinou con-
venios coa Consellería de
Medio Rural, con firmas pro-
pietarias de parques eólicos ou
con operadores de televisión
como Retegal e Abertis.

na actualidade, a firma meli-
dense conta coa rede inalám-
brica máis extensa de Galicia,
con máis de 40.000 quilóme-
tros cadrados de zonas de co-
bertura. A conexión a Internet
de banda ancha que provee In-
termax chega a máis de 60
concellos galegos, así como
tamén a 20 parquees eólicos
da comunidade. 

A firma que dirixe Mouriño
logrou dotar de Internet a tó-

dolos concellos polos que
transcurre o Camiño Francés,
dende O Cebreiro a Santiago.

A previsión de Intermax
Technology é de continuar
despregando as súas infraes-
truturas no rural galego e
tamén noutras comunidades.
A empresa opta a diversos
concursos, adxudicacións ou
programas específicos que
convocan as distintas adminis-
tracións. 

Ofrece servizo
de banda ancha
a particulares e
empresas en
zonas de sombra
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Budha melide, nova opción nas noites de movida

Alberto blanco, Marta negro, Tania negro e Alberto Pérez

Melide conta cun novo local
no que poder gozar das noites
de marcha. É o budha Melide,
situado na rúa Galicia. 

Tania e Marta negro, dúas
irmás procedentes de Agolada,
son as propietarias do novo
local. Ámbalas dúas teñen ex-
periencia no gremio da hosta-
lería e, despois de levar varios
anos traballando neste sector
-Tania estivo traballando en
Lugo-, decidíronse a montar o
seu propio negocio.

As dúas tiñan coñecemento
da hostalería nocturna de Me-

lide, porque habitualmente
viñan de marcha a esta vila.
Pareceulles o sitio ideal dado o
bo ambiente que hai os fins de
semana.

decidiron montar un local,
cuxo nome se adaptaba á idea
do que querían. buscaban un
ambiente distinto ó que se
atopa normalmente no resto
de locais, cunha decoración e
enfoque da marcha diferente. 

Segundo a súa opinión, con-
seguírono, e están contentas
da boa resposta que o público
tivo cara ó seu novo negocio.

mistik celebrou o seu terceiro aniversario

Vanesa Vázquez, Javier García e Vanesa Aguión O ambiente no Mistik foi espectacular no día do seu aniversario

O pub Mistik de Melide cele-
brou recentemente os seus
tres primeiros anos de vida.
Foi unha noite chea de festa,
con gogós, drag-queens, rega-
los e diversos sorteos, onde
numerosos clientes do pub go-
zaron por todo o alto. O am-
biente foi moi agradable e a
festa prolongouse ata altas
horas da madrugada.

A pesar de que o aniversario
celebrouse un día puntual, en
Mistik seguirán tendo festas
con grandes atraccións ó longo
de todo o mes de agosto, data

na que a movida de Melide
vive o momento de máximo
esplendor.

Historia
Xoán García Montero e Jesús
García Sánchez, propietarios
de Mistik, inauguraron o pub
dous anos despois da súa pri-
meira experiencia na hostele-
ría nocturna, co pub nexus. 

Agora é Javier, o irmán de
Jesús, o que rexenta o local.
Asegura que tivo moi boa aco-
llida por parte do público
dende os inicios.

O público ateigou o local o día da súa apertura
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o Big Ben comeza unha nova etapa

José Ramón García, segundo pola esquerda, o día da inauguración numeroso público asistiu á apertura do big ben na nova localización

despois de cinco anos na
Praza da Herba, en pleno cen-
tro da Zona dos Viños de Me-
lide, o big ben Irish Tavern
trasládase ó antigo bar de Pili,
na Praza Ichoas e comeza
unha nova etapa. 

O establecemento mantén o
agradable ambiente que sem-
pre tivo, dando a opción gozar
do interior do local coma da
súa ampla terraza. Segue a ter
a típica decoración das taber-
nas irlandesas, que tanto atrae
a veciños e visitantes.

O seu propietario, José
Ramón García Ramos, está

moi satisfeito da traxectoria
do local e das perspectivas de
futuro na nova localización.

Historia
García Ramos sempre tivo in-
terese polo mundo da hostale-
ría. de feito, adícase
profesionamente a elo dende
hai varios anos. Foi en decem-
bro do 2003 cando inaugura o
pub A noite, que segue a ser
un dos referentes na movida
melidense. Xa no ano 2006,
José Ramón decide probar
sorte na Zona dos Viños e abre
o big-ben Irish Tavern.

cult room festexa tres anos de vida

daniel, Lucas, Eva, Alberto, Andrea e Fátima Cult Room é un referente na movida de Melide

O pub Cult Room de Melide
celebrou recentemente o seu
terceiro aniversario. Cunha
festa por todo o alto, na que
houbo gogós e se repartiron
numerosos agasallos entre os
clientes, os seus propietarios,
daniel Sánchez Amboage e
Lucas Garea Pampín, quixe-
ron celebrar os tres primeiros
anos de vida deste local da
zona de marcha melidense.

daniel e Lucas tamén quixe-
ron agradecer a toda a súa
clientela o apoio incondicional
que están a depositar no pub.

Historia
daniel e Lucas teñen unha
longa traxectoria no ramo da
hostalería, no que traballaron
durante 12 e 9 anos respectiva-
mente. non obstante, o Cult
Room é o primeiro local que
rexentan. 

Hai tres anos presentouse a
oportunidade de abrilo e non
o dubidaron, xa que os dous
levaban tempo con ganas de
ter o seu propio negocio.
Agora mesmo, o local afronta
unha nova reforma, na súa
parte superior.
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Lamentando o peche 
do “convento novo” de Melide

Xosé núñez López

Os 30.000 quilómetros de ríos
na nosa comunidade dotan a
Galicia dunha riqueza impere-
cedeira que, na actualidade,
por parte de todos, cidadáns,
xestores dos recursos naturais
e políticos, se pospón centrán-
dose os esforzos e recursos no
capitalismo desenfreado, ba-
sado actualmente no ladrillo, o
formigón e a especulación en
xeral, que foi a que nos levou a
esta crise na sociedade. Está
claro pois que, se a moderni-
dade e o progreso se basan
nestes parámetros, automati-
camente deixan de selo. É ne-
cesario por elo poñer en valor,
o que a natureza nos dá a cam-
bio de nada; se queremos pre-
sumir de progresistas e
modernos sexamos responsa-
bles. 

A historia dos nosos ríos e
mares foi agredida no pasado
recente polos encoros da ener-
xía eléctrica, vístese de loito
nos albores do século XX;
pola connivencia de moitos
gobernos con estes monopo-
lios foráneos e privados na súa
maioría. A pesca, recurso im-
prescindible para o ser hu-
mano, é agredida de novo
brutalmente por escandalosos
verquidos tanto nos ríos coma
nos mares, nas nosas augas
continentais e marítimas, sen
que os que nos gobernan fagan
nada e non se dan conta -non
queren- de que a contamina-
ción á que facemos referencia,
afectará de forma irreparable
a saúde humana, destruíndo
tamén a piscícola. 

Preguntámonos os que de-
fendemos a vida, -que é a
auga-, ¿é admisible que se au-
torice ou se consinta producir
o cloro álcali con células de

mercurio ata o ano 2020? A
unión Europea poñía como
data límite o 2007, segundo
denuncia a Organización Eco-
loxista Oceanía diante da uE,
con data do 16 de febreiro de
2009. Esta lamentable noticia
publicada recentemente na
prensa, debería ser valorada e
recollida de inmediato. Temos
a sensación que ante estes fla-
grantes despropósitos a comu-
nidade científica galega,
políticos e colectivos ecoloxis-
tas, permaneceu sonámbula
ante dito problema. dito isto,
é pola nosa parte obrigatorio,
pois o dereito nos asiste e mo-
ralmente temos que denunciar
as gravísimas consecuencias,
que estes obsoletos sistemas
causan en todolos seres vivos. 

Sen entrar na dinámica de
descalificacións, referentes a
erros pasados de entidades e
persoas, somos coñecedores
os cidadáns sen embargo, e
decímolo, da citada conniven-
cia entre unión Fenosa e os
gobernos de Galicia e do Es-
tado español, en tempos non
moi lonxanos. A abundancia
de ríos e regatos fai que no úl-
timo século as grandes (e pe-
quenas) compañías eléctricas
foran pouco a pouco acapa-
rando un poder que chegou
nalgunhas ocasións a dirixir a
política ambiental,  enerxética
e territorial de Galicia, cerce-
nando os dereitos, bens, recur-
sos públicos e privados. 

Por todo o dito, pedímos aos
novos xestores desta riqueza, e
no tempo a todo o pobo se é
necesario: poñan en valor o
patrimonio natural de Galicia.
non é preciso recordar, que as
grandes civilizacións nacen
nas ribeiras dos ríos. 

Historia dos nosos ríos
Xavier Pazo blanco, presidente da 

Asociación de Troiteiros ‘Río Furelos’

Aínda que o noso xornal Cerne
do pasado mes de xullo xa nos
facilitou información escrita e
gráfica sobre a tan merecida
homenaxe que lles foi rendida
nos Ánxeles (Melide) ós dous
derradeiros Pais Pasionistas
que quedaban no “convento
novo” -baixo cuxa denomina-
ción era coñecida por nós, os
da “Terra de baixo”, a casa-
mosteiro dos Pais Pasionistas
de Melide-, tamén nós quere-
mos amosar o noso senti-
mento poo peche definitvo do
convento. Centro de relixiosi-
dade, de cultura e de magní-
fica convivencia, tal e como
deixou resumido Xosé domin-
gos Fuciños coas seguintes pa-
labras escritas no ‘boletín do
Centro de Estudos Melidenses
do Museo Terra de Melide’ nú-
mero 10, do mes de abril do
ano 1997: “durante máis de
oitenta anos, os Pasionistas de
Melide, andivemos collidos
das mans e vivindo moi estrei-
tamente a nosa historia”.

Tanto o señor domingos
coma Xosé Manuel broz Rei
déixannos ben informados de
cómo, cándo e de qué maneira
xurde o mosteiro dos Pais Pa-
sionistas de Melide, dende po-
ñerse a primeira pedra para a
súa construción, o 3 de maio
de 1909, ata a súa inaugura-
ción, o 19 de abril de 1912.

Estes concretos datos servi-
ron para aclarar unha dúbida
sobre a orixe da Capela de Vi-
santoña, porque era crenza
das últimas xeracións, que a
súa construción para acoller a
Cruz que recordaba a Misión
dos Pais Pasionistas, levada a
cabo no ano 1906 nesta parro-
quia, fora obra dos Pasionistas
de Melide. Queda demostrado

que nesa data tiveron que ser
os de Mondoñedo (Lugo) por
ser a única “casa” que tiña por
entón en Galicia a citada orde
relixiosa.

Tamén nos recordan os dous
ilustres melidenses as grandes
festas e celebracións que se fa-
cían en datas sinaladas, como
o día do seu patrón San Pablo
da Cruz ou as primeiras comu-
ñóns con “chusco e onza de
chocolate” incuídas. E se nos
apartamos un chisco da histo-
ria e falamos de lambonadas,
como simple anécdota, aínda
hai moi poucos días que
Ramón Sánchez Curros, mú-
sico importante da banda Po-
pular de Música de Visantoña,
-fillo de músico e pai de músi-
cos-, hoxe xubilado, díxome
recordar que fora a unha das
citadas festas á fronte dun
grupo de músicos e ó rematar
o seu “traballo” fóronlles ser-
vidos uns exquisitos pinchos.

Respecto do primitivo mos-
teiro, recordan os descenden-
tes de Manuel Varela Agra,
quen residía entón na “Casa de
Varela” da aldea de Vilar da
Vella da parroquia de Visan-
toña (Santiso), que era carpin-
teiro e tenlles contado que co
seu machado axudara a labrar
as bigas para a construción do
convento dos frades de Me-
lide, polo ano 1910.

Como servizos ó pobo tamén
son recordadas aquelas misas
de tódolos días ás sete da
mañá, que facilitaban o cum-
primento relixioso ós crentes,
de poder oír misa ós traballa-
dores que desexasen facelo co
tempo suficiente para poder
acudir ao traballo á súa hora.

Asimesmo, había en tempos
antigos nestas parroquias da

“Terra de baixo” a costume de
irse confesar ao “convento
novo” de Melide, por repre-
sentar unha gran comodidade
o feito de que se podía facer a
calquera hora dun día cal-
quera, porque a igrexa estaba
aberta todo o día e tan pronto
entraba un, segundo se dicía,
deseguida aparecía por alí un
dos frades e, sen mediar pala-
bra, metíase nun confesiona-
rio por se a persoa que
chegaba desexaba confesarse.

A fiabilidade e aprecio que
se lles tiña ós Pais Pasionistas
do “convento novo” de Melide
queda ben reflectida nun feito
que foi coñecido por este ser-
vidor de vostedes, cando xa
hai moitos anos faleceu un ve-
ciño de Visantoña, quen lle
quedara a deber unha pe-
quena cantidade de diñeiro a
meu pai. Pasadas unhas sema-
nas do pasamento daquel
home, meu pai -chamado An-
tonio núñez Otero-, reclamou-
lle a conta a un fillo, quen lle
dixo que seu pai non deixara
ningunha débeda pendente.
Como meu pai non tiña nin-
gún papel que o acreditara, xa
daba por esquecido o asunto,
cando ós poucos días chegou-
lle un aviso para que fora ó
“convento novo” e preguntara
polo frade fulano de tal.

Moi sorprendido, meu pai
foi alá sen sospeitar para nada
que sería o que lle quería o
frade, ata que éste, ó compro-
bar que era Antonio núñez
Otero, entregoulle a cantidade
xusta da débeda do falecido,
dicíndolle que non lle podía
dar ningún dato sobre a per-
soa que lle entregara aqueles
cartos, posto que fora en acto
de confesión.

Presa de Rechinol, sen escala e caudal ecolóxico
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O “terror” tamén está na casa
Santiago Prado Conde (Chago)

Antropólogo

Fai xa algúns anos que a ultra-
dereita volve ter protagonismo
en Europa, quizais nalgúns pa-
íses como un movemento resi-
dual, quizais noutros cunha
base de votantes e noutros
moitos nin tan sequera se ten
consciencia de que exista, a
pesar de movementos como os
neonazis que todos coñece-
mos. Todos pensáramos que
os discursos destes movemen-
tos quedaran superados coa
caída dos réximes fascistas en
Europa despois da Segunda
Guerra Mundial, a pesar de
que continuasen na Península
Ibérica e nalgún outro lugar
algunha década máis. A xeno-
fobia, o racismo, a intolerancia
e principalmente unha base de
pensamento que se sitúa máis
no vello slogan da “letra con
sangue entra” que no espírito
democrático das chamadas
democracias que lles permiten
existir. 

de todos é coñecido que al-
gúns discursos populistas
arrastran este tipo de ideas ca-
rentes da máis mínima base de
debate, que algúns deles tive-
ron ou continúan a ter forza
mediante a constitución en
partidos políticos e que sem-
pre houbo algún que outro
tipo de agresión a aqueles que
son diferentes a eles. Pois ben,
a triste matanza realizada en
noruega por un destes mili-
tantes da ultradereita ten que
significar un punto de infle-
xión en Europa respecto á to-
lerancia coas ideas que estes
grupos promulgan. 

Escoitei hai xa algúns días a
un sociólogo dicir que é pre-
ciso e urxente que estes grupos
teñan moita presenza pública
para que así poidan entrar no
debate democrático e poida-
mos facerlles ver e entender
tanto a eles como á cidadanía

que as súas ideas non teñen
razón de ser e poidan así cam-
bialas. Esta idea que serve
como reflexión de índole teó-
rica, é difícil de materializar
porque a ultradereita non creo
que atenda a razón ao ter o seu
pensamento dominado por
dogmas e pola crenza de que
teñen a razón absoluta e unha
“cruzada” que cumprir. dende
estas páxinas eu engadiría a
idea de que quizais nos relaxa-
mos nos últimos anos na
transmisión aos máis novos
dos crimes contra a humani-
dade que se realizaron polas
ditaduras que percorreron
toda Europa, tanto as denomi-
nadas de dereitas como de es-
querdas, porque unicamente
chega con recordar que os
polos opostos atráense. Penso
tamén que darlles exceso de
presenza pública sería unha
forma de tolerar aos que non
toleran. 

O que ocorreu en noruega
non está tan lonxe de nós
como moitas veces podemos
pensar, e vouno relatar cunha
experiencia propia. O pasado
vinte e tres de xullo visitei
Compostela xunto a uns ami-
gos. Cando nos diriximos á
fermosa praza de Mazarelos a
refrescarnos despois dun bo
roteiro tanto pola Compostela
turística como pola non turís-
tica, comezamos a ver policías
antidisturbios ben armados.
Ao entrar en Mazarelos tive-
mos que asistir ao triste espec-
táculo de cinco mozos e un
adulto mostrando bandeiras
anticonstitucionais, símbolos
nazis e fascitas, cantando o
“Cara al sol” e cunha expresión
de rostro retadora cara os que
alí estabamos, que non era
precisamente para comezar un
debate en termos democráti-
cos. A praza estaba tomada

por todas as saídas para que
non entraran persoas que pui-
deran pertencer ao outro polo
e garantindo así que a violen-
cia seguira no seu plano la-
tente. dous furgóns de policía,
helicóptero na Praza de Gali-
cia mirando directamente a
nós, quince policías sen conta-
bilizar os que estaban fóra da
praza. É dicir, uns medios po-
liciais desproporcionados para
un pequeno grupo de persoas
que o único que estaban a
facer era insultar a nosa liber-
dade cos seus símbolos e os
seus cantares. 

Eu son dos que opino, e así o
defendín sempre e continuarei
a facelo, que se pode defender
o que se queira, sempre e
cando as alusións desa defensa
non nos trasladen a tempos no
que horror quixo converterse
en normalidade. Quizais a
estes cinco mozos con mirada
distante e perdida no hori-
zonte sexa preciso mostrarlles
os horrores realizados por
aqueles aos que hoxe exaltan,
xunto a unha boa dose de de-
bate intelectual. Alén disto,
quizais a convivencia co outro
sexa a mellor mostra de que
nos denominamos humanos
porque todos compartimos
tanto a riqueza como as mise-
rias da “humanidade”, aínda
que o fagamos sendo diversos. 

Remato entón dicindo que é
preciso que os crimes realiza-
dos durante o que foi o século
de máis horror da historia, o
século XX, non poden quedar
no esquecemento, porque
senón actitudes como as mos-
tradas polos mozos que vin en
Compostela levaranos a ter
que chorar novamente crimes
como os que sucederon en
noruega no máis gris dos
meses de xullo que se lem-
bran. 

Software libre
Rafael Rodríguez Gaioso, 

enxeñeiro informático e Presidente de Melisa

A Asociación de usuarios de
Software Libre de Melide (Me-
lisa), foi creada no ano 2008
por un grupo de veciños de
Melide, co obxectivo de pro-
mover e divulgar o concepto
de software libre. durante
estes tres anos levamos a cabo
diversas actividades de divul-
gación e formación. E agora
iniciamos unha nova activi-
dade que nos vén ofrecida por
Asetem, á cal queremos agra-
decer dende este momento.
En próximas edicións do
Cerne iremos informando das
novidades que se produzan no
mundo da tecnoloxía en xeral,
dunha forma amena e fácil de
entender por calquera lector.

Que é o software libre?
Son aqueles programas ou
aplicacións que se executan
nos nosos ordenadores, móbi-
les, etc. pero que os autores
dos mesmos os distribúen
cunha licenza moi diferente á
habitual. Por exemplo, os au-
tores deses programas permi-
ten que se fagan copias,
desaparecendo desta forma as
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copias ilegais ou piratas, tan
frecuentes nos programas tra-
dicionais (privativos). Tamén
permiten que os seus progra-
mas se modifiquen e adapten
ás necesidades de cada usua-
rio ou empresa. Por exemplo,
podo traducir ao galego un
programa de contabilidade
que se distribúa baixo unha li-
cenza libre. En resume, o soft-
ware libre respecta a liberdade
do usuario de usar os seus pro-
gramas no seu beneficio.

Entón, onde está o negocio?
Pois nos servizos. Este novo
modelo de traballo, baséase en
que os informáticos viven dos
seus servizos, e non de vender
copias do seu traballo. Os be-
neficios son para ambas par-
tes, é dicir, para o usuario que
obtén un programa que se
adapta ás súas necesidades, e
para o informático que real-
mente aporta o seu coñece-
mento para que ese programa
faga o que o usuario precisa.

E por onde podo comezar?
Pois por usar programas de
uso cotiá que sexan libres. Por
exemplo, á hora de navegar
por internet podes utilizar Mo-
zilla Firefox, para os traballos
de oficina, LibreOffice, e para
usuarios máis avanzados
poden atreverse con algunha
distribución de Gnu/Linux,
por exemplo, ubuntu.
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ROSA PEnAS OROIS, MOdAS MAnuEL

“traballamos con grandes marcas,
que sempre ofrecen algo distinto”
Rosa Penas leva algo máis de 17 anos dando vida a Modas Manuel, unha
tenda de roupa para home e muller que traballa coas grandes  marcas do
panorama textil actual. Rosa aposta por un comercio no que o trato coa
clientela é fundamental, algo que ela coida moito. “Animo á xente a que

entre, mire e compare, teñen que comprar totalmente convencidos. Que
entren á tenda con confianza, porque a maior parte do que temos non está
exposto no escaparate”. Asegura estar notando a crise na baixada das ven-
das, pero confía en poder superala. “Nunca choveu que non escampara”.

Rosa Penas na súa tenda Modas Manuel, na Ronda da Coruña

“Facemos un
10% de desconto
en todas as 
prendas durante
todo o ano”

“Penso nos 
gustos da miña
clientela cando
compro a roupa
para a tempada 
seguinte”

-Dende cando rexenta
este comercio?
-dende hai uns 17 anos. Abrín
no ano 93. Comecei loitando e
dende aquela seguimos loi-
tando cada vez máis. O comer-
cio en xeral cambiou moito
durante todo este tempo.

-Que foi o que a levou a
abrir este negocio?
-A min o comercio sempre me
gustou. Tiña o instinto da
venda, sempre me gustou o
contacto coa xente e o am-
biente das tendas. Comecei to-
talmente de cero, porque non
tiña ninguén na familia que se
adicara a isto. Foi por inicia-
tiva propia. A miña situación
familiar, con catro fillos, fixo
que me arriscara a montar a
tenda.

-e en todos estes anos,
tivo unha evolución im-
portante
-Primeiro comecei só con
roupa de home e despois am-
pliei tamén a roupa de muller.
Por outra parte, non ten nada
que ver o comercio de hai uns
anos co de agora. Cambiou por
completo a forma de consumo
da xente. Antes a xente viña
comprar grandes cantidades
de roupa. Os homes viñan
comprar un traxe e tamén le-
vaban roupa de sport. Agora
veñen máis veces á tenda, pero
compran menos prendas de
cada vez.

-Adícase exclusivamente á
roupa de marca
-Si, tanto de vestir, para even-
tos ou cerimonias, como de
sport. Tamén temos comple-
mentos como cinturóns, calce-
tíns e calzado para homes e
bolsos e foulares para mulle-
res. Traballamos con grandes
marcas como Florentino,
Adolfo domínguez, naulover,
Genfins, Luis Alberto ou Las-

serre, que sempre ofrecen algo
distinto. Ademais, en tódalas
prendas facemos o 10% de
desconto. É una norma da
casa. 

-ten un perfil concreto de
clientela?
-A nosa clientela é variada.
Veñen mozos e mozas que xa
traballan e queren algo máis
exclusivo; e homes e mulleres
de distintas idades. Tamén
moitas señoras de idade máis
avanzada, que é un sector que
non está moi cuberto en Me-
lide. Abarcamos distinto tipo
de consumidor porque nestes
pobos pequenos non se vive só
con ter roupa para un único
perfil de cliente. Hai que di-
versificar para intentar atraer
a máis xente. 

-Despois de tantos anos,

xa terá unha clientela fixa
-Si. En Melide tamén nos vale
moito ser a cabeceira de co-
marca, porque á tenda vén
xente de Santiso, Toques,
Palas, Sobrado, boimorto ou
Arzúa.

-Aféctalle a apertura de
grandes centros comer-
ciais? 
-Haberá xente que prefira
mercar nos centros comer-
ciais. Pero temos moitos clien-
tes da Coruña, Santiago ou
Lugo que veñen mercar aquí
porque atopan os mesmos mo-
delos máis baratos. 

-A atención personaliza é
unha das principais cuali-
dades do seu comercio
-Aquí a atención é totalmente
personalizada. É o que vale
neste tipo de tendas. É unha

forma máis de fidelizar ao
cliente. Conoces ao cliente,
trátalo e acabas sendo seu
amigo. Hai xente que acaba
vindo á tenda polo trato que
nós lle damos. 

-coñecer os gustos do
cliente é fundamental
para o negocio
-Si, sempre penso nos gustos
da clientela cando vexo o
muestrario para comprar para
a próxima temporada. Aínda
que nunca sei se vou acertar,
ten moito de intuición, de
arriscar. Eu sempre digo que
vender é difícil, pero comprar
aínda o é máis. nas tendas de
roupa temos que facer dúas
grandes inversións ao ano,
non é como nas chamadas ten-
das de “pronto moda”, que van
comprando segundo van ven-
dendo.

-Fan arreglos?
-Si, facemos case todo tipo de
arreglos. Os traxes de muller
son os que máis hai que reto-
car, porque temos corpos moi
distintos. O único caso onde
non facemos arreglos é nas
prendas que temos a un prezo
moi rebaixado.

-estalle a afectar a crise?
-A crise nótase máis este ano
que o pasado. Sempre houbo
altos e baixos, o importante é
ir saltando os baches e man-
téndose. Os comezos sempre
son bos, porque se produce un
efecto novidade, pero despois
hai que lograr manterse. Eu
podo dicir que gracias á fideli-
dade dos clientes levo 17 anos
loitando, e espero seguir al-
gúns máis. Canto máis comer-
cios haxa no pobo é mellor
para todos.
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