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En novembro volve a ruta das setas e das castañas aos
establecementos hostaleiros de Melide. Os clientes eli-
xirán entre 19 propostas a mellor  tapa do outono. P4

Os veciños e as empresas do polígono colaboraron na
extinción do incendio, que se orixinou no Lugar do
Meire e queimou 40 hectáreas de monte. P10

CoMarCa
O concello de
Santiso deixa
de percibir 
fondos do 
Estado P19

Cultura
Os Melidaos 
celebran  
aniversario cun
gran éxito no
Rosalía P22

“O próximo 5 de novem-
bro Melide convertirase
na capital comarcal da
moda. Celébrase a pri-
meira edición dunha pa-
sarela que amosará as
últimas tendencias en
roupa, calzado, complen-
tos, fogar, peiteados e
mascotas. Melide Moda
contará coa participación
de 30 establecementos
comerciais da vila e con-
vocará no Pazo de Expo-
sicións e Congresos a
preto de 1.500 persoas. O
evento completarase coa
actuación musical de
Cardigan Bridge. P3

Cristina
Mosquera, 
Pulpería 
Mosquera
“Os peregrinos
saben que en 
Melide se come
bo pulpo” P31

Bota a andar “Melide Moda”, 
a pasarela local de tendencias

Setas e castañas, protagonistas
do II concurso Outono de Tapas

O lume pon en perigo o novo
cemiterio e naves da Madanela
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Editorial

O Parlamento de Galicia acaba
de pechar un acordo para esixir a
devolución das indemnizacións
millonarias de Novacaixagalicia
(NCG) aos seus directivos. Fai
agora propósito de enmenda e
acorda tamén pedir que a direc-
ción de Novagalicia Banco, en
favor dunha maior transparencia
cos seus accionistas, publique as
súas remuneracións. Comeza a
impoñerse o sentido común ao
final deste proceso escandaloso
malia que o mesmo parlamento
non foi quen de impulsar a crea-
ción dunha comisión de investi-
gación que permitise aclarar todo
o sucedido. 

O sistema financieiro galego
confirmou a súa caída ao abismo
do desprestixio o día que saltaron
ás páxinas dos xornais as cifras
astronómicas que a antiga e
fugaz Novacaixagalicia (NCG),
agora reconvertida en banco,
pagou pola saída dalgúns dos
seus executivos. 

Titulares que falaban de máis
de 20 millóns de euros provoca-
ron unha lóxica indignación entre
a cidadanía que ninguén sabía
contra quen dirixir nin como ma-
terializar. Non se podía entender,
e aínda non se entende a día de
hoxe, o pago desas indemniza-
cións por parte dunha entidade
que tivo que ser nacionalizada e
que recibiu 2.465 millóns de
euros en capital público, ao que
hai que sumar outros 1.162 mi-
llóns (unha axuda en forma de
crédito) tamén da Administra-
ción Central. 

A sociedade séntese estafada

O escándalo NCG

Cerne 
Edición dixital en www.asetem.com

Publicación mensual de distribución gratuíta 
DireCCiÓn e reDaCCiÓn: Tamara navaza, Juan d. díaz, Iván Gómez

eDiCiÓn: Asociación de Empresarios Terra de Melide (ASETEM-CCA)
enDereZo: R/ Lino Sexto Sánchez 2, Melide (A Coruña)

Telf. e Fax: 981506188    E-mail: info@asetem.com
ColaBoraCiÓns: Santiago Prado Conde, Xosé núñez López, Asociación

de Troiteiros ‘Río Furelos’ de Melide, Rafael Rodríguez Gaioso
aGraDeCeMentos: Pilar López, Adolfo Álvarez, Imprenta Meligraf

iMPresiÓn: norprensa S.A.
DePÓsito leGal: Lu-456-05

Cerne non se responsabiliza das opinións manifestadas polos seus colaboradores

Tribuna de opinión

Ensino público
Xunta Directiva de aseteM-CCa

O curso escolar comezou en Me-
lide, ao igual que en todo o terri-
torio galego, con mobilizacións
en defensa da escola pública e
contra os recortes anunciados en
materia educativa. Mestres,
alumnado, pais e nais sairon á rúa
para esixir unha aposta firme por
un ensino gratuito e de calidade. 

A sociedade está disposta a
facer esforzos e apretar o cinto
para superar os tempos de fonda
crise que atravesamos pero non
comprende nin debería tolerar
que onde primeiro se meta a te-
soira sexa en piares básicos do
benestar como a educación. Non
foron os traballadores nin os pa-
rados, nin os profesores nin os
seus alumnos, nin os pensionistas
nin os nosos fillos os que fundi-
ron a economía. Porén, son os
primeiros en notar e pagar as súas
consecuencias. 

Os cartos destinados á educa-

ción pública non deben verse
como un gasto, senón como unha
inversión de futuro.  Recortar,
polo tanto, non é neste caso un si-
nónimo de aforrar. É máis ben si-
nónimo de mermar a calidade do
ensino, da formación e, en defi-
nitiva, do porvir dos nosos fillos.
Nos colexios a redución no nú-
mero de profesores xa é un feito
que obriga a que algunhas asig-
naturas sexan impartidas por
mestres que non dominan a ma-
teria. É a evidencia de que con
menos non se pode facer máis.

A educación non é un privile-
xio, é un dereito, e recortar na en-
sinanza pública supón tamén
recortar a igualdade de oportuni-
dades para todos. Dende Asetem-
Cca apoiamos á comunidade
educativa de Melide nas súas rei-
vindicacións. Non se pode sair da
crise renunciando ao que tanto
costou construir. 

por unha manobra propia de pres-
tidixitador de banco que non ten
máis calificativo que o de escan-
dalosa. Detrás dese escándalo
manifesto hai nomes con apelidos
millonarios: José Luis Pego, Ja-
vier García de Paredes, Óscar Ro-
dríguez Estrada e Gregorio
Gorriarán. Sen esquecer o nome
de José Luis Méndez, que cobrou
de Caixa Galicia a contía máis
alta das coñecidas que recibiu un
alto cargo de caixas en España;
16,5 millóns de euros.

Son os nomes gravados en ouro
de persoas ás que deberían de ter
botado pola súa mala xestión, ás
que lles habería que ter pedido
responsabilidades moito antes e,
incluso, ás que habería que ter
xulgado para que devolvesen o
último euro que gastaron indebi-
damente. Lonxe diso, o que suce-
due é que foron premiados cunha
choiva de millóns.

Mais este escándalo manifesto
que o é por sí propio, ten incon-
tables agravantes. Habería que
saber en que pensaban os mem-
bros do consello de administra-
ción de NCG cando votaban sen
saber o que votaban, cando apro-
baban sen saber que aprobaban,
ou iso din, tales indemnizacións.
Habería que saber a quen lle co-
rrespondía a función de vixía que
Banco de España e gobernos cen-
tral e autonómico non quixeron
facer. Non menos grave é que
todo este estrago de cartos se pro-
duza cando os bancos, precisa-
mente, están pechando o grifo do
crédito ás empresas e aos autóno-
mos, motor da economía, e dei-
xando tiradas na rúa a familias
que non poden pagar unhas hipo-
tecas que no seu día lles foron
concedidas  alegremente. O es-
cándalo, ademais de manifesto, é
inxusto. 
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Cardigan Bridge, voz da moda galega

Chega “Melide Moda”, a primeira pasarela con 
roupa, zapatos e complementos de tendas da vila

O Concello de Melide aco-
llerá o próximo sábado 5 de
novembro a primeira pasa-
rela local de moda. O
evento, organizado por Ase-
tem en colaboración co
Concello de Melide, a Con-
sellería de Industria e a di-
rección Xeral de Comercio,
celebrarase no Pazo de Ex-
posicións e Congresos a
partir das 8 da tarde. nesta
primeira edición de “Moda
Melide” participarán 30 es-
tablecementos da locali-
dade.

A programación inclúe
varios desfiles de roupa, za-
patos e complementos das
tendas de Melide. Haberá
propostas para todos os
gustos, dende as máis clási-
cas e tradicionais ata as
máis innovadoras, sen
equecer a moda para mas-
cotas e o desfile de cans.
Todos os deseños serán lu-
cidos por modelos profesio-
nais ás que peitearán
perruquerías da vila.
Tamén haberá espazo para
a roupa de fogar e para a
decoración. En ámbolos
dous casos a posta en escea
será peculiar e carateriza-

A directiva de Asetem atende á presentación da do proxecto

Máis de 1.500
persoas asistirán
ao evento que
organiza Asetem
e no que estarán
30 comercios da
localidade

roupa Calzado Complementos Perruquería Moda canina

Cartel promocional da Pasarela Moda Melide

rase pola orixinalidade. A
decoración do recinto co-
rrerá a cargo das floristerías
participantes. 

Sobre a pasarela tamén
desfilarán, non obstante,
caras coñecidas. Serán as
dos nenos e nenas de Me-
lide elixidos no trancurso
dun casting celebrado no
Edificio Multiusos para
amosar a roupa infantil . 

A Primeira Pasarela de

Moda de Melide contará
ademáis coa actuación de
Cardigan Bridge, cantau-
tora residente en Melide
que interpretará temas do
seu primeiro disco “On the
windowsill”. O evento, ao
que asistirán máis de 1.500
persoas, estará conducido
por Paco nieto, profesional
do mundo da radio, e Sonia
López, presentadora da Te-
levisión de Galicia.

Asetem confía en que o evento sirva
de revulsivo en tempos de crise

A súa é unha voz sen artifi-
cios, limpa, que fai sentir.  É
unha voz que expresa unha
relación fonda coas artes
escénicas. A voz de Cardi-
gan Bridge, alter ego de Re-
beca Ponte, cantautora
veciña de Melide que  vén
de publicar o seu álbum
debut, “On the windowsill”.
Coñece as ovacións nos te-

atros de nova Yok, cidade
na que está de xira, e mes-
tura con éxito os sons e a
imaxe, a música e a moda.
Madriña musical do “Fit-
ting Room Madrid 2011” e
da “Barcelona Fashion
080”, Cardigan Bridge fai
agora un alto no seu ca-
miño para bautizar con

notas unha pasarela que
acaba de nacer. A súa voz
espida arroupará Melide.

Cardigan Bridge

na súa intención de dina-
mizar o tecido empresarial
de Melide, Asetem organiza
esta pasarela de moda que

pretende ser tamén un re-
vulsivo e unha mensaxe de
optimiso para empresarios
e consumidores. 

unha pasarela ca oferta máis completa para estar á última este inverno
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asetem organiza o ii “outono de tapas”
con 19 establecementos participantes
Os veciños terán
que elixir a mellor
tapa feita con
setas e castañas

Sortearase  entre
os votantes unha
fin de semana
nun balnerario

A chegada do outono supón a
recuperación de certas tradi-
cións culinarias que son des-
terradas durante o resto do
ano. En Melide unha desas
tradicións comeza a ser a co-
ñecida como “Ruta das setas e
das castañas”, un camiño
polas exquisiteces dos bares e
restaurantes da localidade.

despois do éxito acadado na
edición do ano anterior, a
Asociación de empresarios

Terra de Melide - Centro Co-
mercial Aberto (Asetem-Cca)
organiza a segunda edición do
“Outono de Tapas”, que se ce-
lebará as dúas primeiras fins
de semana de novembro. 

nesta iniciativa participa-
rán 19 establecementos do
casco urbano  que tratarán de
convencer aos melidenses de

que fan as mellores tapas a
base de cogomelos e castañas.
O concurso desenvolverase os
días 4, 5, 6 e 11, 12 e 13 de no-
vembro. durante ese tempo
todo aquel que se achegue aos
locais participantes poderá
degustar de forma gratuita a
tapa feita por cada un deles.
Os horarios para a degusta-

A primeira edición, o ano pasado, acadou un éxito notable (imaxe de arquivo)

ción serán os seguintes: os
venres de 20:00 a 22:30; os
sábados de 13:00 a 15:00 e de
20:00 a22:30, os domingos
de 13:00 a 15:00.

sistema de votación
Os clientes atoparán en todos
os bares e restaurantes un
tríptico coa información e a

fotografía das tapas en con-
curso. En cada establece-
mento seralles entregada
unha papeleta na que pode-
rán votar, nunha escala do 1
ao 5, a tapa que acaban de
consumir. Haberá dúas cate-
gorías de votación: a mellor
tapa e a tapa innovadora.
Cada local terá unha furna, na
que se introducirán os votos,
e todas elas serán abertas
cando remate o concurso. no
reconto de votos sacaranse só
100 papeletas de cada esta-
blecemento. deste xeito ga-
rántese que gane o que posúe
maior número de puntua-
cións altas nese rango de 100
votos e non o que ten máis
clientes. 

Os veciños que participen
na Ruta das Setas e das Casta-
ñas e emitan o seu voto debe-
rán poñer no reverso do
mesmo o nome e o número de
teléfono. deste xeito entrarán
no sorteo dunha fin de se-
mana ao Hotel Balneario Río
Pambre, en Palas de Rei. 

Casa Quinzán
Kisch de setas e xamón

a taberna de Morrigan
Champiñóns ao Morrigan

adega o Mandil
Setas ao Mandil

Cafetería Cire
Setas con gambas e polbo

Cervexería a Fundación

Café Bar Cantón
Champiñóns vexetais

Cervecería Pinocho
Empanadiñas de setas

Pulpería Mosquera
Tarta de crocas

a Boa viña
Revolto de setas e champiñóns

Bar Principal
Canelóns de setas e castañas

Cervexería o sapo lambón
Bolas de outono

a taberna de oleiros
Revolto de grelos e setas

restaurant Continente Pousada Chiquitín
Setas e castañas con arroz

restaurante alongos Cafetería stop
Caldo de verduras e castañas

Cervexería Godiva
Fideuá con polo e setas

Pensión Xaneiro
Vol au vent de bosque e mar

adega o lar
Arroz con polo  e champiñóns

Carrillera de becerro ao mencía
con setas e castañas

Revolto de arroz con setas e 
castañas

Esencia de outono en nórdico 
de castañas

II OUTONO

DE TAPAS

Ruta das setas 

e 

das castañas
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Establecementos

colaboradores

OUTONO

DE

TAPAS
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1. suBvenCiÓns a ProXeCtos
De aForro e eFiCienCia
enerXÉtiCa CorresPonDen-
tes ao eXerCiCio 2011
(DoG nº 176, do 14 de setembro
de 2011)

Actuacións subvencionables:

1.- Sector Industria (auditorías e pro-
xectos de aforro e eficiencia enerxética)

2.- Sector do transporte (estudos inte-
grais e viabilidade de mobilidade ur-
bana sustentable, plans de transporte e
xestión de frotas de transporte por es-
trada)

3.- Sector da edificación (rehabilita-
ción da envolvente térmica dos edifi-
cios, mellora da eficiencia enerxética de
instalacións térmicas, construcción de
novos edificios con alta cualificación
enerxética, auditoría enerxética nos
edificios residenciais e de servizos)

4.- Sector servizos públicos (renova-
ción da iluminación exterior, auditorías
enerxéticas e proxectos integrais da ilu-
minación pública)

5.- Sector de transformación da ener-
xía (auditorías enerxéticas e estudos de
viabilidade en coxeracións) 

6.- Sector da agricultura e a pesca (au-
ditorías enerxéticas e proxectos de afo-
rro e eficiencia enerxética, proxectos de
mellora e auditorías)
Beneficiarios: Empresas, Autónomos,
Administracións Públicas, Entidades
sen ánimo de lucro e Particulares.

Prazo: Ata o 14 de novembro de 2011

2.suBvenCiÓns Plan renove
De eleCtroDoMÉstiCos
(DoG nº 182, do 22 de setembro
de 2011)

Beneficiarios: persoas físicas ou xurídi-
cas de Galicia que adquiran un equipa-
mento dos subvencionados. Para ser
beneficiario terá que tramitar a súa so-
licitude a través das entidades colabo-
radoras.

Contía: dende 50€ ata 125€ depen-
dendo do electrodoméstico que se com-
pre e sen superar o 25% do coste do
producto. 

Prazo: 31 de decembro de 2011 ou es-
gotamento de crédito.

3. suBvenCiÓns Plan re-
nove De eQuiPos De iluMi-
naCiÓn iterior 

(DoG nº 182, do 22 de setembro
de 2011)

Ampliación de prazo ata o 22 de Ou-
tubro de 2011

4. reDuCiÓn Do tiPo De ive
Para a CoMPra De vivenDa

Ata o 31 de decembro de 2011, aplica-
rase o tipo reducido do 4% do Imposto
sobre o Valor Engadido, ás entregas de
edificios ou partes dos mesmos aptos
para a súa utilización como vivendas,
incluidas as prazas de garaxe, cun má-
ximo de 2 unidades, e anexos situados
neles e que se transmitan conxunta-
mente.

axudas e subvencións

orDe Do 6 De outuBro, Pola Que se es-
taBleCen os DoMinGos e Festivos Co-
MerCiais en Que se autoriZa a
aPertura De estaBleCeMentos Co-
MerCiais Durante o ano 2012 (DoG nº
197, do 14 de outubro de 2011)
Os domingos e festivos en que os establecementos co-
merciais poderán permanecer abertos ao público cun
horario máximo de 12 horas diarias durante o ano
2012 son:
8 de xaneiro, 5 de abril, 1 de xullo, 2 de decembro, 
8 de decembro, 16 de decembro, 23 de decembro, 30
de decembro.

notas soBre a PrÓXiMa inteGraCiÓn
Do rÉXiMe esPeCial aGrario no rÉ-
XiMe Xeral Da seGuriDaDe soCial.
Con efectos do 01/01/2012, quedan integrados no
Réxime Xeral da Seguridade Social os traballadores
por conta allea que figuren incluidos no Réxime Es-
pecial Agrario da Seguridade Social, así como os em-
presarios ós que presten servizos. 

CalenDario laBoral Para o ano 2012.
(BoP a CoruÑ, nº 200, do 20 de outubro de
2011)

decláranse inhábiles a efectos laborais, retribuidos e
non recuperables, os seguintes días festivos:
6 de Xaneiro, día de Reis
5 Abril, Xoves Santo
6 de Abril, Venres Santo
1 de Maio, Festa do Traballo
17 de Maio,dia das Letras Galegas
25 de Xullo, día nacional de Galicia
15 de Agosto, A Asunción
12 de Outubro, día da Hispanidade
1 de novembro, Todos os Santos
6 de decembro, día da Constitución
8 de decembro,A Inmaculada
25 de decembro,  nadal

E, no ámbito dos respectivos concellos da comarca
Terra de Melide, son inhábiles para o traballo, retri-
buidas e non recuperables, as seguintes festas locais:
MeliDe: 
29 de Xuño, San Pedro

16 de Xullo, Virxe do Carme

santiso:
13 de Xuño, San Antón
14 de Setembro, Santa Cruz

toQues:
15 de Maio, San Isidro
3 de Setembro, San Antolín

soBraDo:
28 de Maio, Luns de Pías
29 de Xuño, San Pedro

Fiscal e laboral



as empresas demandan equipos de aforro enerxético  
Permiten reducir
o consumo de
electricidade entre
un 10% e un 25% 

Os negocios só
utilizan de xeito
eficaz o 77% da
enerxía que pagan

En tempos de crise económica
son cada vez máis os empresa-
rios da comarca que están
apostando por instalar nos
seus locais ou centros de pro-
dución dispositivos para afo-
rrar na factura da luz. 

Trátase de sistemas eléctri-
cos que recollen a enerxía que
se perde cando se botan a
andar os motores de calquera
aparello. Esa enerxía é gar-
dada e empregada en ocasións
posteriores, evitando así o
desperdicio de electricidade.
deste xeito o consumo redú-

cese, como mínimo, un 10%.
no caso de instalacións anti-
gas pode acadar ata un 25%.
“Ao arrancar, todos os equipos
que  hai nunha casa ou em-
presa, dende un conxelador
ata unha prancha, tiran por
unha cantidade de corrente
que logo non van consumir”,
explica Raúl Couso, instalador
de aparellos de aforro enerxé-
tico,  “entón esa corrente
acaba por desperdiciarse. O
que fan este tipo de equipos é
gardala e cando outro aparato
a necesita para arrancar, sól-
tana”. 

Expertos do sector enerxé-
tico estiman que os negocios
só utilizan eficazmente o 77%
da electricidade que pasa polo
seu contador. O 23% restante
pérdese pero as compañías
eléctricas cóbrana igualmente.
É o que se coñece como ener-
xía reactiva. A maioría dos
consumidores descoñecen
canto aporta este tipo de ener-
xía ao que teñen que pagar
mensualmente pola luz xa que
as compañías eléctricas non
están obrigadas a reflexala na
factura se non representa máis

do 25% sobre o total. 
Ata non hai moito tempo os

equipos de aforro enerxético
eran exclusivos de grandes in-
dustrias pero recentemente
saíron ao mercado modelos
aptos para uso doméstico e
para empresas pequenas,
aquelas con un consumo men-
sual comprendido entre 1.000
e 2.000 euros. Raúl couso
apunta que “hai moitos elec-
tricistas que descoñecen este
tipo de equipos ou que pensan
que só son aptos para locais
que teñan un gran consumo.
É unha idea equivocada. Sen ir
máis lonxe, na miña casa es-
taba pagando 35 euros e agora
pago 18, 20 ou22. É unha dife-
renza enorme”.

Descontos ás empresas
Estes sistemas de aforro

están sendo instalados na co-
marca dende hai 3 meses por
Conopluss, que asinou acor-
dos coa Asociación de Empre-
sarios da Terra de Melide
(Asetem-Cca),  a Asociación de
Empresarios e Comerciantes
de Arzúa (Aeca) e Asociación
de Comerciantes e Industriais

Ata hai pouco tempo o mellor xeito de aforrar era non consumir
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de Palas de Rei (Acipa) para
permitir que os asociados se
beneficien dun desconto  do
10% no custo da instalación. 

O tamaño e o prezo do sis-
tema varía en función da po-
tencia contratada e do
consumo. O máis sinxelo, para
uso doméstico, instálase nun
senchufe. “É parecido aos apa-
rellos que se usan para os
mosquitos”, explica Raúl
Couso. O  modelo industrial
vai enganchado no cadro eléc-

trico e os de maior capacidade
requiren incluso dun térmico
só para eles. Os dispositivos
máis baratos custan arredor
de 100 euros. 

Os equipos de aforro ener-
xético realizan tamén outras
funcións secundarias como a
de protexer os aparellos dos
picos de tensión ou das des-
cargas eléctricas causadas
polas treboadas. nestes casos,
porén, a súa eficacia non está
garantida ao 100%.
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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
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o sector da construción ponse ao día das 
novidades en prevención de riscos laborais 
Empresarios da comarca repasan
as súas responsabilidades nunha
xornada impartida por Apecco

ducias de empresarios e di-
rectivos do sector da constru-
ción das comarcas de Melide,
Arzúa e Palas de Rei recibiron
información sobre prevención
de riscos laborais no trans-
curso dunha xornada impar-
tida pola Asociación
Provincial de Empresarios da
Construción da Coruña
(Apecco) no local de Asetem
da Rúa Lino Sexto Sánchez.
As leis recentes e as últimas
modificacións en materia de
prevención de riscos centra-
ron un coloquio de baixo per-
fil teórico no que os
profesionais do sector tamén
tomaron a palabra para plan-
tear  todas as súas dúbidas. 

Os ponentes da xornada
destacaron que os construto-
res descoñecen a miúdo as-
pectos importantes en materia
de seguridade laboral e des-
coidan detalles cuxo incum-
primento pode supoñer unha
grave infracción.  As sancións
por irregularidades en mate-
ria de prevención oscilan
entre os 40 euros e os
820.000. 

unha das faltas máis co-
múns entre os directivos da
construción é  esquecer que
hai que renovar cada tres anos
a inscrición no  Rexistro de

Miguel García Eiroa, xerente de Apecco, abordou a Lei de Subcontratación

Empresas Acreditadas (REA),
o que certifica que se cumpren
os requisitos de calidade na
prevención de riscos. Tamén é
frecuente crer que non é nece-
sario levar o Libro de subcon-
tratación á obra. En relación
con este documento reali-
zouse   unha detallada explica-
ción práctica sobre como
cumprimentalo.

O réxime de subcontrata-
ción no sector foi un dos
temas que espertou maior in-
terese entre os asistentes,
moitos dos cales se viron sor-
prendidos por algúns aspectos
desta normativa de 2007  que
establece, por exemplo, que os
autónomos non poden sub-
contratar. Tamén foi asunto
de debate a prevención en
obras menores e os cambios
introducidos en 2010 no do-
cumento para a apertura de
centros de traballo, necesario
mesmo para a simple reforma
dunha cociña e que o empre-
sario deberá ter antes de en-
viar os obreiros ao lugar de
traballo. 

Houbo tempo ademais  para
falar da importancia da tar-
xeta profesional, o documento
que acredita entre outras cou-
sas a formación recibida polo
traballador en materia de pre-

vención, e das responsabilida-
des do construtor.    

Todos estes temas foron ex-
postos por un panel de exper-
tos na materia entre os que
figuraban Miguel García
Eiroa, xerente de APECCO,
Francisco nores Quesada,
xefe de seguridade na constru-
ción do Instituto Galego de
Seguridade e Saúde Laboral
(ISSGA), José Manuel Blanco
Montero, xefe de prevención
de Acciona en Galicia, e Juan
Carlos Fernández Herrero, di-
rector de formación de
APECCO. Todos eles incidiron
na importancia de tomar a
prevención en serio e de ac-
tualizar coñecementos  asis-
tindo a cursos presenciais. Francisco nores, do ISSGA, falou da prevención en obras menores

aumenta un 150% o número de accidentes laborais en Melide dende 1995

Malia que as esixencias na
prevención de riscos laborais
son cada vez maiores e tanto
empresarios coma traballado-
res semellan estar máis con-
cienciados en materia de
seguridade, as cifras ofrecen
un panorama moi negativo no
que ao concello de Melide se
refire. 

Segundo datos do Instituto
Galego de Estatística, no mu-

nicipio producíronse en 2009
(último ano do que hai infor-
mación dispoñible) 65 acci-
dentes laborais, o que supón
un incremento do 150% con
respecto a 1995, cando se re-
xistraron tan só 26 accidentes.
Esta tendencia crecente con-
fírmase en todos os concellos
da comarca. Así, Santiso
pasou de 6 accidentes en 1995
a 15 en 2009, Sobrado de cero
a 12 e Toques de 1 a 6. 

no conxunto da Terra de
Melide o aumento foi do
n196%. no obstante, a nota
positiva pona o número de ac-
cidentes graves. no ano 2009
entre os 4 concellos da co-
marca só sumaron 4, o que re-

presenta menos do 5% do
total de accidentes.

A Terra de Melide, con 98
sinistros contabilizados en
2009, non lidera o ranking da
contorna. Por enriba está a co-
marca de Arzúa, con 111  acci-
dentes. A ulloa rexistrou 39.

Os servizos, seguidos da
agricultura e da construción,
son os sectores máis proble-
máticos. En concreto no da
construción producíronse no
que vai de ano na provincia da
Coruña, segundo datos do
Instituto Galego de Saúde La-
boral, 240 accidentes, dos que
4 foron graves e 2 mortais. O
ano pasado houbo 309 sinis-
tros, ningún mortal. Os accidentes máis graves prodúcense no sector da construción

Cerne 70. Outubro 2011

Os sinistros 
graves foron 
só o 5% do 
total en 2009



un incendio queima 40 hectáreas na zona da 
Madanela e ameaza o cemiterio e naves industriais

10 Melide Cerne 70. Outubro 2011

O concello de Melide non
quedou á marxe da vaga de
incendios forestais que
afectou aos montes galegos
no inicio dun dos outonos
máis secos que se recordan.
O lume arrasou durante a
noite do sábado 15 de outu-
bro 40 hectáreas de monte
e chegou a amezar seria-
mente o cemiterio e varias
naves industriais. 

A voz de alarma saltou
sobre as 8 de tarde cando
foi avistado o primeiro foco
no Lugar do Meire. Prácti-
camente de forma simultá-
nea foron avistados outros
dous focos  máis en puntos
diferentes da mesma área, o
que fai pensar que o incen-
dio foi provocado. O lume
propagouse con rapidez de-
bido á sequidade do terreo
tras varias semanas sen
chover e axiña alcanzou a
parte traseira do novo ce-
miterio. O camposanto non
tardou moito tempo en
verse prácticamente rode-
ado. Os momentos de
maior tensión vivíronse
cando varias naves indus-
triais próximas se viron
ameazadas. En concreto as
de Muebles Paula, Fábrica
de colchones Traspome e
Talleres Leiva. Finalmente
ningunha delas sufriu

A fronte do incendio avanzou con rapidez cara ao cemiterio

O lume avanzou con rapidez debido á 
sequía e tardou 4 horas en ser controlado

danos materiais. 
Ata o lugar desprazouse

un amplo dispositivo inte-
grado por brigadas da
Xunta de Galicia, 5 moto-
bombas e membros de Pro-
tección Civil e da Policía
Local de Melide. Foi nece-
saria a presenza dunha má-
quina retroexcavadora. nos
labores de extinción partici-
paron tamén empresas da
zona como Construcción
Monterroso, Excavacións
Paradela, Eugenio Rey, Co-
operativa Melisanto e Casal
y Vázquez S.C., ademais do
Grupo de Pronto auxilio de
Melide e numerosos veci-
ños da vila. Os helicópteros
antiincendios non puideron
colaborar na extinción por-
que xa caera a noite. 

O incendio deuse por
controlado ás dúas da ma-
drugada pero a zona estivo
vixiada por un retén ata do-
mingo pola mañá para evi-
tar que as chamas se
reavivasen.

O da zona da Madanela
non foi, non obstante, o
único lume que sorpendeu
aos melidenses. na mesma
noite do sábado orixio-
nouse outro foco na parro-
quia de San Cosme, que
tardou dúas horas en ser
controlado. Houbo ademais

Veciños da vila e empresas do polígono 
tamén se sumaron aos labores de extinción. 

Os muros do cemiterio evitaron que o lume avanzase máis

focos alternativos no Foli-
cheiro e na parroquia de
San Salvador, todos eles
controlados polos propios
veciños. 

O Concello de Melide, a
través dun comunicado,
manifestou o seu agradece-
mento a todas as empresas,
veciños e servizos públicos
que participaron na extin-
ción dos incendios e fixeron
posible que non houbese
que lamentar danos mate-
riais de grande importan-
cia. Asemade, pediu a
colaboración cidadá para
identificar aos culpables. 



estudantes e mestres maniféstanse
contra os recortes no ensino público

O alumnado do Instituto de
Melide saíu á rúa para pro-
testar polos recortes no en-
sino público. unha ampla
maioría de estudantes secun-
dou a xornada de folga con-
vocada en toda Galicia o
pasado 6 de outubro. 

Baixo lemas como “Loite-
mos por un futuro” ou “Por
un esino de calidade”, preto
dun cento de mozos e mozas
percorreron as rúas da vila
para expresar que “non esta-
mos dispostos a aceptar re-
cortes que degradan a
calidade dos centros públi-
cos”.  Os estudantes denun-
cian que se está a producir
unha redución no número de
profesores e de materias op-
tativas, xunto cun aumento
de alumnos por clase que, ao
seu xuízo, “empeora as con-
dicións” do día a día nas
aulas.

Máis alumnos por aula
O instituto de Melide ten ma-
triculados na actualidade 431
alumnos, só 9 menos ca no
curso anterior.  Porén, este
ano suprimíronse no centro

catro grupos da ESO, pa-
sando dun total de 15 a 12, e
un de bacharelato (había 6 e
quedaron 5). A redución ten
como consecuencia principal
o aumento no número de
alumnos por curso, que se fai
máis evidente nas aulas da
ESO. A media de estudantes
por clase aumentou neste
tramo un 20% o presente
curso escolar, pasando de 20
alumnos por aula o ano pa-
sado a 25 neste ano acadé-
mico. no caso do bacharelato
pasouse dunha media de 22

alumnos por aula a 25. Os
Mestres denuncian que hai
materias optativas que se
teñen que impartir con ata
trinta alumnos. 

Folga de mestres
Parte do profesorado do Ins-
tituto participou tamén nou-
tras dúas xornadas de folga
convocadas a finais de se-
tembro. O claustro do centro
educativo acordou facer pú-
blico un comunicado, a tra-
vés da páxina web do
instituto, no que denuncia os

A media de 
alumnos por
clase aumentou
na ESO un 20%

recortes no cadro docente.
Isto está a provocar, segundo
sinalan, “que o horario dos
profesores non contratados
sexa asumido por outros
mestres e que se incremente
o número de alumnos por
aula”. Rexeitan, por outra
parte, “que se queira crimi-
nalizar ao colectivo facendo
crer que convocamos protes-
tas por ver incrementada a
nosa xornada laboral en dúas
horas”. O claustro seguirá
programando actos reivindi-
cativas ao longo do curso.

Os estudantes do instituto percorreron as rúas de Melide trala pancarta

Patrimonio acondicionará o Camiño
Francés ao seu paso por santa María

o concello só tivo que aportar 15.000 euros
para as festas na honra do san roque

os negocios, aos que se lles
actualizou a cota este ano,
aportaron 77.000 euros para
as festas patronais, o 66% do
total de ingresos. dos cobros
realizados ás atraccións e aos
postos de venda obtivéronse
outros 24.000 euros. no lado
oposto da balanza, a contra-
tación de orquestras, bandas,
charangas, iluminación e
fogos de artificio fixo ascen-
der os gastos a 116.000
euros. nesta partida non se
inclúen o concerto da Or-
questa Sinfónica de Melide
nin a actuación do grupo
Cornelius 1960, que foron
subvencionados pola Xunta
de Galicia. 

Para o edil de Turismo e

Promoción Económica a
clave para conseguir unhas
festas menos custosas estivo
“no esforzo transversal que
fixeron todas as concellerías
e no respaldo do pobo, que
nos permitiu sacar adiante
unhas festas á altura do que
merecen os veciños a pesar
de que só tivemos un mes
para organizalas”.

Por outra parte, Santos
López presentoulles as con-
tas dos festexos a todos os
sectores económicos da loca-
lidade e aproveitou para tras-
ladarlles a idea de constituir
unha comisión mixta, inte-
grada polo concello e polos
diferentes gremios, para or-
ganizar as festas. 

As arcas municipais queda-
ron menos resentidas este
ano ca en ocasións anteriores
tras a celebración do San
Roque. As festas grandes de
Melide custaron 116.000
euros pero desa cantidade o
concello tan só aportou
15.000, o que representa un
13% do total. 

Para o concelleiro de Tu-
rismo e Promoción Econó-
mica, Santos López,  estas
cifras supoñen  “un éxito eco-
nómico” que se conseguiu
“grazas a unha xestión efi-
ciente dos recursos. Logra-
mos cobrar ingresos en
tempo e forma e, ao mesmo
tempo, pagar”. 

Os donantes voluntarios e

o consistorio
abrirá pola
tarde un día á
semana 
O goberno municipal está a
negociar co persoal do con-
cello unha reorganización
de horarios. A alcaldesa,
Ánxeles Vázquez, quere que
a casa consistorial estea
aberta ao público os mérco-
res pola tarde. Segundo si-
nala a rexedora, a iniciativa
responde á intención de que
“os veciños e veciñas de Me-
lide poidan levar a cabo xes-
tións administrativas en
horarios máis compatibles
coa maioría das profe-
sións”.   

de sair adiante a pro-
posta, os horarios das ofici-
nas municipais sufrirán
máis cambios. Outra das
modificacións propostas é a
apertura do concello dende
as 8:30 horas ata as 15:00,
sendo o horario de atención
ao público de 9:00 da mañá
a 14:30 da tarde e quedando
o resto do tempo para a xes-
tión administrativa diaria.

O  edil encargado do de-
partamento de persoal, José
Luis Arias, xa mantivo unha
reunión cos traballadores
do concello para presentar a
reorganización de horarios.
Ao mesmo tempo, os posi-
bles cambios tamén foron
postos en coñecemento dos
sindicatos. 
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A dirección Xeral de Patri-
monio Cultural vai acometer
unha serie de actuacións
para restaurar o Camiño
Francés cara a Santiago ao
seu paso por Santa María de
Melide. Entre as obras que se
van acometer destacan o so-
terramento da liña de electri-
cidade e a limpeza do
cruceiro románico, así como
o asfaltado da zona de des-
canso e de toda a praza de
Santa María, excepto o ac-
ceso ao atrio da igrexa e á
base do Cruceiro.

dentro do mesmo  pro-
xecto tamén se contempla a
creación dunha área de des-
canso provista de bancos e
colectores de lixo co fin de

coidar a estética do Camiño
de Santiago e prestar servizo
tanto a veciños como a pere-
grinos que a miúdo pasan
pola zona. 

As obras terán un custo
total de 178.500 euros e
serán asumidas integra-
mente pola dirección Xeral
de Patrimonio.    O concello
anunciou que coordinará
todas as actuacións  para que
as obras se desenvolvan con
total normalidade para os ve-
ciños da zona e causen os
menores inconvenientes po-
sibles. A alcaldesa, Ánxeles
Vázquez, considera que o
proxecto será moi benefi-
cioso para Melide e para a
súa riqueza  arquitectónica.



Discrepancias entre PP e BnG polo 
retraso na aprobación inicial do PXoM

O concello de Melide tivo
que solicitar á Xunta de Ga-
licia unha prórroga para
non perder a subvención
que recibiu no seu día para
a redacción do Plan Xeral
de Ordenación Municipal
(PXOM). A concesión da
axuda obrigaba a aprobalo
inicialmente antes do mes
de novembro pero o docu-
mento está aínda sendo
modificado. Este retraso no
cumprimento dos prazos
provocou nas últimas se-
manas discrepancias entre
os grupos políticos da opo-
sición e o goberno local. 

A alcaldesa, Ánxeles Váz-
quez (PP), convocou unha
xunta de portavoces para
pedir ao anterior goberno
local (BnG e PSOE) expli-
cacións sobre os motivos
polos que non someteu o
documento á aprobación

O concello puido ter perdido a 
subvención para redactar o plan por
non cumprir os prazos establecidos

Ánxeles Vázquez (PP) e Socorro Cea (BnG) nunha imaxe de arquivo

inicial. Sostén que a em-
presa redactora o presentou
en setembro de 2009 e que
nacionalistas e socialistas o
tiveron paralizado dende
entón. En marzo de 2010
aprobouse a modificación
da Lei do Solo e o feito de
que o PXOM non estivese
aprobado inicialmente
antes de que se produciran
eses cambios na lexislación
obriga ao concello, segundo
apunta Ánxeles Vázquez,  a
que “teñamos que partir
prácticamente de cero”.

É precisamente nos cam-
bios da Lei do Solo onde se
ampara a anterior alcaldesa
e actual portavoz municipal
do BnG, Socorro Cea, para
defender a súa xestión á
fronte do executivo local.
“Tiñamos pensado apro-
balo a finais de 2009 pero
sabiamos que ía haber cam-

bios na normativa. non
queríamos aprobalo e que
uns meses máis tarde que-
dase completamente obso-
leto. A decisión tomouse en
función de criterios técni-
cos”, argumenta Cea. 

nega que o PXOM esti-
vese paralizado e sinala que
á súa chegada ao goberno
municipal atoparon un pla-
neamento que acababa de
ser rexeitado pola Xunta e

que precisaba facer “unha
infinidade de cambios”.

A día de hoxe o PXOM
necesita acometer modifi-
cacións relativas aos espa-
zos rurais. unha vez que
estean realizadas, estará
listo para ser aprobado ini-
cialmente. Logo terá que
pasar un período de exposi-
ción pública e alegacións
antes de ser aprobado de
forma definitiva. 

Melide tardará catro anos en
pagar o que debe ás eléctricas

a Deputación
inviste preto
de 188.000
euros para
mellorar viais
O Concello de Melide e a
deputación da Coruña in-
vertirán 188.000 euros en
dous proxectos de acondi-
cionamento de viais e am-
pliación das zonas de
saneamento. A primeira das
obras, que conta cun orza-
mento de 97.000 euros,
consistirá na apertura de
novos viais, coas correspon-
dentes beirarrúas, nos luga-
res de Os Ánxeles, San
Cibrao, Cabanelas, Xubial,
Piñeiro, Seixas, Zas de Rei,
Piñor, O Folicheiro, Rúa
Ourense e Rúa Emilio Pi-
ñeiro. O segundo proxecto
inclúe o establecemento da
rede de pluviais e a reposi-
ción de firme na Rúa Javier
Rodríguez e outras sete rúas
próximas. 

Por outra parte a Xunta
de Galicia destinou 177.000
euros para mellorar os acce-
sos ás explotacións agrarias
dos lugares de de Pardi-
ñeira, donide, Chapelín, A
Graña e Compostela. 

Dúas persoas asaltan e agreden 
ao traballador dunha pulpería

O concello de Melide débe-
lle a Gas natural unión Fe-
nosa e Lumymey, as dúas
compañías coas que ten
contratado o suministro
eléctrico, 364.000 euros
que non será capaz de liqui-
dar ata o ano 2016.  

A débeda pagarase de
forma fraccionada a partir
de 2012 e os cartos necesa-
rios para facerlle fronte sai-
rán do que se aforre dende
agora no recibo de unión
Fenosa, unha vez que o
concello actualizou as con-
dicións contractuais coa hi-
droeléctrica. A alcaldesa,
Ánxeles Vázquez, vén de
asinar recentemente con
dita compañía o contrato de
mercado libre, ao que están
obrigados todos aqueles
clientes con potencias ins-
taladas de máis de 10 Kilo-

vatios. Isto permitirá afo-
rrar, segundo estimacións
realizadas polo goberno
local, un 30% anual. En ter-
mos absolutos son uns
100.000 euros ao ano que
se destinarán a pagar a dé-
beda contraída. 

nestes momentos o con-
cello de Melide carece de
orzamento para aboar o
servizo de suministro eléc-
trico dos meses que restan
de 2011. As partidas consig-
nadas nas contas para o
presente ano son insufi-
cientes, polo que a débeda
coas hidroeléctricas podería
verse incrementeada. 

A débeda recoñecida con
Gas natural-unión Fenosa
ascendía, o pasado mes de
xullo, a 128.000 euros e con
Lumymey a 236.000 euros
en xuño. 

dúas persoas atacaron a
madrugada do pasado do-
mingo día 2 de outubro ao
camareiro da pulpería me-
lidense A Garnacha, sita no
número 2 do Camiño Vello
de Santiago. O asalto pro-
duciuse na porta de entrada
do local cando o traballador
marchaba para a casa.
Todos os indicios apuntan a
que os atracadores preten-
dían  apropiarse da recada-
ción do  negocio.

O camareiro, que acababa
de pechar despois de facer a
limpeza, non levaba os car-
tos consigo.  Foi entón
cando os dous homes o
agrediron, motivo polo que
necesitou asistencia médica
no centro de saúde da vila,
onde se lle practicaron va-
rios puntos de sutura na
cara.

Segundo o propietario do
establecemento, os dous in-
dividuos, aparentemente de
orixe suramericana, poide-
ron ter vixiado o local du-
rante algúns días antes do
asalto, pois coñecían as ru-
tinas e o horario de peche.
Aínda así confundiron ao

propietario co empregado,
residentes ámbolos dous
nun inmoble inmediato.

Os feitos foron denuncia-
dos e postos en coñece-
mento da Garda Civil esa
mesma noite. de momento
non se ten producido nin-
gunha detención. 

Os atracadores estaban esperando a Jorge á saída do local
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o Festival da terceira idade volveu celebrarse 
en Melide para elixir a miss e míster Galicia

dolores Martín
e José Gómez
foron os dous
gañadores do 
concurso

de sempre foi sabido que
Melide é terra de xente
guapa e o resultado da úl-
tima edición de  Miss e Mis-
ter Galicia Terceira Idade,
celebrado este mes no cantón
de San Roque, non fixo máis
que confirmalo. 

un melidense, José Gómez
Valiño, convenceu ao xurado
coa súa presenza e saber
estar e fíxose coa banda que
o acredita como o xubilado
máis guapo de Galicia tras
impoñerse ao resto de parti-
cipantes chegados das 4 pro-
vincias galegas. Foi un dos
triunfadores da XVII edición
do Festival da Terceira
Idade, que volveu recupera-
rese despois dalgúns anos de
ausencia.

non houbo tanta sorte
para a representante de Me-
lide na categoría feminina,
Mari Carmen Codesido
Sexto, que viu como a candi-
data de Ourense, dolores
Martín, levaba a coroa de

Miss Galicia e tamén o pre-
mio correspondente, unha
viaxe de sete días a Lanza-
ronte para dúas persoas.
Porén a melidense non foi
para a casa coas mans balei-
ras; o xeito de desfilar pola
pasarela e a súa naturalidade
valéronlle o título de Miss
Elengancia. Foi quen de con-
vencer a un xurado do que
formaron parte a Conselleira
de Traballo e Benestar, Bea-
triz Mato, e a alcaldesa de
Melide, Ánxeles Vázquez. O
resto de premios foron para
dolores Otero, da Estrada,
elixida miss fotoxenia e do-
lores Couceiro, unha muller
invidente dos Mallos, na Co-
ruña, que se alzou co título
de miss verán. Tamén dos
Mallos era Amparo Moral,
miss beleza, e de Arteixo Car-
men Amado, miss marchosa. 

Boa acollida
no concurso de Miss e Mis-
ter Galicia inscribíronse 35
mulleres e 14 homes pero
foron moitos máis os asisten-
tes que se congregaron no
Cantón de San Roque o 2 de
outubro para participar na
festa. Ata Melide desprazá-
ronse 20 autocares proce-
dentes das catro provincias
galegas. O concello estima
que en total participaron no
evento preto de 1.000 per-
soas. no marco do festival da
terceria idade tamén se cele-
brou un concurso de paso-
bres, que tivo unha ampla
participación. A xornada es-
tivo amenizada por unha or-
questra. 

Recupérase con
notable acollida
logo de varios
anos suspendido
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Opúblico encheu o Cantón de San Roque para ver desfilar as modelos pola pasarela

José Gómez, de Melide, Mister Galicia dolores Martín, de Ourense, Miss Galicia

VILARIÑO (SAMBREIXO), PALAS DE REI 
27203 LUGO

TLF. 982 37 41 35  /  FAX. 982 37 40 98



Fátima lea santiso, un novo valor da canción
A súa voz e o seu talento son un decubrimento 
recente para moitos pero esta melidense de 15 anos,
estudande de 4º da ESO, leva cantando dende que
aprendeu a falar. Soña con subirse algún día ao 
escenario con demi Lovato, da que se declara fan
incondicional. Mentres non chega o momento, 
esfórzase por aprender cada día máis e afronta con
ilusión o seu primeiro ano no conservatorio. 

- Como naceu o teu gusto
polo mundo da canción?
venche de familia?
- A verdade é que non. Empe-
cei a cantar dende pequena,
sempre me gustou, pero non
porque o vira na casa ou tivese
parentes artistas. na casa non
canta ninguén, nin ben nin
mal. (Ri)

- ata que chegas ti…
- Si. Eu son das que está sem-
pre cantando, aínda que no
día a día non teño moito
tempo porque chego ás 3 do
instituto, xanto , logo vou
facer deporte, os deberes…
pero cando estou libre o pri-
meiro que fago e coller o mi-

Fátima Lea durante unha das súas actuacións 
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crófono e poñerme a cantar.
Podo pasar horas e horas can-
tando sen parar. 

- Que tipo de música in-
terpretas?
- un pouco de todo. non teño
un estilo definido aínda que
me decanto polo pop actual.
Gústanme moito Américo e
demi Lovato. Encantaríame
subir ao escenario con ela
pero penso que iso nunca vai
pasar.

- Hai que loitar polos
soños. no futuro, veste vi-
vindo da canción?
- A verdade é que me encanta-
ría pero aínda non sei se me

vou adicar a cantar ou a estu-
dar. Teño que decidilo pero sí,
sí que me vexo vivindo da can-
ción.

- es todo un descubri-
mento para moita xente.
Primeiro na vida Musical

de Melide e máis recente-
mente no vagalume.
- Recordo con especial cariño
a primeira actuación coa Vida
Musical de Melide. A directora
entereouse de que cantaba, es-
coitoume e invitoume a parti-
cipar. no remate da actuación

achegouse moita xente para
felicitarme. A maioría non
sabía que cantaba e pillouna
por sorpresa. no Vagalume
cantei por primeira vez hai
uns meses. Xurdiu todo dunha
forma un pouco improvisada.

- Como foi?
- un día, estando na zona de
pub, collín o micrófono e pú-
xenme a cantar.  dende aquela
baixei algunhas letras de in-
ternet de cancións que me
gustaban e funas cantando. A
xente escoitábame e viña.  

- un bo recordo sobre o
escenario?
- Participei no concurso “Ti si
que vales”, en Melide, e quedei
en postos de finalista.

- algún malo?
- Hai pouco tempo fun a Radio
Líder e pasei un mal trago.
Cantaba en directo, púxenme
nerviosa e case quedo en
branco. Fóiseme a letra pero
reaccionei axiña e puiden con-
tinuar cantando. 
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Cadros en cores vivas para o inverno
As camisas de cadros en cores
intensas son tendencia para
esta tempada. Poñen o toque de
cor no armario masculino que
continúa ateigado de prendas
en tonos negros e grises.
Óscar Segade viste unha camisa
de manga longa de cadros ver-
mellos, negros e grises, panta-

lón de espiguilla en gris e caza-
dora moteira negra en polipel,
todo de M&M Moda.  O cintu-
rón de pel con fibela metálica é
de Muxica Tenda Xoven. Calza
zapatos sport en gris, de peche
con velcro, de Zapatería Andón.
Foi peiteado por Santín&Amo
Perruqueiros.

Zapatería Andón. Botín en pel
marrón con cordóns, de Titto
Bluni. Prezo: 75 euros

Muxica Tenda Xoven.
Bandoleira marrón en polipel.
Prezo: 32,50 euros. Cinturón ar-
tesanal en coiro marrón. Prezo:
29,60 euros. Conxunto de bu-
fanda e gorro en marrón escuro.
Prezo: 13,50 euros. Figuras:
moto antiga. Prezo: 41,70 e
avioneta. Prezo: 21,60 euros.

M&M Moda. Chaqueta de lá con botóns.
Pantalón vaqueiro gris, con desgastes nas
pernas e pespuntes brancos. Camisa sport
con cadros vermellos, azuis e brancos.
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Negro e vermello, sempre un acerto
Ben sexa no día a día ou para
unha ocasión especial, negro e
vermello casan á perfección.
Estefanía Otero leva top de gasa
con lazada lateral no cuello,
pantalón chino tobillero en
satén e americana en punto
roma con pregues nos ombrei-
ros, todo de M&M Moda. Os za-

patos abotinados de cordóns
con combinación de pel e ante
en negro son de Zapatería
Andón; a xogo cun bolso negro
con asas curtas, e uns penden-
tes de prata con marquesitas de
Muxica Tenda Xoven. O peite-
ado e a maquillaxe son de San-
tín & Amo Perruqueiros.

Zapatería Andón. Botín con
tacón en pel con pelo de llama,
de Wonders. Prezo: 125 euros

Muxica Tenda Xoven. Foulard
marrón con estampado de flo-
res. Prezo: 15,50 euros. Gorro
de angora. Prezo: 10,50 euros.
Xogo de pulseiras de metal.
Prezo: 6,70 euros. Colgante.
Prezo: 8,90 euros. Pendentes.
Prezo: 4,50 euros. 

M&M Moda. Pantalón vaqueiro negro en-
cerado. Xersei de lá, de manga curta e cue-
llo caído. Blusa de gasa con estampado de
lunares e con lazada lateral no cuello.
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Piden acondicionar o río Furelos para
que pesquen as persoas discapacitadas

a Garda Civil celebrou o Día do Pilar

Os asistentes á misa ateigaron o patio do cuartel

A Asociación de Troiteiros
Río Furelos proxecta habili-
tar un tramo do leito do río
para que as persoas con
algún tipo de discapacidade
poidan iniciarse na práctica
da pesca nun entorno accesi-
ble. 

A execución do proxecto
comprendería a distancia
acoutada entre a Ponte Ro-
mana e os Pasos de Petos. O
presidente da asociación, Xa-
vier Pazo, asegura que a obra
non é complexa. “Sería viable
coa simple colocación dun-
has barandas protectoras
nun tramo do leito e coa me-
llora do firme da senda peo-
nil que pasa polas
inmediacións do río e do Ca-
miño de Santiago”, explica
Xavier Pazo. 

Os promotores do proxecto
xa remitiron a proposta ao
Concello de Melide e á Xefa-
tura Territorial da Conselle-
ría de Medio Rural para
obter os permisos necesarios

e algún tipo de subvención. 
A Asociación de Troiteiros
Río Furelos quere contribuir
con esta iniciativa a mellorar
a calidade de vida e o grao de
benestar de todas as persoas.

O río Furelos ao seu paso pola  ponte medieval

dous meses despois o muro da
Rúa de Galicia segue tirado no
chan feito anacos.    A todos
nos impresionou esta imaxe
produto da incultura de quen
di sair a divertirse e logo se
adica a destrozar o mobiliario
urbano nunha mostra total de
incivismo. Pouco cívico é
tamén que pasen os días e
todo siga igual. A empresa

construtora propietaria da
parcela debería, por iniciativa
propia, erguer de novo o
muro, cuxo estado actual pro-
xecta unha imaxe pésima de
Melide. 

Os poderes públicos debe-
rían tamén, por responsabili-
dade, presionar para que a
Rúa de Galicia recupere o seu
estado orixinal. 

rúa de Galicia, rúa da desidia
Foto-DenunCia

o baile galego incorpórase á
oferta das escolas deportivas

As escolas deportivas de Me-
lide botaron a andar este mes
de outubro con algunha novi-
dade respecto a anos anterio-
res.  Entre a vintena de
actividades que se ofertan esta
edición incorpórase de novo o
baile tradicional galego, que
non formaba parte do pro-
grama de actividades dende
hai xa moitos anos. Outra das
novidades é que tamén se im-
partirán clases de teatro. 

Ámbalas dúas actividades,
xunto coas clases de pintura e
de informática impartiranse

tanto a nenos coma a adultos.
O programa infantil, para me-
nores de 3 a 16 anos, incorpora
tamén patinaxe, tenis, bád-
minton, pádel, baloncesto,
fúbol sala, balonman, psico-
motriciade e baile moderno. A
oferta para adultos inclúe ae-
robic, batuka, ioga, ximnasia
de mantemento e bailes de
salón. Estas dúas últimas acti-
vidades tamén forman parte
do programa específico para a
terceira idade, no que figuran
ademais clases de  informática
e obradoiros de memoria.  

Como cada 12 de outrubro, ce-
lebrouse no cuartel da Garda
Civil de Melide o día da Virxe
do Pilar, patroa da Benemé-
rita. O acto comezou cunha
misa á que asistiron algunhas

autoridades locais e numero-
sos veciños.  Rematada a ceri-
monia,  cantouse o Himno da
Garda Civil e a continuación
os asistententes deron conta
da xa tradicional pulpada.

O curso 2011/2012 comeza na
Banda Escola de Música de Vi-
santoña cunha novidade des-
tacable: entre as disciplinas
impartidas figuran por pri-
meira vez as clases de piano. A
nova especialidade comple-
menta outras xa asentadas
como o canto, vento metal e
madeira, gaita, percusión ou
acordeón.  

O curso comezou a primei-
ros de outubro pero o prazo de
matrícula segue aberto. As cla-
ses teñen un custo de 15 euros
mensuais para os cativos e 20
euros para os adultos. Os inte-
resados en matricularse poden
facelo a través dos seguintes
números de teléfono: 981 507
984 e 981 505 431.

a Banda de 
visantoña dará 
clase de piano
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santiso deixa de recibir fondos do estado 

O concello de Santiso non
recibiu este mes de outubro
os 22.000 euros que lle co-
rresponden dos ingresos do
estado. É un dos 10 munici-
pios de Galicia aos que a
Administración Central
deixou de transferir cartos
por non ter presentado a
tempo a liquidación dos or-
zamentos de 2010, tal e
como esixe a Ley de Econo-
mía Sostenible. 

Os cartos que recibe San-
tiso do estado representan
aproximadamente un 25%

aparece tirado un porco morto preto da ponte de vimianzo

dos seus ingresos mensuais.
O alcalde do municipio, o
socialista Fernando Suárez
Cousillas, asegura que o re-
corte non terá ningunha
consecuencia negativa no
funcionamento diario do
concello. “Todos os pagos
están cubertos, incluídas as
nóminas dos funcionarios”,
asegura. 

situación temporal 
A retención de fondos é
unha situación temporal, xa
que o Ministerio de Econo-
mía desbloqueará as trans-
ferencias ao mes seguinte
de que o concello remita a
liquidación das contas. Suá-
rez Cousillas sostén que
Santiso volverá recibir os
fondos estatais en  novem-
bro. “Retrasámons máis do
que quixeramos porque a
secretaria estivo de vaca-
cións, algo ao que ten de-
reito, pero na primeira
semana de novembro es-
tará no Ministerio toda a
información realtiva á liqui-

dación das nosas contas”.
Culpa do retraso na en-

trega da documentación á
situación que atoparon
cando chegaron ao go-
berno, hai 4 meses. “Estaba
todo sen facer. non poide-
mos liquidar as contas de
2010 porque aínda estaban
parte das do 2008 e 2009
sen rematar. Sacar adiante

todo ese traballo leva moito
tempo”. 

O concello de Santiso
acumula unha débeda de
900.000 euros. Fontes mu-
nicipais sinalan que hai re-
manente suficiente para
afrontar os pagos. O go-
berno local non puido dis-
poñer ata agora deses
cartos porque non estaban

rematadas as contas dos
tres últimos anos. 

toques e sobrado
Os concellos de Toques e
Sobrado tamén estiveron
durante todo o verán no
punto de mira da Admnis-
tración Central. Porén, a
decisión do Ministerio de
ampliar ata o 30 de setem-
bro o prazo para liquidar as
contas permitiulles entre-
gar a documentación a
tempo e evitar unha situa-
ción complicada para as
súas arcas. no conxunto de
Galicia deixaron de recibir
fondos estatais un total de
10 municipios, dos que só
dous están na provincia da
Coruña: Santiso e Ames.
Completan a lista  Agolada,
Ribadumia e Rodeiro, en
Pontevedra; Manzaneda e
Vilamartín de Valdeorras,
en Ourense; e Antas de
ulla, Mondoñedo e Xer-
made, en Lugo. En con-
xunto, o goberno vailles
reter uns 681.000 euros. 

non presentou
en prazo a
liquidación das
contas de 2010

O alcalde di que
as nóminas e
todos os pagos
están cubertos

Casa do concello de Santiso

O porco xa levaba varios días tirado cando foi atopado

O animal pesaba
uns 200 quilos e
xa comezaba a
descompoñerse

Xunto cos cascallos de obra foron vertidos restos vexetais

A tradicional limpeza do río
Furelos que realiza cada ano
a Asociación de Troiteiros
acostuma a deparar sorpre-
sas pola condición orixinal
ou estraña dos obxectos ato-
pados.  A imaxinación dos ci-
dadáns pode ser inmensa á
hora de cometer neglixencias
e tirar lixo na beira do río.
Pero este ano o desconcerto
foi maiúsculo cando os mem-
bros da entidade atoparon
un porco morto no lugar de
Vimianzo, no límite dos con-
cellos de Melide e Santiso. 

O animal podería ter un
peso próximo aos douscen-
tos quilos. Levaba varios días
tirado no lugar e xa presen-
taba un avanzado estado de
descomposición. Foi atopado
nun cruce de camiños e im-
posibilitaba incluso o paso de

vehículos. 
O achádego produciuse

pouco despois de que os troi-
teiros  atopasen no mesmo
lugar de Vimianzo, e uns 50
metros máis abaixo, un ver-
tedoiro improvisado con cas-
callos da reforma dunha
casa. na morea de lixo había

dende ladrillos e anacos de
cemento ata taboeiros de
madeira, bloques e colum-
nas. Xunto con este material
tamén foron depositados res-
tos vexetais de todo tipo. 

A Asociación de Troiteiros
Río Furelos puxo ámbolos
dous descubrimentos en co-

ñecemento da Garda Civil  e
do Concello de Santiso para
que axilizase a recollida
tanto do animal como dos
cascallos. Solicitaron ade-
mais que localice e sancione
aos responsables do verqui-
dos para que non se volvan
repetir este tipo de actos.  

saúde pública
Á marxe do impacto ambien-
tal, os animais en  estado de
putrefacción poden causar
problemas de saúde pública.
Son un foco de atracción de
moscas, ratas e insectos e
poden contaminar os cauces
de auga próximos.
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toques acomete melloras en varias estradas do municipio

sobrado oferta 8 actividades 
deportivas  para  2011/2012

Os veciños de Sobrado visitaron Madrid, Ávila, Segovia e Toledo

A programación deportiva
do concello de Sobrado para
o presente curso incorpora 8
disciplinas diferentes nas
que poderán participar os ci-
dadáns en función da súa
idade. Para os menores de 6
anos incorporouse o multi-
deporte. no tramo de idade
comprendida entre os 6 e os
12 anos a oferta inclúe atle-
tismo, baloncesto, natación e
bádminton. Os maiores de 16

poderán practicar aerobic e
ximnasia de mantemento.
Para a terceira idade conti-
nuarase coa visita mensual
ao Balneario de Guitiriz e os
obradoiros de memoria. 

visita á Meseta
37 veciños participaron na
primeira semana de outubro
nunha excursión organizada
polo concello ao centro da
península.  

Estrada dP-4604 ao seu paso por O Souto As obras están case rematadas na parroquia de San Martiño

Construción do muro de contención na parroquia de Villamor Parque infantil

Primeiros contactos para a creación dun
parque empresarial no concello de toques

En pleno contexto de crise
económica seguen aflorando
algunhas iniciativas empre-
sariais. unha delas está no
concello de Toques, que as-
pira a crear un polígono in-
dustrial. O primeiro paso
deuse o pasado 21 de outu-
bro no marco dunha reunión
celebrada no concello á que
asitiu o alcalde, o secretario,
técnicos do Instituto Galego
da Vivenda e do Solo (IGVS)
e os propietarios das fincas
onde se ten pensado instalar
o parque empresarial. Foi un
encontro informativo que
tivo como fin dar a coñecer a
posibilidade de crear un po-
lígono no lugar de Bragaña,
na parroquia de Ordes. 

Os técnicos do IGVS expli-
caron que hai tres posibilida-
des para desenvolver o
proxecto. A primeira delas
pasaría pola iniciativa dos
donos das fincas,  que se fa-
rían cargo da instalación do
polígono e da venda das par-

celas, asumindo os custos e
os beneficios de todo o pro-
ceso. na segunda opción o
concello actuaría como inter-
mediario encargándose da
organización e da tramita-
ción de permisos. A terceira
vía consistiría en que se fi-
xese cargo unha empresa
xestora. neste caso os te-
rreos serían expropiados.

O alcalde de Toques, Jorge
Calvo, recoñece que “neste
contexto de crise non é o me-
llor momento para crear un
polígono” pero acto seguido
engade que “os trámites son
lentos e ata que finaliza o
proxecto pasan varios anos.
Por iso é necesario empezar
a xestionar todas as posibili-
dades”.

Boa parte da rede viaria do
concello de Toques está
sendo acondicionada no
marco do Plan de Obras e
Servizos da deputación da
Coruña para o ano 2011. 

un dos traballos realiza-
dos, e xa rematado,  é o acon-
dicionamento e pintado da
estrada dP-4604, que pasa
polo núcleo urbano.  En fase
de execución atópanse ou-
tras dúas obras; as de am-
pliación e asfaltado de
estradas nas parroquias de
Villamor e San Martiño de
Oleiros. Os proxectos para
estas dúas parroquias in-
clúen a construcción de
muros de contención nal-
gúns tramos das estradas.

Por outra banda o concello
de Toques realizou algunhas
melloras no parque infantil.
A novidade máis destacable é
o seu cambio de ubicación.
Segue estando no Souto pero
foi trasladado varios metros
ata outra marxe do polide-
portivo municipal. O mobi-
liario foi acondicionado e
instaláronse novos aparellos
biosaudables.

Os técnicos explicaron sobre o papel a posible ubicación do parque
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os Melidaos triunfan no teatro rosalía da Coruña
Celebraron o décimo aniversario compartindo cartel cos coros máis prestixiosos de Galicia

A actuación de Os Melidaos foi ovacionada polo público

dúas parellas de baile de Melide acompañaron a Os Melidaos sobre o escenario

A mocidade ateigou durante todo o día as rúas da zona vella

Preparan novo disco para finais de ano

un san Caralampio de
multitudes puxo punto e 
final á tempada de festas

unha vez sobre o escenario,
Marcelino Vázquez (gaita),
Pepe Taboada (clarinete e
gaita), Pepiño Blanco
(bombo), Luís Casal (tam-
boril), Xele Barrio (acor-
deón) e Antonio Raposo
(gaita) aproveitaron para
dar a coñecer algunhas das
pezas que se incluirán no
seu novo disco, que agar-

dan rematar a finais deste
ano. A música seguirá
sendo a base e alicerce fun-
damental da maioría de
temas pero cederá protago-
nismo nesta ocasión á voz
do grupo. 

O disco levará por título
Axudádeme a cantar e será
o seu segundo traballo dis-
cográfico logo de sacar ao

mercado en 2009 Que ben
baila, que ben baila, unha
produción coa que, se-
gundo indican,  “quixeron
render homenaxe a todos
os músicos populares, anó-
nimos e recoñecidos, que
contribuiron a que a música
e os instrumentos tradicio-
nais formasen parte do
noso ser como pobo”.  

Xa pasaron 65 anos dende
que se celbrou por primeira
vez o San Caralampio pero,
lonxe de decaer, a festa por
excelencia da troula suma
máis adeptos cada ano. 

O 2011 non foi unha
execpción e a zona dos
viños ateigouse de xente no
segundo domingo de se-
tembro para render culto
ao patrón dos bebedores e
dos festeiros; o San Cara-
lampio, un mártir grego
que escolleu morrer afo-
gado nunha cuba de viño.

novos e non tan novos
gozaron dende primeira

hora da mañá dunha festa
na que non faltaron as tra-
dicionais camisetas de
cores das peñas e a boa co-
mida: racións de pementos,
cachelos, pan e mexilóns. E
por suposto, houbo moito
viño; para beber, para mo-
llar ao do lado e para convi-
dar a quen pasase. Tamén a
moitos peregrinos que se
viron sorprendidos pola
festa pero que non dubida-
ron en sumarse a ela. Os
gaiteiros, as bandas e os
grupos de percusión anima-
ron durante todo o am-
biente do casco vello . 

O  grupo de música tradi-
cional galega Os Melidaos
vén de colleitar un éxito ro-
tundo nun dos teatros máis
emblemáticos de Galicia; o
Rosalía de Castro da Co-
ruña. A agrupación partici-
pou como conxunto
invitado no VII Ciclo de
Coros Históricos que se ce-
lebrou o pasado 9 de outu-
bro na cidade herculina. 

Os Melidaos compartiron
escenario co histórico Coro
Cántigas da Terra de A Co-
ruña, organizador do
evento, ca Coral de Ruada
de Ourense,  con Cantigas e
Agarimos de Santiago e co
Real Coro Toxos e Froles de
Ferrol, o decano de todos os 
coros de Galicia. 

Para a agrupación de Me-
lide foi, en palabras do seu
presidente e membro Pe-
piño Blanco, “un privilexio”
formar parte dun programa
de tanta calidade. A actua-

ción coincidiu co décimo
aniversario de Os Melidaos,
quen declaran que “non
puido haber mellor agasallo
que ter a posibilidade de
tocar no fermoso Teatro
Rosalía de Castro a carón
dos catro coros históricos
que temos neste país”. no
escenario estiveron acom-
pañados polas parellas de
baile melidenses formadas
por Miki e noelia Varela
máis Eva Balboa e Suso
Sánchez. 

O Ciclo de Coros Históri-
cos comezou oficialmente
cun pasarrúas conxunto da
Coral de Ruada, Cántigas
da Terra e Os Melidaos. As
tres formacións desfilaron
dende o Obelisco ata o Tea-
tro Rosalía pasando pola
Rúa Real. 

agasallo orixinal
A gala tivo un final emotivo
coa entrega ao presidente

de Cántigas da Terra dun
debuxo do cruceiro de Me-
lide, o máis antigo de toda
Galicia. O cadro era unha
reprodución do orixinal de-
buxado por Castelao,  inclu-
ído no seu traballo As
cruces de pedra na Galiza.
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un ano enmeigados co 
encanto dos muíños 
O complexo 
hostaleiro de 
Ponte Arcediago
celebra aniversario

MENÚ 1 (15 euros)

Pementos de Padrón
Empanada da casa

Raxo

Á beira do río ulla,  na
Ponte Arcediago (Santiso),
existe un recuncho máxico
cheo de bruxas, demos,
sapos, mouchos, trasnos e
diaños. Trátase dos Muíños
Enmeigados, un conxunto
arquitectónico recuperado
e convertido en restaurante
que un ano despois de abrir
as súas portas xa é todo un
referente para os amantes
da cociña e das lendas. O 4
de novembro celebra o seu
primeiro aniversario. 

Haberá castañas e non
faltarán os pinchos tradi-
cionais para que deguste
quen se achegue. Os reguei-
feiros, coas súas loitas dia-
lécticas en forma de coplas
cargadas de retranca, ame-
nizarán a velada.  O máis
importante, que non pode
faltar en  lugar tan máxico,

chegará  á medianoite co
conxuro da queimada, todo
un clásico que se repite
cada fin de semana. 

Para quen xestiona Os
Muíños Encantados, Bea
Sarandeses, o éxito do res-
taurante non é cousa de
meigas. Parte do atractivo
reside na beleza natural da
contorna e no ambiente
acolledor. A isto hai que
sumar a variedade da co-
ciña, especializada na pre-
paración de pezas de caza e
pesca. O local ten capaci-
dade para medio cento de
persoas e acolle celebra-
cións de todo tipo; dende
bautizos ata despedidas de
solteiro ou ceas de empresa. 

aloxamento
Conta a lenda que un des-
exo será concedido a quen
logre ver a meiga que habi-
tou os muíños. Quen queira
pasar a noite no lugar para
tratar de atopala poderá fa-
celo a partir do próximo
verán.  “Alugaremos dúas
habitacións que estaban

sen preparar. A xente ten
moito interese por durmir
aquí”, comenta Bea. non é
o único proxecto a curto
prazo. En chegando á pri-
mavera colocarán no exte-
rior unha carpa para que a
combinación de cociña e
lendas en plena natureza
sexa perfecta. 

a lenda da meiga
unha meiga namorou dos
muíños de Ponte Arcediago
e quedou a vivir neles. non
deixou utilizalos a ninguén
e os veciños, en vinganza,
prendéronlle lume a todo.
A meiga salvouse gracias
aos seus poderes e acabou
con todos os habitantes do
lugar menos un, un home
humilde do que tivo com-
paixón e ao que lle conce-
deu o desexo de morrer sen
dor. Así se cumpriu. Tras
morrer a meiga, segundo di
a lenda, atopouse un escrito
que dicía: “morrer morre-
rei, pero deste muíño nunca
marcharei e a quen me vexa
un desexo concederei”.

MENÚ 2 (17 euros)

Croquetas da casa
Calamares

Richada

MENÚ 3 (19 euros)

Tortilla
Táboa de embutidos

Croca

Os menús inclúen postre, viño da casa, café e chupito
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na exposición vendéronse obxectos de todo tipo

recaudan fondos para axudar a
cabalos abandonados e malferidos

A Asociación CYd Santa
María, dedicada á recupera-
ción de cabalos malferidos, or-
ganizou unha exposición en
Melide para darse a coñecer
na comarca e recolectar cartos
cos que financiar a súa activi-
dade. O acto celebrouse o 7 de
outubro no Hotel Carlos 96. 

CYd Santa María é unha
asociación sen ánimo de lucro
e con sede en Coín (Málaga),
que leva dez anos recollendo
por toda a xeografía andaluza
cabalos malferidos ou abando-

nados en condicións extremas.
A fundadora da entidade, Con-
cordia Márquez, unha ama-
zona profesional, quere agora
ampliar o seu ámbito de acti-
vidade ao resto de España. 

A Melide chegou da man de
Rebeca Ponte, a representante
de CYd Santa María na co-
marca. A asociación non re-
cibe ningún tipo de
subvención pública e man-
tense co recaudado a través de
donacións particulares, expo-
sicións e venda de diferentes

artigos e rifas. É por iso que
aportacións como as feitas por
particulares e por casas co-
merciais de Melide resultan
fundamentais para continuar
co seu traballo. 

CYd Santa María ten un al-
bergue onde os cabalos son
atendidos 24 horas por per-
soal do centro. A entidade  tra-
mita denuncias de maltrato,
xestiona a adopción dos ani-
mais e permite apadriñar.  A
súa páxina web é www.asocia-
cioncydsantamaria.es 

arte e tradición no ii encontro de Bolillos

As palilleiras amosaron a técnica do encaixe Mari Carmen Castro e Mariví Rodríguez

das mans sae todo o traballo
e se esas mans teñen bo xeito,
o traballo pode ser unha au-
téntica obra de arte. diso
saben, e moito, as mulleres
palilleiras que participaron
no II Encontro de Bolillos e
Labores Artesanais organi-
zado pola Asociación de Mu-
lleres Catasol de Melide o
pasado 8 de outubro. 

250 palilleiras, 500 mans,
2.500 dedos movendo os bo-
lillos sen parar. Son algunhas
das cifras dun evento que foi
un auténtico éxito de partici-
pación e ao que acudiron pro-
fesionais do encaixe dende
puntos de Galicia tan varia-
dos como Cariño, Miño, Mon-
terroso ou Antas de ulla. Só
houbo unha pega, segundo
comentan Mari Carmen Cas-
tro e Mariví Rodríguez, da or-
ganización: “o sábado non foi
bo día para celebralo. O do-
mingo  habería máis xente

porque veñen ao mercado e
aproveitan para visitarnos”.
domingo será, polo tanto, a
data para a celebración da
próxima edición, que xa está

Quen se achegou ao Palacio
de Congresos e Exposicións
puido contemplar os traballos
feitos, admirar in situ as dife-
rentes técnicas de elaboración
e adquirir algunhas pezas nos
numerosos postos de venta
instalados no lugar. Foron de
especial atractivo as novida-
des desta edición: os obradoi-
ros de manualidades e a
instalación dun tear antigo. 

As organizadoras do se-
gundo encontro de palilleiras
saben que o éxito non é cousa
dunha soa persoa. Por iso
amosan, como se fose unha
xoia de encaixe, o seu agrade-
cemento aos colaboradores
no evento: Asetem, o Conce-
llo, a Asociación Catasol e
todos os comercios de Melide
que fixeron a súa aportación
para o sorteo de regalos. 

Tamén coas mans, ademais
de facer arte,  se expresa o
agradecemento.

Bolillos ao tempo que fan fin-
capé na necesaria implicación
das palilleiras de Melide en
certames similares celebra-
dos noutros lugares.

asegurada: “este tipo de
eventos fomentan as activi-
dades artesanais e benefician
a Melide”. Así xustifican a
continuidade do Encontro de

Alexandre Bóveda Nº 5

15800 Melide 

Tlf. 900 866 972 / 902 908 737

info@redintermax.com
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Éxito da ampla canteira de voces de Melide
Cerne entrevista a tres integrantes da nova xeración de mozos cantantes da localidade

“a experiencia máis bonita que tiven foi cantar en luar”

Patricia Méndez
asorey

-Como te iniciaches no
mundo da canción?
-dende moi pequena gus-
toume cantar, pero foi a partir
de que ingresar no Conserva-
torio de Melide e de entrar no
mundiño da música cando foi
medrando a miña afición. Pa-
sado un tempo decidín partici-
par en concursos, como o
Festival de Ordes ou os Pre-
mios Teresa Rabal, cando tiña
9 ou 10 anos. Gustoume a ex-
periencia e repetín nas edi-
cións seguintes.

-a formación musical é
moi importante para ini-

ciarse no canto
-dache moitas facilidades á
horar de prepararte e ensaiar.
Eu comecei aos cinco anos no
conservatorio estudando sol-
feo e violín e, anos despois,
piano.

-Que tipo de música che
gusta interpretar?
-un pouco de todo. Gústanme
as cancións pop, as baladas ro-
mánticas de amor e desamor e
tamén moito o lírico, que re-
quire moita máis técnica,
moito estudo e moitas horas
de dedicación, pero é moi bo-
nito á hora de cantalo, incluso

sinto máis seguridade.

-Participar nun concurso
en luar potenciou a túa
carreira artística
-Cantar en Luar foi a experien-
cia máis bonita que tiven. Can-
tar nun plató de televisión é
moi distinto a cantar en cal-
quera outro lugar. Imaxínaste
que te está vendo moitísima
xente, pásanche un millón de
cousas pola cabeza, pero ó
mesmo tempo tés unha emo-
cións e uns nervios que son
distintos, son nervios de ale-
gría, de ganas. Aprendín
moito, foi unha experiencia in-

olvidable. Iría outra vez en-
cantada.

-Como tés plantexado o
teu futuro musical?
-O primeiro son os meus estu-
dos. Estudo primeiro de Vete-
rinaria. O pouco tempo que
levo encántame, teño moitas
ganas de seguir e aprender
moito. Respecto á música,
nunca o vou deixar, para min
forma parte da miña vida, non
podo vivir sen iso.  Por agora
non teño proxectos concretos.
Quero rematar os estudos no
conservatorio, paso agora para
cuarto de canto.

“Melide sempre foi un referente de moi boas voces”

Xoán Curros 
vázquez

-Comezaches a cantar
dende moi novo
-Si, aos once anos presenteime
ao concurso Lluvia de Estre-
llas, un dos máis coñecidos
por aquela época a nivel nacio-
nal. Imitei a Raúl. Antes xa
cantara nalgunhas actuacións
do instituto e algunha obra de
teatro que se puxera en escea
en Melide. Tamén fun compo-
ñente da Coral Polifónica e da
Banda Musical de Melide.

-Cales son as túas prefe-
rencias á hora de inter-
pretar?
-Gústanme fundamental-

mente as baladas. Tamén a
música comercial e os meren-
gues. Como artistas, gústanme
especialmente Luis Miguel e
Cristian Castro.

-Como te sentes ó formar
parte desta nova canteira
de voces melidenses?
-Estou moi ilusionado de
poder formar parte desta nova
xeración de persoas que nos
adicamos ó mundo da canción
en Melide. A pesar de ser
nunha vila tan pequena, Me-
lide sempre foi un referente de
moi boas voces. Para min é
moi importante compartir ac-

tuacións e proxectos cos meus
compañeiros. de feito, Patri
Asorey influíu moito na miña
traxectoria, xa que me animou
a seguir cantando. 

-É frecuente vervos can-
tando a dúo
-Si, participamos nalgúns cer-
tames, coma o Festival do Xa-
llas en Santa Comba, no que
quedamos de finalistas.
Tamén temos cantado xuntos
coa formación Melide Vida
Musical ou no día das Letras
Galegas deste ano, na inaugu-
ración do auditorio da Casa da
Cultura.

-Continuarás nun futuro
coa túa carreira como
cantante?
-Quero seguir cantando como
ata agora, sempre direi que si
a calquera actuación que me
chamen. Apetéceme colaborar
en tódalas actuacións que poi-
damos facer o grupo de mozos
que temos esta afición en Me-
lide. Tamén seguirei cos meus
estudos de canto no conserva-
torio de Melide.
-Que é o que máis valoras
nun cantante?
-Que sexa fiel ao seu estilo e
que goce da música, que non a
vexa como un traballo. 

“en las baladas puedo expresar mejor mis sentimientos”

irene ruíz 
Carmuega

-os teus inicios foron no
Coro Parroquial, pero
pronto xurdiron novas
oportunidades
-Me animaron a participar y
entré en el Coro Parroquial.
Me gustó mucho la experien-
cia y luego me animaron a en-
trar en la Coral Polifónica.
También colaboré con la aso-
ciación Melide Vida Musical y
con la Orquestra Sinfónica de
Melide.

-Con esta última protago-
nizaches a actuación ini-
cial das festas do san
roque deste verán

-Colaboré con mi voz en el es-
pectáculo Gala Americana. Me
sentí muy satisfecha por la
acogida del público que aba-
rrotaba la Praza do Convento.

-tamén participaches re-
centemente no Festival do
landro de viveiro
-Si, quedé de semifinalista.
Fue una experiencia muy posi-
tiva porque conocí a mucha
gente, muy interesante. Fue
una pasada actuar con una or-
questa. no estaba nerviosa,
sabía que había un jurado,
pero lo hice lo mejor que pude.
Pienso volver a ir, por lo

menos intentarlo.

-a promoción é impor-
tante na carreira dun ar-
tista
-Yo intento participar en festi-
vales, como en el Festival de
Xallas de Santa Comba. Tam-
bién actué en el programa A
Solaina de la TVG. Son expe-
riencias importantes para
darse a conocer y que también
te ayudan a mejorar.

-Que tipo de música é a
que máis che gusta?
-Me gusta el pop comercial,
aunque para cantar yo creo

que siempre lucen más las ba-
ladas, porque creo que expreso
mejor mis sentimientos. Se
adaptan más a mi voz, todos
me dicen que tengo una voz
muy dulce.

-o apoio da túa familia é
imprescindible nesta fa-
ceta da túa vida
-Tengo el apoyo total de mi fa-
milia. Mi tío Toño toca la gui-
tarra y actuó conmigo en la
Semana de la Música. Pero la
persona que más me ayuda es
mi padre. no tiene estudios de
música pero tiene muy buen
oído, y me ayuda a mejorar.
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Discoteca Kull celebrará o seu aniversario
coa actuación da orquestra Panorama

A discoteca Kull está de ani-
versario e celebraráo o luns 31
de outubro, véspera de festivo,
coa actuación da Orquestra
Panorama a partir das 12 da
noite. O local da Pontecarreira
continuará apostando polas
actuacións en directo nesta
nova etapa.

O local organizou  a primei-
ros de mes unha gran festa de
inicio de tempada que estivo
amenizada polo Grupo Cana-
rias e contou coa presenza de
óliver, ex concursante do pro-
grama de televisión “Mujeres,
hombres y viceversa”. A festa de inicio de tempada acadou un cheo absoluto

Movida 2.0, dende Melide para 
o mundo a través da internet

dMovida 2.0. Así se chama o
proxecto promovido pola em-
presa melidense de telecomu-
nicacións Intermax e o
concello para facer posible que
a música que se escoita cada
fin de semana nos pubs e dis-
cotecas de Melide se emita en
tempo real a través da internet

para todo o mundo. As sesións
musicais tamén se poderán es-
coitar nas ondas de Radio Me-
lide. O sistema, que está en
proba dende hai varias sema-
nas, xa transmitiu con éxito a
través da rede a música que
pode escoitarse no pub Qmais
e na discoteca Palladium. 

Os promotores de Movida 2.0  na presentación do proxecto

a boa viña trae a Melide as acrobacias
do  actual campión galego de cócteles

Alberto Buján, no seu bar, en compañia dunha moza 

Os sibaritas estiveron de  
noraboa este mes de outubro:
o campión galego de cócteles
deixouse pasar polo local de A
Boa Viña, invitado polo seu
propietario, Alberto Buján,
para facer as delicias dos pala-
dares máis exquisitos e asom-
brar coas súas acrobacias
detrás da barra.  Buján aposta
pola orixinalidade e a innova-
ción e por iso outro dos seus
locais, o pub Q´máis, forma
parte xa do proxecto Movida
2.0. Esta iniciativa permite
que a música que se pincha no
pub cada fin de semana se
poida escoitar en directo
dende calquera parte do
mundo a través de internet. 

Pub nexus da Pontecarreira, un 
referente na movida dos venres
Gogós, drags queen, sor-

presas cada fin de semana e
actuacións en directo. Son
as apostas do Pub nexus da
Pontecarreira para consoli-
darse como o local de refe-
rencia nas noites de
diversión. Logo dunha
grande aceptación na tem-
pada anterior, o propietario
do Pub nexus, Xoán, quere
contribuir a que a Ponteca-
rreira siga sendo o epicen-
tro da movida dos venres. Xoán e Vanessa

Os PUB DE MODA

NA MOVIDA 

DE MELIDE

aXenDa 

SALA 600

-28 de outubro: Sergio Pazos. Hora: 00:00

-31 de outubro: ITH, banda de rock. Hora: 00:00

-5 de novembro: La Kinky Baat. Hora: 00:00

-19 de novembro: Bonbo Botrako + DZ Selector

.                            (DJ) Hora: 00:00

A FUNDACIÓN 

- 11 de novembro: Dixie Tow. Hora: 23:30

- 18 de novembro: Josi Porto. Hora: 23:30

- 25 de novembro: Strabismo. Hora: 23:30

CORAL POLIFÓNICA DE MELIDE

- 11, 12, 13, e 18, 19 de novembro: actuacións da

XXII Semana da Música Terra de Melide
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escuela ayude comeza a 
tempada logrando 8 metais
no trofeo internacional de vigo

o atlético feminino encamiña a recuperación de categoría

Alexandre Freire

O Atlético Melide feminino
está a realizar unha tempada
prometedora no seu camiño
para lograr de novo o ascenso
á preferente autonómica, cate-
goría da que tiveron que des-
pedirse o ano pasado.
disputadas as nove primieiras
xornadas de liga, as meliden-
ses ocupan o terceiro posto na
táboa de clasificación con 17
puntos, empatadas co segundo
clasificado e a catro do líder, o
dubra Sd. 

As estadísticas son favora-
bles para o Atlético feminino,
que ganou cinco partidos, em-
patou dous e perdeu outros
dous. Figura ademais entre os
equipos menos goleados da

Jesús Ferreiro busca en Barcelona
un novo campionato de españa 
Recupera o
Porsche 911 RS
para a carreira
decisiva 

Ferreiro (dereita) e Anido no podio do Rali de Cantabria

O Campionato de España de
Rali para Vehículos Históricos
está máis emocionante ca
nunca. Catro  pilotos teñen op-
cións de facerse co titulo e o
ganador decidirase na última
das probas puntuables do ca-
lendario; o Rali da Costa
Brava, que se celebrará a pri-
meira fin de semana de no-
vembro.

Entre os aspirantes a erguer
a Copa de Históricos está o
melidense Jesús Ferreiro, con
Javier Anido de copiloto.
Ganou catro das seis probas
disputadas e puido sentenciar
o campionato no último dos
ralis celebrados, o de Asturias,
se non fose porque lle rompeu
o motor do Ford Scort RS MKI
que pilotaba. “Estabamos fa-
cendo o noso rali, controlando
aos rivais, pero no antepenúl-
timo tramo o motor dixo que
non quería seguir. Houbo que
parar e vir para a casa”, co-
menta. 
A proba definitiva para con-
quistar o título nacional será a
da Costa Brava, a onde acudirá
co seu coche habitual, o Pors-
che 911 RS. “A Asturias fomos
co Ford Scort. Fixémolo pen-
sando en revisar ben o Porsche
de cara á Costa Brava. É unha
proba puntuable para o euro-
peo e queremos estar á altura
das circunstancias”. Imaxe de arquivo dun grupo de alumnos da Escuela Ayude

iii rali de Galicia Históricos

Centos de aficionados contemplan o paso dun vehículo participante

non houbo sorpresas en canto
ao podio na terceira edición do
Rali Galicia Histórico – Terra
de Melide – Camiño de San-
tiago, tamén puntuable para o
campionato de España e que
ganou Ferreiro por terceiro
ano consecutivo. O prestixio
do rali melidense vai en au-
mento; a edición 2011 batiu

record de participantes na ca-
tegoría de velocidade, coa asis-
tencia de pilotos procedentes
de Andalucía, Madrid, Valen-
cia, Barcelona, Portugal e Bél-
xica. Entre os participantes
houbo algunha cara coñecida,
como a do ex porteiro de fút-
bol Santiago Cañizares, que
abandonou por  avaría.

Equipo ao completo do Atlético de Melide Feminino

A tempada non puido arrincar
mellor para os alumnos da Es-
cuela Ayude, que retomaron a
competición o pasado 15 de
outubro no Trofeo Internacio-
nal de Vigo. Acudiron cun
equipo integrado por oito loi-
tadores e volveron para a casa
con oito medallas colgadas do
pescozo: cinco de ouro, dúas
de prata e unha de bronce.

Conseguiron o  ouro Lucas
López, nahum Ayude, Patricia
López, Aron Ayude e Cora
Ayude. As dúas pratas foron
para Guillermo López e Sabela
Cabado. Miguel Villamor lo-
grou o bronce. Ademais, Patri-
cia López foi recoñecida co
trofeo á mellor deportista fe-
minina. 

Co ánimo de seguir fomen-
tando o deporte entre os máis
novos a Escuela Ayude impar-
tirá unha nova disciplina de-
portiva para este curso; a
esgrima

Bolsa para alex Freire
despois da concentración en

Barcelona coa selección espa-
ñola de loita olímpica e tras o
o bo traballo realizado, o
alumno da Escuela Ayude Ale-
xandre Freire recibiu unha
bolsa da Xunta de Galicia para
realizar os seus estudos no
Centro de Tecnificación de
Pontevedra. É o segundo loita-
dor da Escuela Ayude de Me-
lide que recibe unha bolsa
polo mérito deportivo. 

Cea homenaxe aos colaboradores 

A escudería Melide Motor
sport organizou unha cea de
homenaxe para os colaborado-
res do III Rali de Galicia His-
tórico. Acudiron as escuderías

da Coruña, Vila de Cruces,
Antas de ulla e Talleres Gali-
cia. Tamén os membros da Po-
licía Local de Melide e os
Bombeiros de Arzúa. 

ducias de persoas asistiron á cea de confraternización

competición, cun promedio
inferior aos dous goles recibi-
dos por partido. Pola contra,
as de Melide xa levan marca-

dos 27. Especialmente dorosa
foi a derrota ante o Sd Tordoia
por 5-0 na última xornada, o
pasado 23 de outubro.
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A crise nos nosos ríos (II)
Xavier Pazo Blanco, presidente da 

Asociación de Troiteiros ‘Río Furelos’

As persoas non son as “culpables”
Santiago Prado Conde (Chago),

antropólogo

Ás devastadoras conse-
cuencias que está a ter nos
nosos ríos a construción
fraudulenta de encoros,
tema xa tratado no número
anterior, hai que sumar as
agresións provocadas por
escandalosos vertidos que
se producen cada pouco
tempo. Pobos e empresas,
granxas e particulares, nu-
cleos de poboación disper-
sos e todo tipo de
actividades humanas utili-
zan a auga como medio de
transporte do lixo. As auto-
ridades competentes tole-
ran as neglixencias dos
contaminadores permi-
tindo pagar en función do
vertido e da sua carga con-
taminante. Remítome a in-
formes de prensa recentes.
Sobre normas deste tipo hai
quen aplica a tolerancia
cero, tal é o caso dos nosos
veciños e curmáns asturia-
nos.

Analizado este escabroso
tema por certas asociacións
e  clubs de pesca  de Galicia,
chegamos á conclusión de
que o reglamento  imposto
pola Administración aos
pescadores ten sentido en
época de escaseza pero, por
que aos que durante todo o
ano destruen coas suas quí-
micas, caudaiss ecolóxicos
inexistentes e verteduras
non se lles aplica a mesma
lei? É absurda e discrimina-
toria esta forma de aplicar a

norma. Ao noso xuicio, cer-
cena os dereitos do colec-
tivo de pescadores e
favorece aos que contami-
nan.

Pola gravidade dos acon-
tecementos aos que face-
mos referencia, pedimos
aos xestores dos recursos
hídricos que controlen os
17.000 vertidos incontrola-
dos que segundo informes
dos medios de difusión
existen na nosa comuni-
dade. Pedimos que sancio-
nen por lei, instando ao
mesmo tempo ás empresas
de enerxía electrica, priva-
das e foráneas, a que acon-
dicionen nas vellas represas
as escalas de salmónidos
que privaron a Galicia da ri-
queza piscícola, en conni-
vencia cos gobernos da
época e da nosa comuni-
dade científica, que perma-
neceu sonámbula e calada
ante o problema. O mesmo
aconteceu con moitos clubs,
federacións e asociacións
de pesca. Os que defende-
mos a natureza, vémonos
obrigados a recordarlle á
sociedade e aos  gobernan-
tes destes recursos que os
ríos son o referente de case
todo. Proba diso é que da
auga vivimos e bebemos.
non deixes que a impuni-
dade se manifeste ensu-
ciándoa. deixa ao río limpo
e solo, que faga o seu traba-
llo: dAR VIdA.

Volvemos a escoitar nos
últimos días que unha das
causas da situación actual é
que viviamos por riba das
nosas posibilidades, que
pensabamos ser ricos e que
derrochabamos de tal xeito
que era impensable que isto
puidese continuar durante
moito tempo. novamente
se culpabiliza aos máis des-
protexidos, a aqueles que
carecen de hexemonía ou
que non son quen de escri-
bir a historia porque o
poder que poden exercer
sobre as estruturas políti-
cas, económicas e sociais é
insignificante.

Fai algo máis dun ano ex-
poñía neste mesmo medio
que me parecía moi per-
verso culpar ás persoas por-
que trataran de conseguir
aquilo que na Carta Magna
se expón como un dereito,
ademais de que estamos
presos dunha mensaxe
constante alentándonos a
que consumamos como pa-
radigma de felicidade; estes
motivos, entre outros, paré-
cenme máis que suficientes
para expoñer que o debate
sobre a crise está moi con-
taminado pola hipocrisía.

A procura de culpables
tanxibles non nos permite
mirar ao sistema capitalista
como xerador de profundas
desigualdades ás que se lle
teñen chamado “vítimas do
capitalismo” ou “males me-
nores” co fin de pensar co-
lectivamente que o mal
duns poucos non invalida o
gozar en plenitude duns
moitos. O gran logro do sis-
tema capitalista é facernos
pensar que a culpa de todos
os males que nos ocorren –
por exemplo, quedar sen
traballo- son debidos a al-
guén en concreto ou a algún
tipo de man negra que nos
persigue, e non ao propio
sistema que única e exclusi-
vamente pode xerar des-
igualdade para que outros
crean ter igualdade, liber-
dade e fraternidade. As tres
palabras “máxicas” expos-
tas e elevadas a rango de
universais hai xa máis de

dous séculos parecen es-
quecidas porque as dúas
primeiras fannos crer que
son dadas por vivir nun sis-
tema que denominamos de-
mocrático e a terceira,
fraternidade, é pouco im-
portante nun mundo onde
se prima o eu por riba do
nós. 

É curioso que o eu sexa
máis importante que o nós
porque cando chegamos a
este mundo é imposible
converternos en seres so-
ciais e culturais se non
temos ao nós que nos
aprende como vivir, é dicir,
como chegamos a falar,
pensar, sentir, posuír unha
moral, crer, valorar, incluso
ser creativos e desenvolver
a nosa vida adulta como
cremos que é mellor. 

Que ocorreu entón para
que nos esquezamos do co-
munitario e nos centremos
excesivamente no eu? do
mesmo xeito que pasamos
por un proceso de aprendi-
zaxe, tamén se nos aprende
a ser seres institucionais no
que unha das aprendizaxes
que máis se interioriza é
que todo se sitúa no campo
do individual. Lonxe que-
dan xa os logros que reali-
zaban as comunidades hoxe
chamadas tradicionais ou
incluso aquilo que se alcan-
zaba debido ao esforzo en
equipo, onde o importante
non era a suma das partes

senón a perfecta harmonía
existente en todas elas;
aínda eliminando unha das
partes o proxecto era de tal
envergadura, porque afec-
taba directamente á vida da
comunidade, que conti-
nuaba a garantir desenvol-
vemento para as persoas
porque se pensaban colecti-
vamente.

desculpen os lectores
polo que pode semellar
unha desconexión temática
en tan poucas liñas, pero
asisto atónito á culpabiliza-
ción que se está a realizar
dos máis débiles, e as cau-
sas da situación actual qui-
zais sexa preciso situalas
nun cambio moito máis im-
portante do que cremos. A
perda da fortaleza comuni-
taria tamén sitúa ás persoas
no mundo de xeito máis
vulnerable, e non sendo os
culpables da crise acaban
crendo que son os respon-
sables. 

Esquecemos excesiva-
mente rápido que aqueles
que si trataron de vivir por
riba das súas posibilidades
foron os que quixeron pasar
de multimillonarios a algo
que aínda non temos verba
para definir; a avaricia duns
poucos fixo que uns moitos
sufran as consecuencias
hoxe en día e, polo que se-
mella, as solucións sitúanse
alén dun sinxelo número de
medidas.
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Nova historia sobre o Pazo de 
Vilar de Ferreiros dende Guayaquil

Xosé núñez López

un descendente directo dos
antigos señores feudais do
Pazo de Vilar de Ferreiros,
chamado Rodolfo Pérez Pi-
mentel, que reside actual-
mente na cidade de
Guayaquil (Ecuador), acaba
de publicar un interesante
libro de 478 páxinas, enca-
dernado de luxo e tamaño
folio, titulado Los Pimentel
del  Villar de Ferreyros, que
é o froito de exhaustivas in-
vestigacións sobre os seus
antepasados. Estas investi-
gacións abranguen dende o
propio Pazo de Vilar de Fe-
rreiros ata a península Ibé-
rica e os países de
Latinoamérica nos que vivi-
ron os seus devanceiros, en
especial os de apelido Pi-
mentel.

O 17 de outubro de 2007,
Rodolfo Pérez Pimentel e a
súa dona chegaron a Vilar
de Ferreiros para visitar o
pazo dos seus antecesores.
Manifestara o desexo de
falar con alguén que coñe-
cera a historia do edificio e
dixéronlle que este servidor
escribira algo sobre o tema
e que incluso tratara cos de-
rradeiros señores do pazo.
Fun chamado por teléfono,
atopeime alí co citado ma-
trimonio e falamos disten-
didamente sobre a vida que
levaran no pazo os dous úl-
timos herdeiros: dona An-
gustia e don Aurelio Pardo

Pimentel. 
O señor Pérez Pimentel

amosou interese en seguir
comunicándonos a través
da internet ou por correo
postal e así o fixemos. A pri-
meiros de 2010 díxome que
xa tiña moi adiantado un
libro sobre a historia dos
Pimentel Sotomayor e pe-
diume que lle mandara
canto antes toda a docu-
mentación e fotografías que
tivese sobre o pazo para
seren inseridas en dita pu-
blicación. 

O 23 de xuño do presente
ano 2011 chegaron por co-
rreo dous exemplares
dunha moi fonda historia
sobre o pazo e os seus des-
cendentes. un deles ía des-
tinado para os propietarios

actuais do pazo, os irmáns
Villasenín do Ruta Jacobea,
en Santiago de Compostela.
O outro era para este servi-
dor de vostedes, que figura
como colaborador especial
da obra. no capítulo 12
(consta en total de 29) re-
prodúcese de forma íntegra
a colaboración que escribín
e lle mandei ao señor Pérez
Pimentel.

O exemplar que posúo de
tan interesante obra histó-
rica atópase a disposición
de toda persoa que desexe
ollalo, tendo sempre en
conta, iso sí, a advertencia
que contén: “esta publica-
ción está registrada legal-
mente y será penada toda
invasión a los derechos de
autor”. 

Cambios si, 
pero con garantías

david Barrio, representante de uGT

Estes días estase ampliando
moito o debate, e algún par-
tido político xa o está dei-
xando ver as súas
intencións, sobre a necesi-
dade de facer máis compe-
titiva a Administración.

Creo que toda persoa que
teña un mínimo de sentido
común non rexeitará nin-
gunha medida que se apli-
que para xenerar  máis
eficacia, máis aforro e me-
llor atención ao cidadán.
Pero nisto, como en todo,
pode haber trampa. Se as
medidas que se toman
teñen que ser  consensua-
das cos representantes sin-
dicais e teñen que garantir
e respetar os dereitos esta-
blecidos na Ley de Función
Pública  e no Estatuto Bá-
sico do Empregado Público,
non vaia ser que coa des-
culpa de mellorar se intente
eliminar dereitos xa conso-
lidados. Poño exemplos:
- Mobilidade funcional: po-
dería ser que o político de
turno cambie aos traballa-
dores das funcións que
teñen asignadas e ganadas
nunha oposición en función
de simpatías.
-Mobilidade xeográfica: po-
dería acontecer que algún
traballador fora desterrado
do seu centro de traballo
como castigo ou prebenda
de achegamento a algún en-
chufado.

-Cambio de xornada polos
motivos xa descritos.

non quero nin pensar na
posibilidade de facer Expe-
dientes de Regulación de
Emprego (ERE).

Polo tanto, hoxe mais ca
nunca os sindicatos temos
que estar vixiantes ante cal-
quera movemento e prepa-
rados para calquera cambio
lexislativo. Iso vai conlevará
tamén máis implicación no
movemento sindical. des-
graciadamente moitos pen-
san de forma equivocada
que pagar a cuota de afilia-
ción ao remate do mes xa é
suficiente. nOn É ASÍ, se
non hai implicación non fa-
remos nada por moitos afi-
liados/as que teñamos.

nos hai variñas máxicas
nin bólas de cristal para
predecir e solucionar os
problemas; os sindicatos e
quen os representamos só
temos a forza que nos dades
os traballadores no seu con-
xunto. necesitamos a vosa
unión. Veñen tempos difíci-
les e como ben sabedes os
recortes sempre os paga-
mos os mesmos, dá igual
que sexan gobernos de es-
querdas ou  de dereitas.
Temos que empezar a
tomar conciencia de que á
fin o que está en xogo é o
pan e as condicións de tra-
ballo nosas máis dos nosos
fillos. 

A calidade no software

Rafael Rodríguez Gaioso, 
enxeñeiro informático e Presidente de Melisa

proxecto, a calidade do
produto final será moito
máis alta.

O simple feito de que o
teu traballo sexa visible
por calquera compañeiro,
fai que te preocupes máis
pola calidade do teu traba-
llo, que se o ocultas baixo
unha licenza privativa, que
impide o acceso ao teu có-
digo fonte. A moitos pro-
gramadores gustaríanos
ver parte do código fonte
dalgunha das aplicacións
máis coñecidas no mundo
privativo, para comprobar
que a importancia de escri-
bir un bo código non está
dentro das prioridades do

desenvolver un programa
informático, e conta coa
axuda de miles de compa-
ñeiros, o resultado vai ter
moita máis calidade que se
ese mesmo proxecto o
levan a cabo unha ducia de
programadores.

Cando o traballo se fai de
forma colaborativa, e todos
os participantes aportan o
seu coñecemento nas dis-
tintas áreas afectadas nun

nesta segunda entrega
imos tratar un tema crucial
para os programas que
usamos nas empresas:

2. A Calidade

"dado un número suficien-
temente elevado de ollos,
tódolos erros se converten
en obvios", Lei Linus.

Cando un programador
informático traballa para

seu traballo.
Levado a outros sectores,
seguro que moitos profe-
sionais non se preocupa-
rían tanto pola calidade se
puidesen agochar parte do
seu traballo para que os
seus clientes non o puide-
ran ver ou tocar.

Polo tanto, se queremos
traballar con programas
máis estables, evitando,
por exemplo, que consu-
man demasiados recursos
para levar a cabo as súas
tarefas, debemos usar apli-
cativos que se distribúan
baixo unha licenza libre,
evitando deste modo a
perda de tempo  debido a

paradas ou fallos nos siste-
mas.

Por exemplo, se nos cen-
tramos nun traballador au-
tónomo, existen diferentes
sistemas operativos libres
que son unha solución
completa, pois na súa ins-
talación están incluídos
programas de ofimática,
multimedia, internet, ... e
todo no mesmo paquete,
sen necesidade de realizar
descargas adicionais desde
internet.

Podedes enviar as vosas
consultas ao seguinte en-
derezo electrónico:

info@webmelisa.es
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CRISTInA MOSQuERA nIETO, PuLPERÍA MOSQuERA

“os peregrinos saben ben que o
pulpo hai que comelo en Melide”
Un ano leva Cristina Mosquera á fronte da pulpería rotulada co seu ape-
lido, man a man co seu marido, Rubén Rodríguez. Novos os dous, traba-
llan co pulpo desde que botou a andar o restaurante, hai seis anos, pero
non é ata hai pouco que decidiron aliviar de traballo á nai de Cristina e

embarcarse en facerse cargo eles sós do negocio. Un negocio polo que
pasan todos os días moitos traballadores a comer o seu menú -que vai
moito máis alá do pulpo- e que reserva un espazo importante para as máis
divertidas celebracións, sempre a disposición das peticións do cliente.

Cristina Mosquera e Rubén Rodríguez, no seu negocio do 85 da Avenida de Lugo.

“no inverno
temos moito
éxito os xoves,
porque facemos
o cocido para o
menú”

“non estamos
no centro, pero
temos unha
clientela fixa de
obreiros e 
camioneiros”

-Canto influíu a tradición
pulpeira familiar en que
escolleses esta dedica-
ción?
-Miña nai ten pulperías ambu-
lantes; fai vodas e vai ás feiras
xa desde fai uns corenta anos.
Eu levo traballando nisto
cinco anos, desde que empeza-
mos con este pulpería. Estudei
maxisterio, pero foi despois de
xuntarme con Rubén que
vimos que podiamos axudar á
miña nai, que quedara viúva, e
ao final acabamos seguindo
nós sós coa pulpería.

-Cal é a clave para ofrecer
aos clientes un bo pulpo?
-A boa mercancía, a materia
prima. A carne, que debe ser
dun macho de tamaño medio,
ten que ser boa. O pulpo da
ría, o galego, sabe ben, pero é
moi delicado e é fácil cocelo de
máis. Se isto pasa, pela e dá
mala presenza, polo que deixa
de ser axeitado para presentar.
O marroquí ou canario é o
pulpo que máis se traballa.   

-Que ten o pulpo para que
nos guste tanto aos gale-
gos?
-Ademáis da tradición,  é un
plato simple e está bo. Axuda
o seu pemento e o seu aceite
bo, no que a todos nos encanta
mollar o pan.

-Cales son os momentos
do ano que teñen máis
tirón pulpeiro en Melide?
-Á xente desta zona gústalle
moito o pulpo todo o ano; pero
en agosto máis porque vén a
xente de fóra, son as festas, e o
que bota todo o ano fóra ao
voltar quere comer o pulpo. Os
venres da vixilia tamén se nota
en que veñen moitos buscar o
pulpo para levar para a casa. E
por suposto os días de feira
son tamén dos que máis se
come.

-varía moito a clientela ou
tende a ser fixa?
-durante todo o ano temos
unha clientela bastante fixa,
como por exemplo os obreiros
que veñen pola semana comer
o menú.  de todas formas,
sempre hai peregrinos, xente
de paso e de vacacións. Aos
peregrinos gústalles moito o
pulpo, e o sitio onde o comen
é tipicamente Melide. Eles có-
meno para almorzar practica-
mente, ás 10 ou 11 da mañá,
tendo en conta que saen de
Palas ás 7.

-tedes outras especialida-
des ademais do pulpo?
-de luns a venres temos menú
a 8 euros, que veñen comer
moitos obreiros e camionei-
ros. A fin de semana temos
tamén menú, a 12 euros.
Tamén temos a carta, coas es-

pecialidades de bacallau á ga-
lega, que lle gusta moito á
xente; parrillada de marisco,
que a temos moi barata e rica;
gambas ao ajillo; zamburiñas;
churrascos... algo de todo. no
inverno temos moito éxito os
xoves, porque facemos o co-
cido.

-Pola tradición que hai en
Melide, a vila conta con
moitas pulperías, como
credes que vos afecta esa
competencia?
-Certo é que hai algúns locais
que atraen por tradición a
máis peregrinos, en todo caso
todos recibimos. Ademais, que
haxa máis pulperías reforza a
vila como principal centro pul-
peiro. Os peregrinos xa saben
moi ben que o pulpo se come
en Melide cando chegan á al-
tura de Sarria e Portomarín. 

-ademais de estar no res-
taurante, asistides a moi-
tas feiras?
-Si, imos a moitos sitios. Aquí
mesmo en Melide o día de
feira, onda o gando, poñémo-
nos sempre desde hai corenta
anos. Tamén poñemos en Pe-
drafita, en Parga, en Guitiriz,
en Teixeiro, en Santa Comba,
en Sobrado...

-nótase aquí a crise? en
que?
-Si que se nota. de momento
hai que recoñecer que estamos
ben, pero estabamos moito
mellor o ano pasado. Como
todo o mundo... Ademais o
ano pasado foi Xacobeo, e se-
tembro e outubro foron moi
bos.

-tamén participades co
pulpo nos concursos de

tapas que se fan na vila no
verán e no outono
-Si, no último concurso pre-
sentamos unha delicia de co-
gomelo e polbo. A verdade é
que non gañamos pero foi moi
votada e das que máis gusta-
ron. de todas formas, a nosa
situación apartada do centro
non nos axuda a ter tantas pa-
peletas coma outros, pero é
boa polo espazo que temos
para que aparquen camións.

-Que capacidade e atracti-
vos ten o voso local?
-A capacidade é aproximada-
mente de 130 comensais.
Temos ademais comedor pri-
vado e facemos banquetes,
moitos aperitivos de vodas e
despedidas de solteiro. nós
encargámonos de todo e adap-
támonos perfectamente ao
que nos pida o cliente.
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