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Os gandeiros deixarán de
entregar leite á industria

O sector inicia unha folga o  próximo 27 de novembro
como medida desesperada para tratar de darlle a volta
a unha situación que asfixia a centos de granxas. P13

Nacen en melide e Santiso
dúas peñas do Deportivo

Outubro fixo da comarca o bastión do sentimento
branquiazul. Cunha marxe de 13 días, Melide e Visan-
toña bautizaron cadansúa peña deportivista.  P20

cOmarca
O resultado das
eleccións deixa
un PP máis forte
nos concellos da
contorna  P14

cultura
A Semana da
Música rende
homenaxe este
ano ao grupo
Froito Novo P19

O “outono de tapas” conquista
o padal de centos de melidenses
Logo dunha primeira fin
de semana de éxito na
que se repartiron máis
de 2.000 tapas e se
esgotaron as papeletas
de votación, a Ruta das
Setas e das Castañas
volve de novo os días 9
e 10 aos establecementos
hostaleiros de Melide.
Dezaseis bares e restau-
rantes do casco urbano
participan neste con-
curso organizado por
Asetem que é un pracer
para os sentidos e un
percorrido polo mellor
da gastronomía local.  P3
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Editorial

Non hai moitos días que a
Ministra de emprego, Fátima
báñez, realizou unhas decla-
racións nas que, para sorpresa
de propios e estraños, asegu-
raba sen rubor que “estamos
saliendo de la crisis”. Para
completar, remachou tan
alentadoras verbas dicindo
que “se ven señales esperan-
zadoras”. Non se pode negar
que produce bastante  estupe-
facción e certa indignación
escoitar declaracións de tal
natureza cando non fai falta
máis que botar unha ollada
ao que pasa derredor para
decatarse de que aínda non
hai luz ao final do túnel. tan
desafortunada intervención
demostra unha vez máis que
os políticos descoñecen a rea-
lidade na que viven as persoas
e as dificultades do seu día
a día. Quizais por iso sigan
enrocados nese  seu mundo
particular sen atoparlle aínda
unha explicación ao aumento
constante diso que as enqui-
sas denominan “desapego
cidadán” coa clase política. 

Pero ademais da reali-
dade cotiá, están os datos. As
verbas de báñez chegaron
xusto cando o paro bateu o
récord da democracia (25%
da poboación activa), cando
coñecemos que as vendas do
comercio minorista caeron un
11% en Galicia trala suba do
iVE e cando sabemos que
cada día emigran 70 mozos
galegos de entre 20 e 34 anos. 
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Estradas perigosas
Xunta Directiva de aSetem-cca

O mes de outubro deixou
unha nova traxedia nas estra-
das da comarca. tres persoas
dunha mesma familia, natu-
rais de Melide, perderon a
vida tras sufrir un accidente
de tráfico á altura de boente.
O sinistro pon de manifesto,
unha vez máis, a extrema pe-
rigosidade do tramo da N-547
entre Melide e Arzúa, unha
estrada que en condicións
climatolóxicas adversas se
converte nunha auténtica
rateira para os condutores. 

Non é o único caso: a es-
trada que une Melide con
betanzos tamén presenta un
tramo perigoso ao pasar
Présaras, onde en xornadas
chuviosas as saídas de vía son
moi frecuentes. Algo seme-
llante acontece na estrada de
Melide a toques á altura de
As barreiras.  Son só algúns

exemplos das “trampas” polas
que circulamos a diario. Certo
é que a responsabilidade do
condutor resulta determi-
nante, pero cando se produ-
cen tantos accidentes nos
mesmos puntos é sinal de
que interveñen máis factores
que os propiamente humanos. 

As administracións compe-
tentes deben tomar cartas no
asunto. É urxente, como inter-
vención de mínimos, instalar
paneis que permitan identifi-
car os tramos con alta con-
centración de accidentes. É
desexable, como intervención
ideal,  renovar o firme naque-
les casos en que está deterio-
rado e, sobre todo, modificar
as curvas mal peraltadas. As
opcións son diversas e os car-
tos nunca mellor empregados.
Non consintamos que as nosas
estradas seguen máis vidas. 

Coma se de fungos se
tratase, os exemplos multiplí-
canse e o Ministro de Agricul-
tura, Miguel Arias Cañete,
declarou recentemente que “el
campo (referíndose ao medio
rural) tiene un futuro especta-
cular”. Se paramos un mo-
mento para ver de novo o que
hai aí fóra, descubriremos que
o campo galego perdeu 10.000
ocupados nos últimos tres
anos, ata quedar a cifra actual
en 59.000. tendo en conta
que hai pouco máis dunha
década o medio rural empre-
gaba en Galicia a unhas
100.000 persoas, de seguir
este ritmo de destrución á
volta de quince anos non
haberá ninguén traballando
no sector agrogandeiro. 

Os datos son teimudos  e
veñen a demostrar que a crise
non se supera con boas pala-

bras, senón con feitos. O cida-
dán comeza a percibir que está
só ante a crise e que a única
saída pasa por loitar con uñas
e dentes. Niso Melide é todo
un exemplo. Hai crise coma en
calquera outro lugar pero as
ganas de saír adiante semellan
ser maiores: se hoxe pecha
un comercio, mañá xa está
abrindo outro; a oferta de ocio
nocturno segue medrando;
xorden iniciativas que dinami-
zan a comarca e multiplícanse
os programas de formación
e os cursos para acabar cun
desemprego que xa nos últi-
mos meses está a baixar. 

isto son feitos. E con feitos
sáese adiante. O pobo ve que
pode subir este chanzo mais,
conscientes da realidade, nin-
guén se aventura a dicir que
estamos saíndo da crise. Ante
todo, responsabilidade. 
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Bar  cepa
Castañas asadas.

a Fábrica do camiño. 
tosta de níscalos de outono. 

café Bar cantón
Espeto de corzo con castañas.

cafetería Stop
Setas con carne “Estilo Stop”.

a Boa Viña / a Boa Vida
Revolto de champiñóns con xamón.

Novo continente
bocado de eleu-eleu.

restaurante alongos ii
O larpeiro do xabarín no monte.

adega O mandil
Xabarín con cogomelos e castañas.

cervexería a Fundación. tosta
de lacón á feira con crema de castaña.

casa Quinzán. tosta con paté  de
castañas e ragú de setas.

cervexería Godiva
Revolto de champiñóns e chícharos.

Bar Novo Valente
Champiñóns con gambas e verduras

cervexería O Sapo lambón
tortilla de champiñóns.

pensión Xaneiro
As castañas da miña avoa.

pousada chiquitín. Champiñóns
recheos con salsa de castaña.

cafetería arraigos
Castañas en salsa de champiñóns.

OUTONO DE TAPAS 

en Melide

3ª Ruta das setas e das castañas

9 e 10 de novembro

O “Outono de tapas” volve a
Melide da man de Asetem-Cca
para converter as cociñas da
hostalería local nun auténtico
laboratorio no que experimen-
tar con dous dos produtos típi-
cos desta época do ano: as
setas e as castañas. 

Dezaseis establecementos
da vila participan na terceira
edición deste concurso de
tapas no que calidade e orixi-
nalidade medran a pasos axi-
gantados ano tras ano. Mostra
do compromiso da hostalería
local con esta iniciativa son
uns pratos  de coidada presen-
tación e cada vez máis elabo-
rados que nada teñen que
envexar á chamada “alta co-
ciña”. Castañas en todas as
súas variedades (cocidas, asa-
das, feitas salsa ou crema) aca-
dan a maridaxe perfecta cos
cogomelos e novos ingredien-
tes típicos de outono que os
hostaleiros van incorporando
na busca de  sabores e textu-
ras. tal foi o caso, este ano, do
xabarín, do corzo e do  queixo
Arzúa-ulloa, que se incorpora-
ron á paleta de gustos do
“Outono de tapas” en Melide.

participar ten premio 
Centos de persoas puideron xa
degustar boa parte das tapas
en concurso a primeira fin de
semana de novembro e terán
unha nova oportunidade o
venres día 9 e o sábado día 10.
Ao realizar unha consumición
en calquera dos establecemen-
tos participantes recibirán
unha tapa de xeito gratuíto. Os
horarios de degustación son os
seguintes: venres de 20:00 a
22:00 e o sábado de 13:00 a
15:00 e de 20:00 a 22:00. 

Pero ademais de facer un
percorrido polas exquisiteces
dos bares e restaurantes de
Melide, os clientes entrarán no
sorteo dun lote de produtos
ibéricos cedido por Distribu-
cións O Carrizo só polo feito
de puntuar a tapa que acaban
de consumir. A papeleta de
votación seralles entregada
no propio establecemento e
poderán valorar, nunha escala
do 1 ao 5, a calidade do man-

xar nas categorías de “Mellor
tapa” e “tapa innovadora”. 

Ademais, haberá un premio
especial para os clientes que
proben polo menos o 50% das
tapas en concurso. trátase
dunha estancia no Hotel bal-
neario Río Pambre, en Palas
de Rei. Para entrar neste
sorteo deberán cubrir un pasa-
porte cos selos dos locais que
concursan. É necesario ter,
como mínimo, oito selos. 

Os clientes gozaron das tapas na primeira fin de semana da ruta

a ruta das setas e das castañas
revoluciona a cociña melidense
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ESTABLECEMENTOS

PARTICIPANTES

OUTONO

DE

TAPAS

Almorzos

Habitacións

Unha carta con

Menú do día

pratos moi variados

Terrazas

Tfno.: 981 815 333 - Fax.: 981 507 560
Rúa San Antón, 18 - 15800 MELIDE

www.pousadachiquitin.es - info@pousadachiquitin.es

HABITACIONES CON BAÑO Y  T.V. - CALEFACCIÓN - AIRE ACONDICIONADO
SUITS - HAB. PARA MINUSVÁLIDOS - TLFNO EN TODAS LAS HABITACIONES

CIBER - ACCESO A INTERNET WIFI DESDE LAS HABITACIONES

Pensión Xaneiro, s.l.
Tel.: 981 50 50 15

San Pedro, 22 - Melide

Hotel Xaneiro, s.l.
Tel.: 981 50 61 40 - Fax: 981 50 71 99

Avda. de la Habana, 43 - Melide

www.xaneiro.com hotelxaneiro@arrakis.es

Continente

C/ Luis Seoane, 8

15800 MELIDE (A Coruña)

HOSPEDAJE - BAR
RESTAURANTE

Telf: 981 50 61 82 -  699 61 37 59

Novo

CERVEXERÍA - TAPERÍA

Taboada Roca, 3 MELIDEPraza da Herba, 10 - Zona dos Viños  - MELIDE

CERVEXERÍA

Tfno.: 981 505 753 - Rúa Alberte de la Fuente, 6
15800 MELIDE (A Coruña)

BAR CEPA

ZONA DOS VIÑOS - Tfno.: 981 50 72 56
Praza da Herba, 5 - 15800 MELIDE (A Coruña)

Tfno: 981 50 55 69
Mateo Segade Bugueiro, 29
15800 MELIDE (A Coruña)

A FUNDACIÓN BOWLING

MELIDE - OCIO
Tel.: 981 50 79 23 - Avda Toques e Friol, 23 . 15800 MELIDE - www.afundacion.com

Cervexería
A  fábrica

do Camiño
cantón de San roque, 1 - meliDe
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as superficies
comerciais só
poderán abrir
10 domingos
no ano 2013
A Consellería de Economía e
industria a acaba de publicar
a orde na que establece que os
establecementos comerciais
poderán abrir ao público un
total de 10 domingos e festivos
ao longo de 2013. A Xunta
de Galicia fixo uso das com-
petencias que lle outorga a
nova normativa estatal sobre
comercio e reduciu dende 16
a 10 (límite mínimo por lei) o
número de festivos e domin-
gos de apertura autorizada.
A decisión ampárase “nas
peculiares características de
Galicia que a diferencian do
resto do territorio español
pola peculiar estrutura xeo-
gráfica de vilas e cidades e
polos elementos definitorios
da súa estrutura comercial. ”

Os domingos e festivos de
apertura autorizada o próximo
ano serán o 13 de xaneiro,
28 de marzo, 23 de xuño, 7 de
xullo, 12 de outubro e 1, 8, 15,
22 e 29 de decembro.  

a suba do iVe
fai caer un 11%
as vendas do
comercio de
proximidade
As vendas do pequeno comer-
cio en Galicia descenderon un
11,1% en  setembro en relación
co mesmo mes de 2011.  No
conxunto de España a caída
foi do 12,6%. Coa baixada de
setembro, o sector acumula
xa 27 meses consecutivos  de
caída das súas vendas. 

Entrando no detalle, e se-
gundo os últimos datos publi-
cados polo instituto Nacional
de Estadística (iNE), as ven-
das de produtos alimenticios
retrocederon un 5,9% mentres
que as de produtos non ali-
menticios fixérono un 16,8%
a nivel nacional.  A caída en pi-
cado das vendas do comercio
minorista, a máis pronunciada
dende que comezou a crise,
coincide coa suba do iVE, que
entrou en vigor a principios
dese mes.   Por outra banda, o
emprego no pequeno comer-
cio tamén presenta datos ne-
gativos, cunha caída do 1,2%
en relación a setembro de 2011.

A Asociación de Empresarios terra de Melide acolle dende
o 5 ao 20 de novembro un curso de benestar animal dirixido
a gandeiros e traballadores do sector agrario. impartido polo
veterinario Juan Manuel Gónzález, o curso terá unha duración
de 20 horas distribuídas en dous módulos diferentes: un
dirixido ao persoal que traballa en granxas e outro destinado
aos transportistas de gando e aos coidadores de animais.
Os alumnos recibirán formación sobre os requisitos básicos para
garantir a seguridade e o benestar do gando tanto nas explota-
cións gandeiras como durante o proceso de carga, descarga e
condución. tamén aprenderán a actuar en caso de emerxencia
e abordarán en detalle a documentación necesaria para o
transporte dos bichos.  O curso inclúe a visita a unha granxa
da comarca e outra ao mercado de gando de Melide. 

curso de benestar animal
para granxeiros e gandeiros

Os alumnos, no salón de actos de Asetem, o primeiro día de clase

Asetem-Cca distribúe neste mes de novembro os últimos
15o  vales-desconto  da campaña “Aforra co bono Asetem”.
Se vostede é lector do Cerne e atopa entre as páxinas deste
xornal un vale coma o que pode ver sobre estas liñas,  poderá
beneficiarse dun desconto de 6 euros cando realice unha
compra superior a 30 en calquera dos establecementos asocia-
dos a Asetem-Cca  (a listaxe de comercios pódese consultar
na páxina 6). O vale desconto terá validez ata o 31 de novembro. 

tOma NOta

un servizo de axuda para 
a creación de cooperativas
Os concellos de Sobrado, to-
ques, boimorto e Vilasantar
contan dende hai tres meses
cunha oficina de promoción
do cooperativismo. trátase
dun servizo de asesoramento
que ten por obxectivo axudar
ás persoas a sacar adiante
novos proxectos empresariais.
A oficina, con sé na casa con-
sistorial de Sobrado, ofrece
todo tipo de información e
orientación; dende testar a
idea orixinal do proxecto ata
elaborar un plan de empresa
para poñelo en marcha. Ade-
mais  tamén se fai un segui-
mento continuado dos  pro-
xectos, indicando en todo
momento de onde se poden

obter recursos e que tipo de
entidades apoian o cooperati-
vismo. Por outra banda, pon
en contacto a posibles socios,
actuando como intermediaria. 

As persoas interesadas en
recibir información da Oficina
de Promoción do Cooperati-
vismo poderán facelo ache-
gándose ás dependencias do
concello de Sobrado, escri-
bindo á dirección de correo
electrónico maria.lloves@
sobrado.dicoruna.es ou cha-
mando ao teléfono 981 787
508. A oficina tamén conta
cun blog no que informa sobre
a súa actividade ao que se
pode acceder a través da a web
do concello de Sobrado. 

Asetem-Cca reparte sorte este Nadal. Despois de vinte anos, a
patronal melidense recupera a tradición de vender lotería nestas
datas especiais. O número escollido para o sorteo do próximo
22 de decembro é o 77.533, que se distribuirá en participacións
de 11 euros cada unha.  As persoas interesadas en mercar desta
lotería poden facelo achegándose ás oficinas de Asetem ou aos
seguintes establecementos comerciais: Pescados Manolo,
Muxica tenda Xoven, Ekaté, Cousas Novas e Xoiería Oro Ley. 

A Asociación de Empresarios
terra de Melide (Asetem-
Cca) está xa a preparar a
campaña “Este Nadal toca en
Melide”, que se vén reali-
zando nos últimos quince
anos con grande aceptación
entre os consumidores e
comerciantes da comarca.  

Desenvolverase entre os
días 1 de decembro e 8 de xa-
neiro e repartirá 6.000 euros
en premios entre os clientes
que realicen as súas compras
de Nadal nos establecemen-
tos ou empresas asociadas
a Asetem-Cca. Os premios
distribuiranse do seguinte
xeito: un premio de 2.000 €,
un premio de 1.000 €, dez
premios de 200 € e dez pre-
mios de 100 €. O sorteo rea-
lizarase o 8 de xaneiro, ante
notario, na sé de Asetem. 

Nos próximos días todos
os socios recibirán unha
carta coas bases da campaña,
momento a partir do cal
poderán formalizar a inscri-
ción, que terá un custo de
30 euros. Ao inscribirse, os
participantes recibirán de

comezan os preparativos
para a campaña de Nadal

xeito gratuíto 400 rifas. A
data límite para anotarse
será o 30 de novembro. 

cea anual dos socios
Por outra banda, Asetem
está a organizar a cea anual
de confraternidade, que se
celebrará o venres 30 de no-
vembro ás 21:30 horas no
Hotel Carlos 96. Regalarase
unha invitación a cada esta-
blecemento asociado. O pri-
meiro acompañante pagará
15 € e o resto de acompa-
ñantes (se é que van máis),
pagarán 25 € por cabeza.
Entre todos os asistentes
sortearase unha plataforma
vibratoria cedida por Jim
Sports. As invitacións están
á venda nas oficinas de Ase-
tem e o  prazo para recollelas
remata o 27 de novembro. 

Como novidade, este ano
Asetem ofrécelles ás empre-
sas a posibilidade de cele-
braren a cea de Nadal
conxuntamente coa do so-
cio. Poderán reservar espazo
para os seus traballadores
ao prezo de 25 € por persoa. 
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“AFORRA CO bONO ASEtEM” - DiRECtORiO

cc Xestión
Florentino Cuevillas, 2
881 97 33 07
Seguros Bilbao
Rda. de Pontevedra, 113
678 05 59 42

Banesto
Rda. da Coruña, 16
981 50 79 78
caixanova
Alexandre bóveda, 7
981 50 73 00

canteras rechinol
Arenal, 64 entrp. izq,
Lalín
981 50 55 04
canteras prebetong
brasil, 56, Vigo
981 50 55 76

Blangar
Ctra. Lugo km 46, 
Melide
981 50 54 18
carpintería laya
Rua Palas de Rei, 8
981 50 52 83
eypar, S.a.
Madanela
981 50 72 03
maderas 
Ovidio leiva
belmil, Santiso
608 58 74 47

aceiteiro 
Rda. da Coruña, 34
981 50 50 13
Área de Servicio 
O rañao
O Rañao s/n, Melide
981 50 64 73
autorecambios 
Ángel
Avda. de Lugo, 4
981 50 52 51
Bambi
Rosaleda, 5
981 50 75 36
Berencello
Rúa do Convento, 2
661 81 59 76
Bodejas mejuto
Rda. de Pontevedra, 74
981 50 50 04
calitex
Galicia, 4
981 50 51 54
calzados Broz
Camiño de Ovedo, 13
981 50 51 60

carnicería penas
Avda. de Lugo, 35
981 50 59 16
casa Juanito
Mateo S. bugueiro, 39
981 50 51 03
centro comercial
ares
Rda. da Coruña, 27
981 50 50 53
cociñas m. Buján
Avda. de Lugo, 99
981 50 74 21
comercial pampín
Cantón de S. Roque, 4
981 50 61 42
cooperativa 
melisanto
Agüeros, s/n, Melide
981 50 60 26
cousas Novas
Rúa do convento, 30
981 50 74 74
cristalería González
Agüeiros, 44
981 50 70 16
Deportes lópez
Avda da Habana, 5
981 50 54 25
Distribuciones 
mella
Xoán XXiii
981 50 60 68
Distribucións 
O carrizo
Avda. de Lugo, 83
615 36 00 89
estanco angarela
Progreso, 9
981 50 60 96
electricidade Vilela
Avda de América, 34
981 50 59 00
electrotel 2000
Florentino Cuevillas, 18
981 50 71 71
el Baúl de la piquer
Rúa Progreso, 1
981 50 70 65
el mundo del pintor
Avda. Lugo, 43
981 50 90 77
escayolas Sito 
Rda. Pontevedra, 75
981 50 59 51
espomasa
Ctra. Melide-toques,
km 8, toques
981 50 59 71
establecimientos
el mueble
Rda. Pontevedra, 2
981 50 50 89
estación de Servicio 
corredoiras
Corredoiras, 14, 
boimorto
981 51 60 04
eurocadena
Cantón de S. Roque, 9
670 29 29 17
expert-melide
Rda. da Coruña, 32
981 50 78 55
Floristería chelo
Alhóndiga, s/n
981 50 58 76
Floristería maru
Convento, 9
981 50 75 80

Floristería tarrío
Amador Rguez, 7
981 50 61 64
Frutas Nati
Pol. ind. A Madanela
600 44 80 92
Fuciños rivas
Rda. da Coruña
981 50 50 47
H2O
Alexandre bóveda, 10
981 50 75 78
imaxina
Florentino Cuevillas, 4
881 95 70 87
imprenta meligraf
Rúa Galicia, 26 
981 50 62 56
iris melide
Emilia Pardo bazán, 11
981 50 78 06
Jim Sports 
technology 
Madanela S/N 
981 50 64 34
José Xaneiro
Avda. toques, 57
981 50 53 35
Joyería Oro ley
Rúa de San Pedro, 14
981 50 54 68
Joyería Silvela
Rda. da Coruña,40
981 50 59 97
la cortina
Avda. de Lugo, 43
981 50 63 58
lácteos terra de
melide
Orois, Melide
981 80 80 09
leiva motosport
Rda. da Coruña, 52
981 50 73 34
librería cousas
Avda. da Habana, 29
981 50 57 75
librería Victorio
taboada Roca, 1
981 50 50 55
m&m moda
Rda. da Coruña, 58
981 94 24 15
marvi
Rúa do Convento, 16
981 50 71 94
melimática
Otero Pedrayo, 6
981 50 78 81
mis mejores labores
Avda. América, 3
657 43 56 99
mobles ares
Rda. da Coruña,62
981 50 55 64
modas alfonso
Mateo Segade, 13
981 50 54 58 
modas el Dándolo
Convento, 15
981 50 63 70
modas manuel
Rda. da Coruña, 68
981 50 73 77
muebles paula
Crta. Lugo, km 46, 
981 50 57 34
muxica tenda 
Xoven
Rúa do Convento, 36
981 50 63 66

Óptica abal
Rda. da Coruña, 20
981 50 60 97
Óptica melide
Rúa do Convento, 17
981 50 54 67
Ortopedia Ortosaúde
Rda. Pontevedra, 16
981 50 78 74
panadería e 
pastelería toques
Avda. de Lugo, 31
981 50 51 81
perfumería lyss
Rda. da Coruña, 44
981 50 76 84
pescados abel
Camiño de Ovedo, 16
609 82 30 79
pescados e 
mariscos manolo
Rosaleda, 10
629 81 20 29
pinturas mejuto
Vimianzo, Santiso
981 19 34 94
Q me compro
Alexandre bóveda, 16
981 50 51 49
ramón cabado
Avda. toques, 30
981 50 51 37
ramón pampín
Bango
Rda. de Pontevedra,105
981 50 75 26
ribeirao
Convento, 12
981 50 50 18
Silvia Novias
Rda. de Pontevedra,48
981 50 71 74
toanma
Rúa San Juan, 1 - baixo
981 50 74 93
Suministros 
industriales cire 
Pol. ind . A Madanela,
parc. 22
981 50 79 54
Súper Vilasoa
Xesús bal Gay, 6
627 24 00 11
Supermercados 
García
Rda. da Coruña, 14
981 81 54 00
Supermercados 
Gómez
Amador Rodríguez, 3
981 50 70 27
Xebre
Rúa de San Pedro, 16
981 50 57 23
Xoiería roval
Alexandre bóveda,12
981 50 54 31
Xtempora
Rúa Moa, 1
981 50 52 27
Zapateria tanuska
Cantón de S. Roque,14
981 50 57 93

Barreiro lodeiro, J.
baltar, Melide
981 51 53 86

calefacciones rois
Alcalde Jesús Fuciños
buján, baixo
981 80 44 04
cervisa Sistemas
metálicos
Pol. ind. A Madanela, 
981 50 71 76
const. m. espiño
Concepción Arenal, 5 
981 50 77 29
const. leonardo 
miguélez
Santa María, Melide
981 50 52 73
const. martínez
cordido
Dr. Fleming, 1
981 50 60 51
const. pambre 
Fdez. Castro, 8
981 50 58 59
const. pichel  Hnos.
Avda. Estación, 2, Lalín
986 78 07 59
costoya Varela, J.
Rda.Pontevedra,51 1º iz.
981 50 70 89
cubiertas 
Hermanos Blanco
Pol. ind. A Raña, rúa 7.
O barco
988 33 52 94
escayolas 
Jesús Fociños
Avda. Montserrat, 40
Esc. 3 piso L2, A Coruña
981 17 05 50
excavaciones 
paradela
Ribeiro,s/n 
Os Ánxeles, Melide
981 50 55 92
Hijos de casal 
mariño
E. Álvarez Carballido, 1
981 50 53 10
Hormigones carral 
Sta. María de Veira, 
As travesas, Carral
981 50 50 25
Hormigones myhnor
Pol. ind. A Madanela,
Parcela 30
981 17 36 16
marmolería 
la Viña
C/ Lugo s/n, Arzúa
981 50 04 51
marmolería melide
Gosenxe, Ribadulla,
Santiso
981 50 55 18
Química industrial
proquintas
Pol. ind. A Madanela
981 50 53 00
revestimientos 
rifer
Avda. de Lalín, 26
981 50 71 16

a Boa Viña
Praza da Herba, 10
Bodega  curros
Rda. de Pontevedra,18
981 50 59 68

café chaplin
Cantón de S. Roque,17
981 50 53 55
cafetería ivory
Cantón de S. Roque, 1
981 50 79 01
cafetería marta
Cantón de S. Roque, 13
981 50 53 46
cafetería mJ
Alexandre bóveda, 17
981 50 78 53
cafetería Stop
Rúa da Cátedra, 1
Esquina San Antonio
casa Quinzán
Rúa do Convento, 7
981 50 53 25
cervexería Godiva
ichoas, 7
espectáculos 
Ángel Seoane
Avda. da Habana, 15
981 50 53 28
Hotel carlos 96
Avda. de Lugo, 119
981 50 76 33
Novo continente
Luis Seoane, 8
981 50 61 82
O sapo lambón
taboada Roca
881 95 98 49
parillada O carburo
Villamor, toques
981 50 49 07
parrillada rúa
Avda. de Lugo, 50
981 50 60 76
pazo de eidián
Eidián, 5 Agolada
986 68 25 45
pensión Xaneiro
San Pedro, 22
981 50 50 15
pizzería Xoldra
Avda. de Lugo, 25
981 50 79 06
pulpería alongos
Avda. de Lugo, 22 
981 50 75 10
pulpería ezequiel
Cantón de S. Roque,46
981 50 52 91
pulpería mosquera
Avda. de Lugo, 85
981 50 55 87

Fisio-Vida
Florentino Cuevillas,16
981 50 70 47
clínica Dental ana
marcos cardo
Rda. da Coruña, 31-1º b
981 50 57 05
Hardgalicia - “r”
Rúa do Convento, 4
693 77 88 66
inmobiliaria 
Villamor
Cantón de S. Roque, 8 
981 81 53 30
peluquería
Gómez andón
Álvarez Carballido, 1
981 50 75 39

perruquería 
Santín & amo
Cantón de S. Roque, 9
Entrechán
650 43 63 75
Skala peluqueros
Almirante brown,19-21
981 50 59 03
tecnamelide
A Madanela, parc. 80
981 50 63 88
tecturis
Avda A Coruña, 39 
2º C, Lugo
982 24 25 63
toño peluqueros
Rda. Pontevedra, 59
981 50 61 81
Servinet
Rúa Progreso, 36 
615 92 96 47

motor melide
Pol. ind. A Madanela
981 50 70 31
talleres Bertocar
Furelos, Melide
981 50 56 12
talleres leiva
Madanela, Melide
981 50 52 11
talleres mejuto
Sta. María, Melide
981 50 59 99

cabado rguez, J.r.
Pezobrés s/n, Santiso
981 51 77 89
Gasogal S.l.
Emilio Campoamor, 2
981 50 60 29
transportes Sierra
Pol. ind. Madanela,
parcela 79
981 51 58 18

Javier lópez lópez
Rúa Xosé Ramón Fdez.
Castro, 6
981 50 54 82

cONStruciÓN

aSeSOrÍaS

BaNca

caNteiraS

cOmerciO

HOStalerÍa

eNXeÑerÍa
tÉcNica
aGrÍcOla

SerViZOS

traNSpOrteS

carpiNterÍa

tallereS
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VIDA, HOGAR Y ACCIDENTES

TU SEGURO DE VIDA, HOGAR

Y ACCIDENTES

A PRECIO DE OTRAS TEMPORADAS
25%

hasta el

SEGUROS BILBAO

Rodrigo Fernández Pombo
C/ Rda. de Pontevedra, 113
15800 - MELIDE
Tlf/Fax: 981 506 495
Móvil: 678 055 942

CONVENIO ESPECIAL ASETEM:
PRECIOS ESPECIALES PARA ASOCIADOS

descuento

Carne de buey

Ternera gallega

Lechazo castellano

Quesos Arzúa-Ulloa

www.distr ibucionescarr izo.com

Tfno: 615 360 089

Avda. de Lugo, 83

15800 MELIDE (A Coruña)

Garantía 

de conf
ianza

HOTEL BALNEARIO

RÍO PAMBRE

Vilariño (San Breixo). Palas de Rei. 27203 Lugo
Telf.: 982 37 41 35  /  Fax.: 982 37 40 98
E-mail: info@balnearioriopambre.com

Web: www.balnearioriopambre.com
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-a oferta de calzado na
vila é bastante  ampla. por
que decidiron montar
unha zapatería?
-Vimos que existía un oco por
cubrir. En Melide hai unha
gran variedade de zapato clá-
sico pero nós apostamos por
liñas diferentes. Antes de abrir
a tenda moitas coñecidas e
familiares comentábannos que
tiñan que ir á Coruña ou  a
Santiago para atopar o tipo de
zapato que buscaban. Nós
fuximos do estilo clásico e de-
cidimos apostar por liñas máis
modernas; non queremos que
ninguén teña que marchar
a un centro comercial para
atopar  zapatos actuais. 

-Só venden calzado para
muller?
-Non, tamén temos zapatos
para neno ata a talla 38 e ulti-

mamente incorporamos algún
modelo para home porque
nolo demandaba a xente. Es-
tán gustando moito. Ademais
estamos traendo mercancía
para señora, pero sempre
dentro dunha liña moi actual.
Podemos dicir que temos za-
patos para todo o mundo pero
principalmente para muller
nova e de mediana idade.  

-en que marxe de prezos
se moven?
-Son prezos accesibles; non fai
falta gastar moitos cartos para
estar esta á última. temos cal-
zado económico e bonito, pero
tampouco estamos a falar de
zapatos de 15 euros. Os prezos
que marcamos son os reco-
mendados polas casas comer-
ciais para a venda ao público
e o  zapato que vendemos sem-
pre vai custar o mesmo aquí ca

en calquera centro comercial. 

-Vostede vivía en Bilbao.
por que escolleu melide
para o seu negocio?
- Eu nacín en Melide. O meu
marido é de bilbao e vivín fóra
12 anos. Decidimos volver
para Galicia porque coller un
local alá é inviable:  necesitas
moitos cartos e o risco que
asumes é moito máis alto. ta-
mén influíu que a calidade de
vida aquí é moi boa. Ademais
a miña filla atopábase moi
contenta en Melide sempre
que viñamos visitar a familia.
Ou viñamos agora, ou nunca. 

-Xa tiña relación co
mundo do comercio? 
- Só a nivel de consumidora,
por iso foi unha decisión moi
meditada. Estivemos un ano
en contacto con provedores e

representantes para aprender
como funcionaba todo isto.

-como vai o negocio e a
súa adaptación a melide? 
-un pouco accidentada (ri).
Antes de abrir a tenda quedei
pechada no baño e tiveron que
vir os bombeiros e romper os
cristais para entrar. tamén

MARi CASAL, zAPAtERíA “LúA NOVA” 

empreNDeDOreS eN meliDe

Mari Casal e o seu marido Anxo García en “Lúa Nova”

“Fuximos do estilo clásico e apostamos
por zapatos de liñas máis modernas”

veu o 061 porque botara lixivia
e estábame intoxicando. Gra-
zas a que tiña unha reixa pola
que puiden pedir auxilio ata
que me escoitou unha señora.
Hai quince días  inundóusenos
o local por culpa dunha tube-
ría que se atascou. O comezo
foi difícil pero seguimos
adiante con todo o ánimo. 

Melide

Rúa Rosaleda, nº 5
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ERUOM

Polígono Industrial do Tambre
Vía Galileo,9
1589O SANTIAGO DE COMPOSTELA
www.eruom.com

viños

D.O. Ca. Rioja
Allende
Muga
Obalo
Arnegui
Azpilicueta
Rioja Bordón
Ramón Bilbao
Marqués de Terán
Marqués de Riscal

D.O. Ribera del Duero
Tarsus 
PradoRey
Cruz de Alba
Condado de Oriza
Dominio de Atauta
Pago de los Capellanes

D.O. Rueda
Naia
Monteblanco

D.O. Ribeiro
Viña Costeira

Tel. 981 519 999
Fax. 981 519 191
comercial@eruom.com

XAN GARCÍA MONTERO, comercial

Móvil:678 543 24O

D.O. Vinos de Madrid

Tagonius

D.O. Somontano
Pirineos

D.O. Bierzo
Dominio de Tares

Vinos del mundo
Argentina, Australia,
Chile

D.O. Navarra
Castillo de Javier
Palacio de la Vega

D.O. Bierzo
Dominio de Tares

D.O. Toro
Fariña

V.T. Castilla y León
Dominio DosTares
Viñas del Cénit

V.T. Castilla
Mano a Mano & Venta
La Ossa
Pago del Vicario

D.O. Rías Baixas
Nora
Lusco
Veigadares
Terra D´Ouro
Viña Sobreira
Mar de Frades
Señorío de Sobral

D.O. Valdeorras
Galgueira

D.O. Ribeira Sacra
Pincelo & 1985

Champagne
Perrier Jouët

Aceite ArteOliva
Agua Solán de Cabras

tapas de tortilla todos os
venres en casa Quinzán

Coa chegada do outono os
venres en Casa Quinzán ad-
quiren un aroma diferente: o
da tortilla nas súas múltiples
variedades. Dende mediados
de outubro este establece-
mento do casco histórico me-
lidense ofrécelles aos seus
clientes a posibilidade de re-
matar a semana laboral cun bo
sabor de boca: o da tortilla con
gambas e pementos do piqui-
llo, con polo e setas ou con xa-

món serrano e tomate natural.
Son as variedades desta tapa
universal que a partir de agora
acompañarán todos os venres
os bos viños de Casa Quinzán.

Por outra banda, o restau-
rante celebrará o 16 de no-
vembro unha cata, con cea
incluída, de dous viños da
distribuidora Casa Alongos
(toalde e Luz de Estrellas).
Presentará Roberto Regal,
enólogo e bodegueiro.  

Marina Ferreyra, cun prato de tortilla, acompañada de varias clientas

Viño e pinchos a fartar no primeiro
aniversario do bar “Novo Valente”

Novo Valente quixo celebrar o seu primeiro aniversario con fartura. Xa o dicían os carteis anun-
ciadores: “de 20:00 a 23:00, pinchos a rebentar”. A promesa cumpriuse sobradamente, xa que a
festa coincidiu coa primeira xornada do Outono de tapas organizado por Asetem. Deste xeito,
ademais da variedade de pinchos que ateigaban a barra, as ducias de clientes que pasaron á
noitiña por Novo Valente puideron degustar tamén a súa tapa de setas con gambas e verduras.
O viño, con segunda consumición gratis, puxo o resto para completar unha agradable velada. 
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A FUNDACIÓN BOWLING

MELIDE - OCIO
SÍGUENOS EN:

9 de novembro 16 de  novembro 23 de novembro

23:30 h.        3 €

ilalelo
Carlos Blanco &

Budiño DJ.

mago teto
“O AFIADOR”
23:30 h.        3 €

pepo suevos
“humor salvaxe”

23:30 h.        3 €

30 de  novembro: campionato de tute de nadal

A  fábrica
Cervexería

do Camiño
Cantón de San Roque, 1

MELIDE

INAUGURACIÓN
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O pp aproba en solitario aplicar a
suba do ipc a 14 taxas municipais

cando a busca de emprego é unha prioridade
Os tempos mudaron; cada día
hai menos traballo e máis
parados. Atopar un emprego
xa non só depende dunha boa
formación. tan importante
coma iso é saber como e onde
buscalo. Diante desta nova
realidade están a xurdir inicia-
tivas en Melide, tanto dende
o ámbito institucional como
do puramente caritativo, para
mitigar o efectos dunha pro-
blemática que afecta a preto
de 700 persoas do municipio. 

Orientadora laboral
Precisamente polo feito de
superar a barreira dos 500 pa-
rados, ao concello de Melide
foille concedida unha orienta-
dora laboral que ata o mes
de xaneiro asesorará a desem-
pregados que procuran un
traballo. A oficina instalouse
na casa do concello, onde a
orientadora “traballará có-
bado con cóbado e man a man
coas empresas de Melide para
que os xoves e non tan xoves
poidan atopar un oco laboral”,
segundo explicou a alcaldesa
de Melide, Ánxeles Vázquez,
na radio municipal. Os benefi-

ciarios deste servizo aprende-
rán a elaborar un curriculum,
desenvolverse nunha entre-
vista, facer unha carta de
presentación ou mellorar as
técnicas para buscar  emprego.

iniciativa solidaria
Cáritas parroquial de Melide
tamén puxo o seu gran de area
na axuda aos desempregados
e organizou un curso de inicia-
ción á informática orientado
á busca activa de traballo.

un total de 17  persoas apren-
deron ao longo de nove días a
desenvolverse co ordenador e
a manexar internet. Segundo
explicou o párroco de Melide,
trátase formar á xente para
que poida acceder en igual-
dade de condicións á busca
de traballo. Pola súa parte, a
profesora do curso, beatriz
Varela, sinalou que “é moi ne-
cesario axudar á xente desem-
pregada dada a competencia
que hai hoxe en día” e desta-

cou a boa disposición duns
alumnos “moi receptivos e
que se deixaron guiar para
mellorar as súas habilidades”
Ademais da formación, os par-
ticipantes cobraron 150 euros
pola asistencia.  

Segundo confirmou o téc-
nico de emprego de Cáritas
diocesana de Lugo, Jorge Yá-
ñez, é moi probable que para o
ano se realice outro curso en
Melide. Estaría orientado á
formación ocupacional. 

Alumnos e mestres do curso para desempregados de Cáritas

O paro en cifras
Segundo os últimos datos re-
collidos polo Instituto Galego
de Estatística, en Melide hai
un total de 654 desemprega-
dos. O 53% son mulleres.
En agosto e setembro conse-
guiuse reducir a tendencia
crecente dos meses anteriores
e o número de parados dimi-
nuíu en 48 persoas. A  pesar
desta redución, a día de hoxe
están no paro 61 persoas máis
ca hai xusto un ano. Dos últi-
mos 12 meses, xuño de 2012
presentou o peor comporta-
mento, con 736 parados. 

luz eficiente
O Concello de Melide reno-
vou 54 puntos de luz do
casco urbano co obxectivo
de mellorar a iluminación
pública e aforrar  no gasto.
As novas luminarias de
leds, que consomen un
50% menos, foron instala-
das en oito rúas melidás:
Curros Enríquez, Rosalía
de Castro, Emilia Pardo
bazán, Alfonso R. Castelao,
Fernández Flórez, Joaquín
Gundín e Rúa Cuba e Rúa
da Habana. 

limpeza a fondo
A empresa Celtaprix, con-
cesionaria do servizo de
recollida de lixo en Melide,
está a realizar unha lim-
peza xeral dos contedores
co fin de adecentalos. Para
evitar que se convertan de
novo  nun punto de acu-
mulación de sucidade, o
concello pídelle aos veciños
e aos propietarios de nego-
cios que se absteñan de
pegar carteis neles.

BreVeS

O concello chega a un acordo
cun traballador accidentado
O Concello de Melide estima que aforrará preto de 100.000
euros tras conseguir un acordo cun traballador municipal do
departamento de obras que sufriu un accidente laboral ao caer
dunha altura aproximada de 3 metros cando colocaba chapas
de uralita nas naves do recinto feiral. 

O sinistro produciuse durante o goberno do bNG-PSOE e
ante a imposibilidade de chegar naquel momento a un acordo
entre as dúas partes, segundo afirma o PP, o traballador decidiu
emprender accións legais contra o concello. Agora, tras iniciar
un novo proceso de negociación, o operario accedeu a retirar a
denuncia pola vía penal. A cambio recibirá unha indemnización
do concello por valor de 20.000 euros máis outros 90.000 que
se compromete a asumir a compañía aseguradora da adminis-
tración local. O goberno actual, do PP, cualifica o acordo de
“humano e realista” e acusa ao bipartito de deixar en herdanza
outros dous procesos xudiciais “que  tentará solucionar pola vía
da negociación para que as arcas municipais non se resintan”.

Pola súa banda, o ex-tenente da alcaldesa, o socialista Ma-
nolo Prado, sinala que o bipartito non tivo marxe de negociación
e engade que foron os tres grupos políticos os que acordaron
recentemente en xunta de portavoces abrir a vía do diálogo.    

Sen listas de espera na axuda
ás familias con dependentes
Oito novas familias de Melide poderanse beneficiar da Lei de
Dependencia.  O concello foi seleccionado para recibir unha
axuda do FOGA (Fondo de Garantía Asistencial) que lle permi-
tirá incrementar en 306 horas a axuda ás familias dependentes
da vila. Ata agora prestaba un total de 866 horas mensuais que
pasarán a ser 1.172. Segundo a Concellería de Servizos Sociais e
benestar este incremento permitiu poñer fin ás  listas de espera. 

O goberno de Melide fixo uso
da súa maioría absoluta para
dar luz verde á modificación
de 14 ordenanzas fiscais para
2013, a maioría das cales
serán actualizadas consonte ao
iPC. A decisión, tomada no
transcurso dun pleno extraor-
dinario  celebrado o pasado
31 de outubro, implicará unha
suba do 2,7% no recibo da
auga e do 3,4% no do lixo.
tamén se incrementarán un
3,4% os permisos de vado, as
taxas por ocupación de terreos
públicos con fins lucrativos
(terrazas) e por obras (casca-
llos, guindastres...), as licen-
zas de taxi, a publicidade na
radio municipal e as taxas do
conservatorio. 

idéntica suba terá a taxa
pola instalación de barracas
ou puntos de venda en terreos
de uso público e a establecida
para os  documentos expedi-
dos pola administración local.
Neste último caso, quedarán
exentos da suba o pago por
compulsas e pola vida laboral
dos traballadores municipais.
tamén subirá un 3,4% o

imposto para os vehículos
de tracción mecánica. A este
respecto o goberno local
tamén aprobou aplicar unha
bonificación do 75% para
aqueles que sexan eléctricos
ou híbridos. 

tres das taxas modificadas
serán actualizadas por debaixo
do iPC anual. trátase das
licenzas urbanísticas e de
apertura de establecementos,
así como da aplicada á expedi-
ción de resolucións de natu-
reza urbanística. 

A modificación das orde-
nanzas fiscais recibiu o voto en
contra do bNG tras ser rexei-
tada a súa proposta de aplicar
exencións a colectivos como
familias numerosas, con todos
os membros no paro ou con
dependentes ao seu cargo. O
concelleiro de facenda, Luis
Arias, calificou dita proposta
como “máis propia dunha
campaña electoral que xa re-
matou ca dunha xestión co-
herente” e  sinalou que as si-
tuacións de emerxencia social
xa están contempladas nos or-
zamentos. Arias engadiu que

a actualización das taxas se
xustifica en que “precisamos
manter os ingresos para seguir
prestando servizos”.  Dende a
bancada nacionalista, o conce-
lleiro Xosé iglesias respondeu
dicindo que “a vós só vos inte-
resan os números e non as
persoas; isto parece unha
empresa privada e non unha
administración pública”. O
PSOE decidiu absterse ao non
prosperar tampouco a súa
proposta de subir algunhas
taxas só a metade do  iPC.     
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“estamos que lo tiramos”
FOtO-DeNuNcia accidente espectacular na

rotonda do casco urbano

un mozo de 33 anos, F.J.S.G,
resultou ferido leve tras saírse
da vía o coche que conducía
na rotonda do casco urbano
de Melide. O sinistro produ-
ciuse arredor das 6 da madru-
gada do 23 de outubro por
causas descoñecidas. Segundo
fontes da Garda Civil, o máis
probable é que o condutor,
que ía para traballar, tivese un
despiste ou quedase durmido.

tres persoas
dunha familia
perden a vida
nun accidente
en arzúa

tres persoas naturais de Me-
lide, membros dunha mesma
familia, faleceron o pasado 17
de outubro tras sufrir un acci-
dente de tráfico  na estrada
N-547  á altura de boente
(Arzúa). Eliseo Ramos,  a súa
muller Saleta Vidal e o irmán
desta última, Ramón Vidal,
perderon a vida cando o coche
no que circulaban perdeu o
control, invadiu o carril con-
trario e  se empotrou contra
un furgón. Os tres faleceron no
acto. Os dous homes, que via-
xaban diante, saíron despedi-
dos e a muller, que ocupaba
o asento traseiro, tivo que
ser excarcerada polos bombei-
ros de Arzúa. No momento
do accidente chovía intensa-
mente, polo que se cre que as
condicións meteorolóxicas ou
un exceso de velocidade pui-
deron estar detrás do sinistro. 

A manifestación fixo unha parada diante da casa do concello

un grande atraso”. 
No seu percorrido polas

rúas de Melide os estudantes
do iES tamén denunciaron
que se está a producir un
desmantelamento progresivo
da escola pública: “a calidade
do noso ensino é peor por
culpa dos recortes, pero aos
centros concertados non lles
rebaixaron as subvencións”,
sinalou zeltia Mato, “de se-
guirmos nesta liña, o acceso á

educación rematará sendo
unha mera cuestión de car-
tos”. No punto de mira dos es-
tudantes non só estiveron os
recortes, senón tamén a     fu-
tura reforma educativa do go-
berno, un proxecto que non
convence ao alumnado porque
“quere centralizar, restar com-
petencias ás comunidades
autónomas e reducir as ensi-
nanzas en galego”. 

participación
As tres xornadas de folga
no iES de Melide tiveron un
seguimento desigual. A parti-
cipación, non obstante, foi
superior ao 50% en todo
momento. Segundo explicou o
director do centro, Jaime
Couto, “os dous primeiros días
oscilou entre o 55% e o 70%
dependendo das horas. Algúns
alumnos asistiron ás clases
porque esa semana tiñan exa-
mes”. O derradeiro día, no que
os pais e nais se sumaron á
folga, o seguimento superou o
85%; “dun total de  540 alum-
nos asistiron á clase un má-
ximo de 100”, sinalou Couto. 

baixo o lema “loitemos por un
futuro”  preto dun cento de
estudantes do iES de Melide
botáronse á rúa o pasado 18 de
outubro para protestar  contra
os recortes aplicados polo
goberno central en materia de
educación. A manifestación
enmarcouse dentro dos 3 días
de folga convocados a nivel es-
tatal para denunciar a merma
da calidade no ensino público,
a redución de profesores e a
falta de expectativas das xera-
cións máis novas. 

A marcha partiu baixo unha
intensa choiva dende as insta-
lacións do instituto cara á
Praza do Convento, onde fixo
unha breve parada ante o con-
cello entoando consignas
como “a culpa de quen é? Do

goberno do PP”, “queremos
estudar, non emigrar” ou “con
este goberno, imos de cu”.
Na cabeceira da comitiva, a
voceira dos estudantes meli-
denses, zeltia Mato, explicou
que os recortes xa están tendo
os seus efectos: “cando os pro-
fesores collen baixas de menos
de 15 días, non se substitúen.
Para os alumnos de segundo
de bacharelato, coa selectivi-
dade á volta da esquina, supón

“De seguirmos nesta liña, o acceso á educación
rematará sendo unha mera cuestión de cartos” 

Dende melide
a Sicilia para
abordar os 
retos do clima
e o medio rural
Cinco mozos e mozas de
Melide de entre 18 e 25 anos
partirán o próximo 29 de
novembro  rumbo á provincia
de Mesina, en Sicilia (italia)
para participar no  programa
de intercambio xuvenil “Retos
globais do medio ambiente e
do cambio climático”. Durante
sete días aloxaranse no muni-
cipio de Venetico xunto con
outros xoves de Suecia, tur-
quía, Portugal e italia. Entre
todos intercambiarán ideas e
coñecementos sobre os novos
retos que afronta a humani-
dade ante o cambio climático
ao tempo que afondarán nos
coñecidos como “comporta-
mentos verdes”. O programa
tamén inclúe seminarios e
experiencias sobre desenvol-
vemento rural sostible que,
segundo explicou a concelleira
de Xuventude, Dalia García,
“os mozos melidenses poderán
extrapolar ao noso municipio
unha vez que volvan”. 

O alumnado do
iES sumouse á
folga en contra
dos recortes do
goberno central

O coche quedou subido ás xardineiras que hai diante do albergue

A miúdo saltan a
estas páxinas as
consecuencias do
botellón, que ten-
demos case a
criminalizar e a
atribuír  a unha
xuventude con
valores en deca-
dencia. Pero a
xulgar polas ima-
xes que presenta
Melide semana
tras semana des-
pois do mercado
dos domingos, xa
parece que é
cuestión cultural
e non de idades
iso de deixar cis-
cado todo o que
non precisamos
despois de usalo.
Non é doado
ver tan colorista
paisaxe, xa que
a  eficiencia dos
limpadores mu-
nicipais fai que
todo volva ao seu

en cuestión de ho-
ras. Pero nin se-
quera sería preciso
deslombarse tanto
se quen atende os
postos se dignase a
practicar iso que

O vehículo procedía da estrada
da Agolada e circulaba en di-
rección A Coruña cando, ao
coller a rotonda, se botou fóra
da vía e quedou “aparcado”
encima das xardineiras que
hai enfronte do albergue “O
Cruceiro”. O condutor foi tras-
ladado polo 061 ao Hospital
Clínico de Santiago onde per-
maneceu en observación ata
ser dado de alta ese mesmo día. 

chaman  normas  de
urbanidade: coller
unha bolsa e meter
o lixo nela. No seu
día xa o facían.
Fágano de novo, por
favor.  Grazas.
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a criSe DO SectOr lÁcteO cOmprOmete O FuturO Da cOmarca

“Ninguén vai vir arranxar isto, 
temos que facelo nós mesmos”
O próximo 27 de novembro os gandeiros deixarán de
subministrarlle leite á industria. Iniciarán así unha folga
que significa moito máis ca iso. É o todo ou nada, a
acción na que moitos ven a última oportunidade para
frear a caída libre cara ao abismo dun sector que nos

últimos dez anos viu como desaparecían o 65% das
súas explotacións. Ante un presente desolador e un futuro
incerto, Cerne adéntrase na dura realidade dunha granxa
da man de Alfonso Villamor, un gandeiro de Toques.
A súa historia é a de todos os gandeiros da comarca.  

“Dígocho sinceramente; estou
arrepentido de ter collido todo
isto”. A reflexión é contun-
dente e semella estar ben
meditada. Quizais non haxa
mellor forma de describir con
tan poucas palabras a dura re-
alidade que están atravesando
a día de hoxe centos de gan-
deiros da terra de Melide. 

Alfonso Villamor non é
unha excepción. Dende a súa
granxa de San Xulián, no
Concello de toques, relata
unha historia que se repite
aquí e acolá en numerosos
puntos da comarca: a de mo-
zos novos que colleron as pe-
quenas explotacións de seus
pais, multiplicaron por cinco o
número de vacas, construíron
novas cuadras, realizaron
grandes investimentos e co-
mezaron a producir de xeito
competitivo para logo atopar
tras dez anos de loita cun ca-
miño sen saída saída onde o
resultado de tan duro traballo
apenas serve para manter
unha familia. “Afortunada-
mente a miña muller traballa
e entran cartos por outro lado.
Se non fose así, a cousa ía estar
moi negra”, explica Alfonso.

O difícil equilibrio 
Aínda que podería ser peor,
a realidade actual é bastante
difícil de dixerir. Os números
son contundentes e a tan ma-
nida frase de que os ingresos
no cobren os gastos cobra
unha dimensión máis humana
a medida que Alfonso fai me-
moria mentres prepara a mes-
tura de penso para as preto de
160 vacas da súa granxa. Pre-
fire falar en pesetas, a mellor
maneira de entender compa-
racións con tempos pasados:
“cando aínda traballaban
meus pais, a finais dos anos
90, cobraban o leite a 53 ou 54
pesetas.  A nós pagáronnolo en
agosto a 52, con iVE incluído.

Alfonso Villamor, gandeiro de San Xulián (toques), ten unha granxa con 90 vacas leiteiras

Como non vai estar a cousa
axustada cos prezos que hai
agora?”. Refírese ao do gasoil
agrícola, que se hai vinte e
cinco anos roldaba as 30 pese-
tas por litro, agora supera as
165. E refírese tamén ao do
penso, que nas últimas dúas
décadas pasou de custar 24 a
60 pesetas por quilo. todo
sobe menos o prezo do leite.
A descompensación é moita
e, nunca mellor dito, acaba
pasando factura: “vaste can-
sando física e mentalmente
pero  tiramos cara adiante”. 

unha central de vendas
Galicia, e por extensión a
comarca da terra de Melide, é
un dos territorios onde menos
se paga o litro de leite. Alfonso
Villamor apunta á industria e
ás empresas de distribución
como responsables directas
pero, coñecedor da realidade

da que fala, non escatima crí-
ticas á hora de referirse “a uns
xerentes das cooperativas que
se preocupan exclusivamente
polo seu sillón”. Consciente de
que o principal problema do
gandeiros a día de hoxe chega
á hora de colocar o leite,
considera fundamental crear
unha central de vendas que
teña maior capacidade para
negociar e  garantir un prezo
digno: “creáronse cooperati-
vas de primeiro grao para con-
seguir mellores prezos á hora
de mercar materias primas
pero a nivel de vendas nin-
guén se molestou en facer
nunca nada. O ideal sería que
as cooperativas se fusionasen
para facer máis forza pero iso
parece imposible”.  

Semella que en tempos
difíciles e convulsos os gandei-
ros teñen por veces a sensa-
ción de que están sós nesta

loita titánica. Deixados da
man non tanto polas coopera-
tivas como polos sindicatos:
“pregúntome onde están”, di
Alfonso reclamando un papel
máis eficiente, “non temos
unha voz única que nos repre-
sente ante as institucións.
Os sindicatos están politizados
e cos políticos non hai que le-
varse mal, pero ben tampouco.
Ninguén vai vir arranxar isto,
temos que facelo nós mes-
mos”, sentencia. 

traballar nos recunchos
Pero non todo está nas mans
dos propios gandeiros. É unha
cuestión enteiramente política
dar solución a outro dos pro-
blemas que impide avanzar
ao campo e mellorar a rendibi-
lidade das explotacións: a
distribución do territorio.  Na
granxa de San Xulián mér-
canse cada mes 25 toneladas

de penso, unha alimentación
que se completa con forraxe de
colleita propia. Para cultivar
unha extensión de 20 hectá-
reas de millo, Aflonso pode
precisar ata dez fincas. En
Francia ou en Castela é posible
plantalo todo no mesmo te-
rreo. Os custos de produción
son menores e a marxe de
ganancias maior. Para o gan-
deiro galego as contas son ben
distintas e por iso urxen maior
axilidade na implantación da
concentración parcelaria. 

atrapados pola rede
Pero cando de cuestións de
territorio se fala, en toques
existe un problema engadido
que representa un auténtico
pesadelo para os gandeiros do
municipio e que Aflonso Villa-
mor coñece moi ben: a Rede
Natura. Esta figura de protec-
ción medioambiental, que
afecta ao 41% da superficie do
concello, provoca situacións
paradoxais e mesmo difíciles
de crer: “detrás da granxa te-
mos 90 hectáreas afectadas
pola Rede Natura e non lles
podemos tocar. iso obríganos
a alugar terreo e utilizar outras
fincas que no son nosas”.

Cunha posible ampliación
planeando sobre as súas cabe-
zas, os veciños do municipio
ven ameazado  o futuro das
explotacións gandeiras e o seu
propio: “aquí a inmensa maio-
ría da xente non ten outro me-
dio de vida e as vacas toxo non
van comer”.  Por iso en toques
reclaman unha maior flexibili-
dade na aplicación das restri-
cións, “como se flexibilizou
cando se montaron os parques
eólicos”, e fanse preguntas
cunha lóxica rotunda: “se per-
miten instalar un parque que
arranca no Meire e chega ao
bocelo, como non se lle vai
permitir a un grupo de gandei-
ros coller unhas cantas hectá-
reas da súa propiedade?”

O círculo péchase e de novo
xorde esa sensación de inde-
fensión ante o cúmulo de pro-
blemas que ameazan o sector
gandeiro da comarca. Lonxe
do desánimo, Alfonso Villa-
mor asegura ter unha cousa
moi clara: “Hai que arriscar un
pouco máise non  seguir sem-
pre na mesma. Se hai cousas
que non funcionan, cambié-
molas, rompámonos a cabeza.
E iso témolo que facer nós…”
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O resultado das eleccións na comarca
reforza ao pp de cara ás municipais
O Partido Popular lograría
amplas maiorías absolutas en
todos os concellos da terra de
Melide se hoxe se celebrasen
eleccións municipais e se repe-
tisen os resultados dos comi-
cios do pasado 21 de outubro.
Os electores da comarca
apoiaron de forma clara ao PP,
que incrementou en todos
os municipios a porcentaxe de
votos obtidos con respecto ás
eleccións autonómicas do ano
2009. Destaca o caso do con-
cello de toques, onde os popu-
lares contaron co respaldo do
71% dos votantes, 10 puntos
máis ca hai tres anos. 

A pesar da vitoria rotunda
na comarca, o Partido Popular
tivo menos votos ca en 2009
como consecuencia do incre-
mento da abstención, outra
das protagonistas dos últimos
comicios. Con todo, os popula-
res foron o partido político que
mellor aguantou o tirón e
só deixaron polo camiño 164
votos. O PSOE tivo 893 menos
ca nas anteriores eleccións
autonómicas e o bNG perdeu
899. No caso do concello de
Melide, socialistas e naciona-
listas perderon preto do 50%
do apoio electoral, pasando
de 1.010 e 1.135 votos respec-
tivamente nos comicios de hai
3 anos a 543 e 510 nestes.
O PP perdeu  33 votos. 

Ao igual que sucedeu no
conxunto de Galicia, Alterna-
tiva Galega de Esquerdas
(AGE) irrompeu no panorama
político da terra de Melide  e
sumou nos catro concellos da
comarca 658 votos.  Aínda así,
a porcentaxe de apoios só
superou o 10% en Melide e no
seu conxunto foi considerable-
mente inferior á media galega
(14%). AGE foi cuarta forza en
todos os municipios excepto
en toques, onde superou por
10 votos ao bNG.

menos participación
O desencanto coa clase polí-
tica tamén se reflectiu nos
resultados electorais da co-
marca.  A participación baixou
case 6 puntos e pasou do
73,02% en 2009  ao  67,15% en
2012. tamén cómpre destacar
o incremento de votos en
branco, que pasaron de ser 85
a 149. Os votos nulos tamén
aumentaron considerable-
mente; nas anteriores elec-
cións houbo 91 e nestas 254. 
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expertos nas aves de Galicia

todos vivimos rodeados de
paxaros pero son contadas as
persoas capaces de distingui-
los e atinarlles co nome.
Dende agora as rapazas e ra-
paces do CEiP de toques xa o
teñen un pouco máis claro
grazas á exposición “Aves de
Galicia”, que durante cinco
días estivo instalada no Edifi-
cio Multiusos de Souto. O
alumnado participou dunha
visita guiada á mostra na que
a través de nove paneis infor-
mativos realizaron unha viaxe
polos diferentes habitats gale-
gos: as fragas, o litoral, a ci-
dade, a alta montaña... Ao

mesmo tempo, e coa axuda
dun monitor, foron coñecendo
as aves que viven en cada un
deles e aprendendo as súas ca-
racterísticas básicas.  Na vi-
sita, cun marcado carácter
lúdico e didáctico, os cativos
puideron xogar cuns puffs
ilustrados e trebellar nun
punto informático interactivo.
E para reforzar o aprendido,
levaron para a casa cadanseu
dossier ilustrado; un pequeno
álbum para grandes expertos
nas aves de Galicia.  A mostra,
organizada polo  Concello de
toques, estivo aberta tamén
ao público en xeral.

A Lagoa de Sobrado está cada
vez máis preto de lograr un
dos máximos recoñecementos
medioambientais: o goberno
central vén de aprobar a can-
didatura “Mariñas Coruñesas
e terras do Mandeo”, na que
está integrada o acuífero, a
Reserva Mundial da biosfera.
No proxecto están implicados
dezaoito municipios da pro-
vincia da Coruña que confor-
man un  espazo natural do que
o Ministerio de Medio Am-
biente destacou “a ampla
representación de paisaxes,
hábitats  e especies protexidas
da rexión atlántica”.

Despois desta aprobación,
o seguinte paso será en París,
onde o próximo mes de abril
a unesco emitirá o veredicto
final. Se a candidatura recibe
luz verde, converterase na
primeira reserva mundial da
biosfera situada na provincia
da Coruña, cunha superficie
total de 114.000 hectáreas nas
que residen 190.000 habitan-
tes. O promotor da iniciativa,
o GDR Mariñas-betanzos, ce-
lebrará este mes de novembro
unhas xornadas para explicar
o proxecto. Representantes
da unesco foron invitados a
viaxar ata a comarca.

un pequeno paso máis cara
ao recoñecemento mundial
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CAFETERÍA - PIZZERÍA

Telf. 981 50 79 06

Avda de Lugo, 25
MELIDE (A Coruña)

Agora tamén xeados artesáns

HOSTELERÍA E INSTITUCIONES COMPLEMENTOS DIVERSOS

INFORMACIÓN Y PEDIDOS

TEL: 981.50.57.50

www.proquintas.com

Desengrasantes. Ambientadores. Detergentes
para vajillas, suelos, paredes, cristales, 

tapicerías

Exterminadores de insectos. Dispensadores de
ambientadores e insecticidas. Dosificadores de
jabón. Secadores de manos. Mopas, bayetas...

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL AUTOMOCIÓN CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA PISCINAS CELULOSAS

Aceites de corte, taladrinas. Antiproyecciones 
para soldadura. Decapantes. Imprimaciones. 

Proteciones antioxidantes. Desblocantes.

Anticongelantes. Champús y ceras de
lavado. Desengrasantes de motores.

Disolventes para brea y alquitrán.

Desencofrantes. Plastificantes. 
Acelerantes. Impermeabilizantes 

de caucho, silicona

Detergentes para circuitos de 
ordeño o tanques. Raticidas, 

insecticidas (especial cucarachas)

Algicidas. Floculantes. Correctores
de PH. Limpiadores de cerco. 

Cloro. Desincrusctantes.

Manteles, servilletas, toallas,
bobinas industriales y 

domésticas 

Un producto para cada necesidad

QUÍMICA INDUSTRIAL

BUSCAMOS COMERCIALES
PARA MELIDE Y ALREDEDORES
CON BUENA PRESENCIA, 
EXPERIENCIA Y DON DE GENTES

OFRECEMOS ALTOS INGRESOS, 
TRABAJO EN EQUIPO Y FORMACIÓN
A CARGO DE LA EMPRESA

INTERESADOS, ENVIAR CV A 
RRHH@AMESFORMACION.COM

O LLAMAR AL 
662 64 61 37
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Nace en palas a asociación
de pescadores “río pambre”

Os amantes da pesca da co-
marca da ulloa xa teñen un
colectivo que defenda os seus
intereses.  A principios do mes
de outubro constituíase no
bar Pardellas, en Palas de Rei,
a Asociación de Pescadores
Río Pambre, unha iniciativa
impulsada por un grupo de
15 afeccionados que busca fo-
mentar a práctica da pesca
tanto no concello palense
como no resto da bisbarra. A
xunta directiva da entidade,
presidida por iván bruzos
Cendán, márcase como obxec-

tivo a medio prazo asumir a
xestión do couto do río Pam-
bre. Outros dos principais
eixos de acción consistirá en
potenciar a práctica de activi-
dades deportivas vinculadas
co  río  que a día de hoxe teñen
pouca presenza na comarca.
O primeiro dos actos realiza-
dos pola asociación consistiu
nunha charla informativa para
falar sobre o estado actual e o
futuro do río Pambre e o seu
couto. No encontro tamén se
explicou cal é o procedemento
a seguir para facerse socio. 

O presidente, iván bruzos, co Castelo de Pambre ao fondo

Visantoña acolle un magosto
con mil “Sabores de Santiso”

O pasado sábado día 3 de
novembro tivo lugar en Visan-
toña a terceira edición do
Devesa Son, que convocou  a
máis dun cento de veciños
para gozar dun magosto parti-
cular. O pavillón polideportivo
reuniu música, tradición e
artesanía, acompañadas dun
bo xantar no que se degustou
polbo, churrasco e castañas.

un dos atractivos do festi-
val foi a mostra de artesanía,
na que participaron  profesio-

nais dos oficios da cantería,
coiro, madeira ou encaixe.

Entre as novidades deste
ano, presentouse unha em-
presa de produtos de gastro-
nomía da zona chamada
“Sabores de Santiso”, que da
man de Pablo balboa deu a
coñecer as razas de galos  que
cría na súa granxa ó aire libre
e outros manxares como pata-
cas da comarca, coellos, ou
queixos con denominación de
orixe Arzúa-ulloa.

Arriba, asistentes ao magosto. Abaixo, stand de “Sabores de Santiso” 

DE CONVERSA CON XOSÉ NúñEz LóPEz

“teño esa enfermidade crónica
incurable da morriña pola terra”

Xosé Núñez (esquerda) acompañado por Daniel Roibás durante
a presentación do libro “Eu son fillo de nai solteira”

Mes tras mes asoma ás páxinas de opinión deste xornal para ocupar un pequeno oco do
noso tempo. Resúltanos xa familiar pero no fondo segue a ser un gran descoñecido
porque a vida de Xosé Núñez López, que suma 90 anos, dá moito de si. Este veciño de
Visantoña, polifacético e nostálxico declarado da terra que o viu nacer, destaca polo
seu vaste labor de divulgación. Máis de 1.000 colaboracións publicadas en prensa e
numerosos libros dan testemuña dunha fonda sabedoría na que a historia e o apego ao
rural galego ocupan un lugar sobranceiro. É tempo de conversa con  Xosé Núñez López. 

-Dende hai anos vostede é
subscritor e colaborador
do cerNe. como come-
zou a súa relación con
este xornal?
-Xosé Núñez  (X.N.): Eu
vivo a metade do ano en Vigo
e teño esa enfermidade cró-
nica incurable da morriña pola
terra, como tantos outros gale-
gos. Por iso os meses que paso
en Vigo quero seguir sabendo
o que sucede na nosa comarca
e para iso non atopo mellor
medio ca o Cerne. En canto á
colaboración, con novas polo
xeral sobre a “terra de abaixo”
(Santiso), tamén é outra enfer-
midade que levo padecendo,
ou mellor dito disfrutando,
dende que no ano 1963 me
atrevín por primeira vez a
escribir unha carta ao director
para unha revista de tirada
nacional. Foi publicada e iso
animoume a seguir publi-
cando, ata o punto de que
hoxe son máis de 1.000 as que
me foron publicadas.  

-tanta dor lle causa a mo-
rriña como para chamar-
lle enfermidade crónica?
-X.N.: Eu chámolle enfermi-
dade porque toda adicción
a algo, sexa bo ou malo, ten
un compoñente enfermizo,
principalmente se che domina
a vontade. Eu teño adición a
ler e a escribir, que é algo bo.
No referido á morriña, domi-
nou toda a miña vida. tanto,
que despois de estar preto de
30 anos fóra de Galicia e ter
a oportunidade de quedar en
barcelona con boas perspecti-
vas económicas, decidín volver
á terra porque sabía que nunca
sería feliz lonxe dela. 

-Nun artigo publicado no
cerne preguntábase se os
galegos coñecemos Gali-
cia. Vostede coñécea?

-X.N.: Si, coñézoa ben. Cando
cumprín a idade regulamenta-
ria do meu traballo como
funcionario do Estado, aos 56
anos, metinme a represen-
tante de comercio por toda
Galicia e recorrín cada vila e
cada cidade vendendo artigos
deportivos durante once anos.
Fíxeno, máis que para ganar
cartos, para coñecer todo o
territorio. traballando era a
única maneira que tiña de
facelo xa que como turista non
me chegaban os cartos. De to-
das formas debo dicir que,
como a maioría dos galegos do
rural, eu marchei por España
adiante sen coñecer máis ca
un pouquiño da Coruña e de
Santiago, onde tiña familiares
que visitaba de vez en cando.  

-Galicia defraudouno ou
sorprendeuno? É mellor
ou peor do que vostede
pensaba?
-X.N.: Foron máis as satisfac-
cións que as decepcións que
levei, xa que en Galicia temos
lugares, edificios, industrias
e paisaxes marabillosas. Al-
gunha vez publiquei no Cerne
que foi unha gran mágoa ver a

miles de galegos que tiveron
que emigrar a cidades como
barcelona, bilbao ou Madrid
sen saber nada das industrias
nin das belezas histórico-natu-
rais que temos aquí. Por iso
cando alguén lles preguntaba
por que marcharan da súa te-
rra, dicían: “porque en Galicia
non temos nada disto que te-
des aquí e hai que marchar
buscar a vida onde sexa”.
todos deberiamos facer un
cursiño para coñecer o impor-
tante que ten Galicia e non
pasar pola vergoña de dicir
que aquí non hai nada.   

-ultimamente mantén un
ritmo de publicación fre-
nético. aínda non contou
todo o que sabe? 
-X.N.: Nos últimos doce anos
levo publicados nove libros e
dúas novelas curtas, estas últi-
mas compartindo a autoría co
meu amigo Lino Agra Pardo.
Son un namorado da historia
e encántame escribir sobre iso.
De feito, se no seu día tivera
a oportunidade de estudar
unha carreira, que non a tiven,
esa sería sen dúbida a miña
materia preferida. 
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• Galo de Mos.
• Galo da casa
• Coello caseiro

• Especial hostalería

• Patacas

• Productos da comarca
Queixos, ovos...

Coa garantía de Sabores de Santiso
Posto nº 1 - Mercado San Agustín
A Coruña

Tfno: 981 206 390

Pezobrés - Santiso (A Coruña)

Tfno: 620 757 646

www.saboresdesantiso.com

Avda. América, 3 MELIDE

MES ANIVERSARIO CON  OFERTAS ESPECIALES

E por compras superiores 
a 50 euros, regalamos 

un paraugas

A partir do día 19, por compras superiores 
a 20 euros, regalamos un costureiro de viaxe
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FACTORY ROOM
NOVA DISCOTECA EN MELIDE

C/ Melide di Lugano, s/n

inauguración
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Membros de Froito Novo, este verán, no San Roque de Melide

dará  varias datas de ensaio.
Ademais desta emotiva

actuación, a igrexa parroquial
acollerá unha exposición de
fotografía que repasará a tra-
xectoria de Froito Novo en
imaxes. Como novidade, a Se-
mana da Música incluirá a ac-
tuación de novas formacións
do conservatorio e volverá a
contar coa participación da
banda de Visantoña, que o
ano pasado estaba parada. 

“É a agrupación tradicional
máis antiga da comarca, os au-
ténticos sucesores dos irmáns
Garceiras e o xermolo de todos
os grupos que hai hoxe en día
en Melide”. Así xustifica Javier
Rodríguez Pampín, presidente
da Coral Polifónica melidense,
a decisión de dedicar a XXiii
edición da Semana da Música
a Froito Novo, coincidindo co
40 aniversario da formación.
“Non é fácil soster un grupo
durante tanto tempo”, engade
Rodríguez Pampín, “e xa só
por iso merecen a homenaxe
que lles imos brindar”.

Froito Novo será, xa que
logo, o eixo central dun evento
que durante dúas fins de
semana converterá Melide no
escaparate de toda a música
que se fai na comarca. “É unha
mostra do noso, do que temos,
e por iso a hai que apoiar”,
comenta Javier Rodríguez.
Serán preto de 20 agrupacións
de catro concellos diferentes
as que se dean cita durante os
días 23, 24, e 25 de novembro
máis 30, 1 e 2 de decembro na
igrexa parroquial melidense. 

A guinda a seis días dunha
completa programación musi-
cal poñeraa a actuación de
clausura, para a que se está
intentando reunir a todas
aquelas persoas que pasaron
por Froito Novo ao longo dos
seus 40 anos de vida, ben fóra
tocando calquera instrumento
ou bailando. A agrupación xa
celebrou unha reunión con
antigos membros o pasado 3
de novembro e en breve acor-

a Semana da música renderá homenaxe a Froito Novo

melide, motor da música ao vivo
O peche da Sala 600 deixou
algo coxo o cartel de concertos
en Melide, pero non cabe
dúbida de que a pesar diso a
vila segue a ser un auténtico
motor da música ao vivo.
Mostra diso é  a vasta progra-
mación da Cervexería A Fun-
dación e do Pub Gatos para o
mes de novembro. 

unha das actuacións estela-
res será a de Carlos blanco e
budiño, que estarán o pró-
ximo día 9 co seu espectáculo
“ilalelo” na Fundación. Ao día
seguinte, no Pub Gatos, ac-
tuará Xabier Lorenzo. O día 16
estará La Maldita, xornada na
que tamén haberá actuación
na Fundación, neste caso trá-
tase dun espectáculo de maxia
a cargo do Mago teto.  

O 23 de novembro a oferta
cultural volve ser ampla. A
Fundación aposta polo humor
de man do espectáculo “Hu-
mor salvaxe”, de Pepo Suevos,
mentres que no Gatos estarán
Escuchando Elefantes. Xa no
final do mes, o día 29, “Os de
Donramiro tiro na testa” ren-
derán tributo a barricada. Ao
día seguinte sumarase be
Ware con versións de Misfits. 

O GDr ensina como encher
a despensa para o inverno

O GDR ulla tambre Mandeo
organizou unha xornada dedi-
cada á elaboración de conser-
vas caseiras de froitas e
vexetais. Ao longo de seis ho-
ras o alumnado aprendeu a
facer marmeladas, conservas
ao natural ou en salmoira e
tamén as regras básicas de
hixiene, tempo e etiquetado
que hai que respectar para que
o produto teña as máximas
garantías. un dos principais
obxectivos do curso é conse-
guir que todas aquelas persoas

dedicadas á comercialización
de produtos da horta en fresco
coñezan novas formas de
aproveitar os excedentes e
darlles un valor engadido.  Na
xornada, que se celebrou no
Salón Rexio do Concello de
Melide, tamén participaron
veciños interesados en coñe-
cer o proceso de elaboración
de conservas. Dous produtores
da zona, SAt Fungocerga e
Cooperativa Melisanto, cola-
boraron cedendo todas as froi-
tas e verduras necesarias. 

O alumnado do curso tamén degustou un menú elaborado con setas

Froito Novo naceu na sancristía do Convento dos Padres
Pasionistas ao son dos punteiros que Gabriel dos Garceiras
lles ensinou a manexar a aqueles  nenos que agora son os
membros máis antigos da agrupación. O seu camiño é unha
sucesión de logros entre os que figuran gravar un disco,
recibir unha nominación ao premio da crítica galega, realizar
xiras por Europa, dar nome a unha rúa de Melide ou ser ar-
tífices da Romaría internacional e da Asociación Galega de
Gaiteiros. Deles é tamén o mérito de ser o xermolo do vasto
e saudable tecido de música tradicional da terra de Melide. 

HerDeirOS e DeVaNceirOS Da 
mellOr traDiciÓN muSical

As orixes de Froito Novo, hai 40 anos, no convento dos Pasionistas

barrio Rojo nun momento da súa actuación en A Fundación

Leirabuxo actuou no Pub Gatos o pasado 26 de outubro
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O mes de outubro fixo da
terra de Melide o bastión
do sentimento branquiazul.
Cunha escasa marxe de trece
días, a comarca asistiu ao
nacemento de dúas peñas de-
portivistas: unha en Santiso,
con sé no Mesón Visantoña,
e outra en Melide con sé en
A boa Viña. 

peña cerne  Branquiazul
tendo a súa orixe no centro
de Galicia, a peña melidense
Cerne branquiazul  non podía
chamarse doutro xeito: “que-
remos que o deportivismo
nesta vila sexa coma o cerne
da madeira; forte, san e con-
sistente”. Así explicaba Riki
López, membro da directiva,
o significado dun nome que
recolle toda a paixón deporti-
vista que existiu na vila dende
antigo: “seguro que cando se
fundou o club hai 106 anos,
había alguén de Melide”,
explicou. 

Esta nova peña colle o re-
levo da que existiu no seu día
no Hotel Carlos 96 e eríxese
como “unha nova casa do
deportivismo no mundo” que
chega para cubrir o baleiro
existente ata o momento na

Pachi Dopico, Luigi Martínez e Laure en A boa Viña

a terra de melide ondea a bandeira branquiazul

A directiva da peña de Visantoña acompañada dos xogadores

vila. Detrás da súa creación
está a iniciativa de quen ocupa
hoxe a directiva: Luigi Martí-
nez (presidente), Emilio Pe-
reiro (vicepresidente), Adrián
iglesias (secretario), José
Costoya (tesoureiro) e David
Mato, Jaime tarrío e Riki
López como vogais. 

Oficialmente inaugurada
o día 23 de outubro no bar A
boa Viña,  a peña deportivista
tivo como invitados de excep-
ción ao lateral branquiazul
Laure e ao vicepresidente do
Deportivo, Pachi Dopico, quen

se declarou “orgulloso de ver
hoy aquí a tanta juventud”.

peña Visantoña de Santiso
trece días antes o Mesón de
Visantoña acollía a creación da
agrupación que ten a honra de
ser a máis antiga da comarca:
a peña deportivista Visantoña
de Santiso. A presenza de fut-
bolistas foi máis nutrida nesta
ocasión e tres xogadores gale-
gos e formados na canteira do
Deportivo achegáronse ata o
lugar: Pablo ínsua (veciño de
Arzúa e campión de Europa

sub-19 con España), Juan Do-
mínguez e Diego Seoane esti-
veron a disposición de todos
os afeccionados para asinar
autógrafos e sacar fotografías.    

tampouco faltou Pachi Do-
pico, que participou no tradi-
cional intercambio de regalos,
no que o Deportivo entregou
unha bandeirola asinada polos
xogadores da primeira planti-
lla e recibiu da peña unha
placa conmemorativa xunto
cun lote de produtos da terra.
Do mesmo xeito un veciño da
parroquia, Xosé Núñez,  de 90

anos de idade, fixo entrega
dun libro escrito por el  e  de-
dicado ao Real Club Deportivo
da Coruña: “100 años de
historia real”. 

A directiva da peña depor-
tivista Visantoña de Santiso,
formada por Pablo Mouriño,
Diego Quintela, Alberto Am-
boage, Javier Amboage, óscar
Camino e Amador iglesias,
anima a toda a veciñanza da
comarca a que se sume a unha
agrupación que nos seus
primeiros días de vida xa
conta con 40 socios. 

a vida volve ó catasol cinco
anos despois do desastre

A Consellería de Medio Am-
biente confirmou o pasado 23
de outubro a reapertura  do río
Catasol á práctica da pesca. A
boa nova pon fin a cinco anos
de peche  e posibilitará que a
partir do próximo 17 de marzo
os troiteiros recuperen  15 qui-
lómetros  de río para practicar
o seu deporte favorito.

O Catasol levaba pechado
dende o 13 de setembro de
2007, data na que sufriu un
vertido de zurro  que provocou

a morte dunhas 4.500 troitas.
A este desastre ecolóxico su-
mouse outro máis en agosto
de 2008, cando un camión
verteu ao río 10.000 quilos de
alcatrán tras sufrir un acci-
dente. Neste caso retiráronse
arredor de 300 troitas mortas. 

Agora, cinco anos despois,
os traballos denvolvidos pola
Gardería de Medio Ambiente e
a Asociación de troiteiros Río
Furelos dan os seus froitos; a
vida volve ao Catasol. 

tralo vertido foron recollidas centos de caixas de troitas mortas

cen deportistas de toda Galicia citaranse
en melide na ii copa Deputación de loitas

A Escuela Ayude estrea  nova
disciplina deportiva: o taek-
wondo. Os adestramentos non
puideron comezar de mellor
maneira que cunha cita no
Clinic de Combate de Alta
Competición a cargo de Nico-
lás García, prata nas olimpía-
das de Londres 2012, e Marco
Carreira, adestrador do Centro
de Alto Rendemento de Ma-
drid. Varios alumnos da escola
compartiron unha xornada
con estas estrelas do deporte.Alumnos co medallista olímpico Nicolás García (no centro ao fondo)

adestrando cos mellores

Melide acollerá o próximo 24
de novembro a segunda edi-
ción da Copa Deputación de
Loitas Olímpicas, organizada
por Escuela Ayude. Agárdase
que preto de 100 deportistas
dunha ducia de clubs chega-
dos de toda Galicia se dean
cita no pavillón de deportes
para facerse cos metais nal-
gunha das categorías en com-
petición: alevín, benxamín,
cadete e junior. A Escuela
Ayude participará cun equipo

de 20 loitadores entre os que
tamén estarán os tres alumnos
que actualmente adestran no
Centro de tecnificación de
Pontevedra: Xandre Freire,
bruno Agra e Aarón Ayude. 

O director da escola, José
Ayude, confirma que na cita
estará presente “la flor y nata
de la lucha gallega”, recoñeci-
dos campións de categorías
sénior que son referentes e
unha fonte de motivación para
as novas xeracións. “Nos gusta

hacer un trabajo de calidad
y siempre con afán de supera-
ción”, comenta Ayude sobre a
organización deste campio-
nato, “en el fondo se trata de
motivar a chavales  en edades
difíciles y de transmitirles
unos valores que completen su
formación académica”. Por
iso, asegura, “la mejor medalla
que nos podemos colgar llega
cuando los padres nos dicen
que sus hijos han cambiado
gracias al deporte”. 
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O pan e os doces máis saborosos, 
en Melide
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Salmo trutta (I) 

Santiago Prado Conde (Chago), antropólogo

Contaba na primeira entrega
deste artigo a emoción que me
produciu escoitar de novo este
verán o chifre do afiador.
Lonxe da imaxe que tiña na
memoria, atopeime con que o
son saía dun automóbil e que
o afiador, no canto de ser ou-
rensán como tradicionalmente
ocorría, nacera nas Canarias.

A curiosidade levoume a
preguntar como fora iso de
que un canario se fixera afia-
dor. Foi entón cando aquel
home me contou que se cha-
maba Delfino Ramos Martín
e que tiña 59 anos. Cando
lle chegou a hora de facer o
servizo militar, tocoulle vir
destinado a Figueirido (Ponte-
vedra) e ao rematar a instru-
ción foi enviado á Coruña,
onde permaneceu ata ser
licenciado. Daquela xa apro-
veitaba as horas libres para
traballar de repartidor dunha
panadería, facendo amizade
ao mesmo tempo co dono do
“bar Pedro”, que estaba preto
do rexemento de infantería
isabel La Católica, onde el es-
taba facendo o servizo militar. 

unha vez rematada a mili,
quedou a traballar no “bar
Pedro”. Pero Delfino era un
home emprendedor: soubo
que se vendía outro bar, coñe-

cido como “bar Rogelio”, e
comentoulle ao seu xefe que
se tivese as 150.000 pesetas
que custaba, non dubidaría
en compralo el. Pedro, que lle
tiña confianza, ofreceuse a fa-
cer de avalista. E así foi como
Delfino, a base de moitas
letras de banco, mercou aquel
bar na Coruña, ata que decidiu
deixalo e poñerse a traballar
de albanel por conta allea. 

E como a vida non para de
dar voltas, cadroulle de ter que
vir traballar como albanel para
construír o “bar terra de Me-
lide”, no polígono da Mada-
nela. botou unha moza galega,
Mª del Carmen, que todos co-
ñecen como “a canaria”, e na
actualidade viven en Furelos.
Hai un ano que preparou o au-
tomóbil no que afía todo o que
se lle poña por diante. 

Nestes difíciles intres de
falta de traballo, especial-
mente para os máis novos,
paréceme moi interesante a
iniciativa deste traballador.
Podería ser un bo exemplo
para emprendedores que, en
caso de ter que ir ao paro ou
de non atopar traballo da súa
especialidade, poden intentar
cousas. Aínda que sexan das
que nunca imaxinaches que
terías que facer algún día...

Outra lectura das eleccións 

Xavier Pazo, presidente da Asociación de troiteiros “Río Furelos”

Cando se celebran unhas elec-
cións autonómicas xorden
múltiples interpretación dos
resultados, tanto en clave esta-
tal como autonómica. Nesta
ocasión, as pasadas eleccións
ao parlamento galego tiveron
especial eco na prensa estatal
porque houbo quen suscitou
con gran forza mediática que
estas eran un exame das polí-
ticas que se están desenvol-
vendo dende o goberno do
estado. Como o gañador con
maioría absoluta foi o Partido
Popular, a quen hai que felici-
tar, as lecturas máis escoitadas
fixeron fincapé en que os re-
sultados ratifican as políticas e
lexitiman a súa continuación.

Entre as posibles lecturas
que se poden esgrimir, poucos
fixeron referencia á alta taxa
de votos nulos e brancos. Se
facemos unha comparación
coas eleccións dos anos 2009
e 2005, resulta que nestes
anos a suma de brancos e nu-
los acadou os 43.294 e os
28.558 respectivamente, sen
embargo no 2012 chegou aos
75.882 (o 5,24%), é dicir, case
o triplo respecto ao 2005 e
case o dobre respecto ao 2009.
Sen embargo, as taxas de abs-
tención apenas son significati-
vas en termos porcentuais,
posto que se situaron no

36,25%en 2012, no 35.57% en
2009, e no 35,79%en 2005.
tamén é curioso que o Partido
Popular obtendo o 45,72%
(653.934) dos votos acadara
41 escanos, cando no 2005 ob-
tivo o 45,03% (756.562) e non
fora quen de acadar a maioría
absoluta ao quedarse con 37
escanos, e no 2009 co 46,68%
(789.427) chegou aos 38, é di-
cir, con 100.000 votos menos
respecto ao 2005 obtivo catro
escanos máis e con 125.000
menos que no 2009 obtivo
tres escanos máis.

todas as cifras introducidas,
que sen dúbida poden dificul-
tar a lectura da curta colabora-
ción deste mes, e polo que

pido desculpas, permítennos
establecer como conclusión
que os resultados destas elec-
cións non foron unicamente
unha ratificación das políticas
que se están desenvolvendo
como moitos afirmaron, senón
que tamén é preciso que quen
segue gobernando teña e conta
aos 38.410 electores que fixe-
ron o esforzo por achegarse a
votar e emitiron a súa descon-
formidade ao votar en branco
e, sobre todo, ás 832.678 per-
soas que decidiron non ir
votar e pode parecer que lles
da o mesmo quen goberne, o
que seguramente está moi
lonxe de ser real e representan
a verdadeira maioría.

En realidade, as troitas do
noso país son tan variables en
aspecto e costumes que cons-
titúen a cruz dos ictiólogos á
hora da súa clasificación. Hai
que incluílas a todas nunha
soa especie ou hai que consi-
deralas como especies distin-
tas? O rompecabezas complí-
case aínda máis se temos en
conta que nas últimas décadas
a continua repoboación dos
ríos produciu que os entrecru-
zamentos enlearan máis o
asunto. De todos os xeitos, a
maioría de ictiólogos conside-
ran actualmente que as troitas
europeas pertencen (salvo
raras excepcións) a unha única
especie: Salmo trutta.

A maioría de subespecies
viven de modo permanente
nas augas doces e frezan nas
zonas máis elevadas e puras
dos ríos e afluentes, en moitas
ocasións onde outros peixes
non poden chegar. Moitas
efectúan unha auténtica mi-

gración, vivindo nun estado
xuvenil nos ríos e pasando
cando son adultas ás augas
salobres e profundas do mar,
aínda que sen afastarse moito
da costa. A troita é, sen dú-
bida, o máis popular dos pei-
xes de río que viven nos nosos
regatos. A súa excelente carne
convértea na máis cobizada
presa para os troiteiros.

Para aparearse, as troitas
remontan os ríos ate a cabe-
ceira buscando zonas de auga
totalmente cristalina e cun
leito rochoso e areoso, pois
ámbalas dúas condicións re-
sultan imprescindibles para
o desenvolvemento das ovas
e alevíns. A troita común
(Salmo trutta fario) é a única
subespecie autóctona da pe-
nínsula ibérica. É verdosa ou

parda, con grandes manchas
circulares vermellas ou ne-
gras.  Aínda así, a coloración
varía de acordo coa idade,
a estación, o medio e outras
moitas causas. O color de
fondo pode variar dende o
negro ate o claro; os laterais
poden ser verdes, vermellos
ou amarelos e a barriga ama-
rela ou tirando a branca. Polo
xeral, as que viven nos lagos
ou nas correntes de auga am-

A industria ambulante
modernízase (II)

Xosé Núñez López

plas son de maior tamaño cás
que habitan nos ríos pequenos
ou regatos. Son grandes nada-
doras e saltadoras; poden sal-
var obstáculos de ate 5 metros.

A alimentación depende da
estación, pero é moi variada:
insectos, crustáceos, pequenos
peixes, etc... prefiren as presas
vivas e non escatiman esforzo
para conseguilas. Na prima-
vera e no verán é todo un
espectáculo velas saltar fóra

da auga para capturar moscas
e outros insectos. Por iso moi-
tos pescadores aproveitan esta
costume para capturalas na
modalidade de “pesca á
mosca”, con “señuelos” que
se asemellan no tamaño e
aspecto a un insecto. 

Cando chega o período de
reprodución (entre novembro
e xaneiro), as que viven nos
lagos, encoros e cursos medios
dos ríos, empezan un lento e
progresivo ascenso. Sen medo
aos obstáculos de certa altura
nin ás correntes fortes, van al-
canzando as zonas altas e frías
dos ríos, é dicir, as que teñen
a osixenación suficiente para o
desenvolvemento e supervi-
vencia dos alevíns. En novem-
bro e decembro é cando as
troitas en celo chegan aos
remansos dos afluentes dos
ríos nas cabeceiras, de augas
rápidas e fondos areosos, e
cubertos de pedras pequenas
e redondas. 
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MARíA JOSÉ ViLAR SOutiñO, “MODAS ALFONSO”

“acabamos de incorporar unha liña de
roupa moderna e actual para muller”
Mª José Vilar tamén rematou por dedicarse a algo co que non contaba.

Pasa en moitas ocasións. O seu camiño tiña por destino un mundo dife-

rente ao do comercio, pero quizais o feito de ser filla e neta de vendedores

tivo algo que ver con que esta moza melidense se puxese á fronte dunha

tenda con máis de 70 anos de historia. “Modas Alfonso” vendeu de todo,

dende artigos de mercería nos seus comezos ata roupa de home nos últi-

mos anos. Agora é tempo para  unha nova etapa na que, sen abandonar o

estilo que define a súa  identidade, a aposta pasa polas prendas de muller. 

Mª José Vilar viste e amosa roupa da nova colección de prendas para muller

“Ata final de
tempada temos
descontos dun
15% nas prendas
de ‘Sidecar’ para
muller e home”

“As gravatas e
as camisas de
vestir teñen máis
saída dende que
se celebrou o
Salón da Voda”

-É a herdeira dunha das
tendas máis antigas de
melide. pesa   a responsa-
bilidade?
-mª José Vilar  (m.J.V.): A
verdade é que un pouco si!
(ri). Son a terceira xeración á
fronte do negocio. O comercio
leva aberto dende finais dos
anos 30, cando comezou a
funcionar como unha merce-
ría na que miña avoa vendía
prendas para home, muller
e neno. Logo colleuna meu pai
e orientouna ao público mas-
culino. Cando se xubilou, hai
catro anos, collín eu as rendas. 

-Supoño que, seguindo a
tradición, lle toca agora a
vostede darlle un novo
enfoque. Xa o fixo?
- m.J.V.: Niso andamos. Nos
últimos anos Modas Alfonso
vendeu só roupa para home.
Recentemente decidín incor-
porar tamén unha liña mo-
derna e actual para muller.
Non foi tanto unha  iniciativa
miña como unha demanda
das propias clientas. Ás veces
botaban unha ollada aos catá-
logos, nos que tamén había
roupa para elas, e logo fací-
anme encargos.  iso fíxome ver
que había un  oco por cubrir. 

-De que tipo de roupa
estamos a falar?
- m.J.V: Son prendas para
as mozas de hoxe en día. De
momento estou traballando
principalmente cunha marca
que se chama Sidecar. ten
roupa de calidade, cunha liña
propia moi definida e prendas
diferentes e innovadoras que
non se atopan en moitos
comercios.  tamén trouxen
pezas doutras marcas algo
máis económicas para que as
clientas teñan onde elixir,
tanto en modelos como en
prezo. Agora mesmo teño
unha oferta de lanzamento
con descontos do 15% ata final

de tempada na roupa de
Sidecar, para as novas  pren-
das de muller e tamén  para
as de home. 

-ampliará a oferta para
muller no futuro?
- m.J.V.: Levo pouco máis
dun  mes coa nova mercancía
e aínda é cedo para saber se
vai ter saída, pero se á xente
lle gusta, por suposto que
ampliarei a oferta. Non sei
onde a vou meter; terei que
tirar paredes e reformar a
tenda (ri), pero haberá máis
roupa de muller. Hai que ir
pouco a pouco. De momento
tamén estou vendendo a tra-
vés de catálogo así que,  aínda
que non haxa unha determi-
nada prenda na tenda, pódese
pedir sen problema. tamén
se pode consultar a nova mer-
cancía na páxina de facebook
de Modas Alfonso. 

-Á marxe desta nova liña,
que máis pode atopar o
cliente en modas alfonso? 
- m.J.V.: De todo excepto
prendas para señora maior. O
noso punto forte segue sendo
a roupa de cabaleiro, tanto de
corte clásico como para mozos
novos. temos pantalóns, xer-
seis, cazadoras e tamén com-
plementos, como foulards.
Ademais traballamos moito as
camisas para cerimonia e as
gravatas. Estoume centrando
niso e traendo moita varie-
dade de tallas e deseños. Están
a ter moi boa saída, sobre todo
dende que se celebrou o Salón
da Voda en Melide. 

-cal é a mellor época de
vendas?  
- m.J.V: Agosto e a tempada
de Nadal. Setembro e febreiro
son os peores meses. En Me-
lide nótase moito a afluencia

de xente de fóra. No meu caso
conservo  clientes de Suíza e
do País Vasco que xa tiña meu
pai e que seguen mercando
cando veñen polo verán. Eu
fun facendo outros novos,
sobre todo no sector máis
xove, pero herdar os clientes e
a marca “Modas Alfonso” foi
unha vantaxe. todo o traballo
que leva feito meu pai é sen
dúbida a mellor publicidade. 

-a crise cambiou a ma-
neira de mercar da xente?
- m.J.V: A clientela nun prin-
cipio quere cousa barata, pero
ao final decántase pola cali-
dade e iso, obviamente, hai
que pagalo.  Poida que custe
crelo nos tempos que corren
pero véndese mellor o produto
bo, aínda que sexa caro. Ao
mellor eu percíboo así porque
os homes non cambian tanto
de roupa e prefiren ter tres

prendas  que  sexan boas e non
vinte de mala calidade, pero
creo que o xeito de mercar non
cambiou tanto. De feito, teño
marcas de camisas, como
Caster ou Diferratti, coas que
levamos traballando dende hai
20 anos e véndense moi ben.
Son apostas seguras. 

-como está a saúde do
comercio melidense? 
- m.J.V: Dá ánimo ver que
aínda van abrindo novas
tendas e que non pasa como
noutros lugares, por exemplo
Lalín, nos que está pechando
todo. Non sei como, pero aquí
imos tirando para adiante.
témonos que apoiar uns aos
outros e fomentar que a xente
siga mercando na vila e non
vaia fóra. Para min iso está
moi claro e se non teño algo
na tenda, envío ao cliente a
outros comercios da vila. 
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VENRES 9 DE NOVEMBRO

SÁBADO 10 DE NOVEMBRO

FESTA DE OUTONO

FESTA DA POLICIA

Gogos, sorteos e agasallos!!

Os locais de moda na movida melidense


