
Fomento estudará tres trazados
para a autovía cercanos a Melide

Os magos de Oriente visitaron a comarca

MELIDEMELIDE
As deficiencias na pisci-
na municipal obrigaron
ao seu peche . Dende o
Concello indican que a
mediados de xaneiro está
previsto que unha empresa
local inicie o arranxo da
cuberta. Concello e Depu-
tación aínda non se puxe-
ron dacordo sobre quén
deberá asumir os custos da
reparación                   P5 

COMARCACOMARCA
Os concellos da bisbarra
presentaron as súas pro-
postas para o Plan de
Turismo Os catro munici-
pios da comarca remitrion
a Xunta e Deputación as
obras e actuacións ás que
queren destinar os preto
de 120.000 euros de axuda
que cada municipio perci-
birá para potenciar o turis-
mo na zona. A proposta
melidense prevé destinar
integramente a axuda a
adecuar o entorno da praia
fluvial de Furelos como
pedían veciños e colecti-
vos                     P 6 e 10

COMERCIOCOMERCIO
Os establecementos me-
lidenses inician as rebai-
xas Tralo Nadal, os
comercios de Melide ini-
ciarán a campaña de rebai-
xas de inverno. Roupa e
calzado serán os dous pro-
ductos máis demandados
polos clientes, que desfru-
tarán de descontos que
poderán chegar ao 70% os
últimos días de campaña,
segundo indican dende os
organismos de consumi-
dores e usuarios. O perío-
do máximo para desfrutra
de descontos será de tres
meses                        P 13 

As súas maxestades de Oriente foron, un ano
máis, os encargados de traer a maxia á comar-
ca. O cinco de xaneiro, como manda a tradi-
ción, as comitivas reais visitaron os concellos
da Terra de Melide repartindo entre os máis
pequenos caramelos e agasallos. En quad,

tractor ou furgoneta, os Reis Magos non falla-
ron á súa cita cos máis novos, aos que lles
recolleron as cartas coas súas peticións de
agasallos. As panxoliñas e a música galega
tradicional tamén estivo presente nas visitas
dos Magos de Oriente                      L 10 e14

O Ministerio de Fomento aprobou en decembro sacar a
concurso a redacción dun estudo de tres trazados para a
autovía Santiago-Lugo no tramo Arzúa-Palas de Rei.
Estes estudos elaboraranse en base a tres corredores que
atravesan pola Serra do Careón. As tres opcións achegan
a vía de alta capacidade a Melide, e unha delas, debuxa
un trazado moi similar ao proposto pola Plataforma
Autovía por Melide. O estudo que analizará os tres posi-

bles corredores para a A-54 baséanse nun informe remi-
tido pola Consellería de Medio Ambiente. A empresa
que redacte os tres estudos dos tres trazados disporá dun
prazo de seis meses para a preparación dos traballos. O
Ministerio de Fomento aprobou unha partida orzamen-
taria de 388.577 euros para a redacción dos estudos dos
tres trazados que achegan a autovía Santiago-Lugo por
preto Melide                                                            L4
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Editorial Tribuna de opinión

Durante os días das festas de Nadal puidemos ver e des-
frutar en Melide dunha pista de xeo sintético que o
Concello instalou no pavillón polideportivo da
Martagona. Vaia por diante que me parece unha exce-
lente idea. Unha gran idea, pero mal executada.
Curiosamente hai máis dun ano que a Asociación de
Empresarios Terra de Melide- Centro Comercial Aberto
iniciou os contactos para traer a Melide unha pista de
xeo, non sintético, e para instalar ao aire libre, ao modo
que se fai en cidades como Vitoria, ou como a ubicada
en Ourense, nun parque, o Nadal pasado. Finalmente
as limitacións propias que conleva unha asociación
empresarial e comercial, e a falta total de apoios insti-
tucionais locais fixéronnos desistir polo momento da
idea de ubicar unha pista de xeo para desfrute dos meli-
denses.
Este ano atopámonos coa sorpresa de que o Concello
instalaría unha pista. Ata aí todo ben. O que xa non me
parece tan correcto é cómo se resolveu a cuestión.
Cando se instala unha infraestructura desta índole o
primeiro que hai que facer é preparar con tempo toda a
intendencia, e non cambiar a súa ubicación a última
hora por mór de cuestións que non se previran.
Tampouco se pode permitir deixar morrer un proxecto
coma este, porque iso é, ao meu parecer, o que se fixo.
Se se instala unha pista de xeo é para desfrute dos meli-
denses, pero tamén veciños das comarcas cercanas. A
pista de xeo podía ter sido un excelente reclamo para
atraer xente a Melide nunha época como a de Nadal tan
propicia para os intereses do comercio e a hostalería.
Sen embargo, non se soubo explotar  a garan idea que
ASETEM-CCA xa tentou traer hai dous anos. Cando se
están empregando cartos públicos é preciso extremar o
seu coidado, e cando se pon en marcha unha actuación,
facelo a conciencia e con todos os cabos ben atados.
Agardo que en vindeiras iniciativas se aproveiten ben
as oportunidades que se presentan.

A pista de xeo
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZEste martes nove de

xaneiro a sede de
ASETEM-CCA acollerá
un sorteo moi especial.
Trátase do sorteo da cam-
paña de Nadal O teu cen-
tro comercial está en
Melide, que por segundo
ano consecutivo organi-
zou a Asociación de
Empresarios Terra de
Melide-Centro
Comercial Aberto.
Será ante notario,
e con todos os
comerciantes que
o desexen como
testemuñas. 
Sen dúbida este
sorteo será espe-
cial para todos.
Especial para os
gañadores, que
verán cómo mer-
car en Melide ten
premio. Especial
para os comerciantes que
repartan os boletos pre-
miados, porque se con-
verterán nuns reis magos
improvisados. E especial
para ASETEM-CCA
porque a campaña de
Nadal foi, dende todos os
sentidos, un éxito.
Este ano, os arredor de
medio cento de comer-
ciantes participantes na

campaña repartiron
arredor de 50.000 rifas
entre os seus clientes. A
implicación de comer-
ciantes e clientes na cam-
paña deste Nadal chegou
ata o punto de ser nece-
saria pedir unha segunda
remesa de boletos para
facer fronte á demanda de
rifas por parte dos com-

erciantes. Isto, sen dúbi-
da, enténdese como algo
positivo para o comercio
melidense. Logo dunha
tempada baixa na que a
climatoloxía non axudou
aos comerciantes, a cam-
paña de Nadal serviu
para despuntar e coller
folgos de cara aos meses
de rebaixas e á nova tem-
pada que xa pronto se

botará sobre nós.
En breve os escaparates
melidenses voltarán lucir
novos carteis da campaña
O teu centro comercial
está en Melide, na que
aparecerán os números
gañadores do sorteo e os
seus correspondentes
reservas. Non perdan a
oportunidade de botarlle

un ollo aos seus
boletos, porque a
sorte pode estar
agochada en cal-
quera peto. Vinte
persoas serán as
afortunadas este
ano cos premios da
campaña, que ano a
ano se consolida
como a máis firme
aposta polo comer-
cio melidense na
época navideña.
Dende ASETEM-

CCA só nos queda agar-
dar a que os gañadores
do sorteo desfruten cos
seus premios, e aos que
non lles toque desta volta,
animalos a seguir mer-
cando no comerico de
Melide. 
Dende aquí, e para todos
vostedes, desexámoslles
un ano 2007 cheo de paz
e prosperidade. 

Unha boa campaña
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Hai semanas que pechou a piscina
municipal. Dende hai tempo, a alcal-
desa iniciou unha guerra contra a
Deputación de A Coruña, pretenden-
do facer crer aos melidenses que o
culpable do deterioro da instalación é
o actual goberno provincial. Mesmo
hai xente que lle dá a razón, porque
só escoitou esa versión dos feitos.
A alcaldesa vén repetindo unha serie
de argumentos sobre os que hai
moito que matizar. En primeiro lugar,
é falso que o actual goberno da
Deputación (PSOE e BNG) non se
dirixira á empresa construtora da pis-
cina para pedirlle responsabilidades,
tal e como afirma a alcaldesa; xa que
o fixo en cinco ocasións. Tamén é
falsa a "deixadez" da que se acusa á
Deputación, pois enviou aos seus téc-
nicos á piscina varias ocasións; a
última delas, o pasado 27 de decem-
bro.

Chama a atención que a alcaldesa
oculte un feito fundamental neste
tema: A piscina foi entregada en pro-
piedade ao Concello de Melide en
febreiro de 2004. En efecto, hai tres
anos, o ex-alcalde, Miguel Pampín,
asinou unha acta pola que o Concello
de Melide se facía propietario da pis-
cina e comprometíase á súa conser-
vación e mantemento. Dende aquela,

o Concello é o responsable das insta-
lacións a todos os efectos, e o único
que pode elaborar proxectos de repa-
ración e contratar empresas para que
fagan as obras necesarias.  
Dende logo, hai algo no que todos
estamos de acordo: unha piscina non
pode estar tan deteriorada con so
catro anos de uso. Cómpre saber as
causas e os culpables deses graves
problemas -hai informes técnicos que
indican que a orixe do problema
pode estar no seu mal coidado e man-
temento dende o intre da súa inaugu-
ración-, e non se pode acusar á
Deputación de xeito tan irresponsa-
ble e politizado como está facendo a
alcaldesa. Pero, o que si parece de
sentido común é que o actual gober-
no da Deputación non pode ser cul-
pable de nada, pois a obra da piscina
foi construída polo anterior goberno
do PP. 
O BNG pide á alcaldesa da vila unión
neste tema. Sen dúbida algunha,
todos temos que colaborar para
arranxar canto antes a piscina e
explicar, sempre coa verdade por
diante, as causas do problema. Por
iso, o BNG non quixo entrar na gue-
rra de acusacións iniciada polo PP,
posto que iso axuda a solucionar
nada.
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BLOQUE NACIONALISTBLOQUE NACIONALISTAA GALEGOGALEGO
PISCINA MUNICIPAL DE MELIDE

Todos sabemos que a piscina cli-
matizada está pechada e polo
tanto carecemos dun servizo que
ten moita demanda polos cida-
dáns de Melide e os seus arredo-
res.
Dende o equipo de goberno se

está a desviar a atención e inten-
tan culpar da situación actual a
Deputación da Coruña, pero a
realidade é ben distinta como se
pode comprobar despois da
seguinte explicación.
Dende o 2002 a piscina está en

funcionamento e durante o 2003
empezan a aparecer os primeiros
problemas, todos eles postos en
coñecemento dos responsables
pertinentes. No principio do
2004 é cando a Deputación da
Coruña entrega a piscina ó
Concello de Melide a escasos
dous meses de abandonar a alcal-
día o anterior rexedor Sr.
Pampín.

Entón ¿por qué o Sr. Pampín
aceptou a recepción da piscina si
xa se coñecían as deficiencias
existentes? ... 

¿Por qué non se negou a aceptala
nas condicións en que estaba?. A
explicación que nos - o PSOE-
podemos comprender é que que-
ría abandonar a alcaldía cos
honores de ter conseguido unha
piscina climatizada para Melide
case catorce anos despois de tela
prometido no seu primeiro pro-
grama electoral.
Pero o tempo non para con nin-

guén, e tampouco coa Sra.
Alcaldesa de Melide que habería
que preguntarlle ¿por qué tardou
tanto tempo - desde o ano 2004-
para amañar e reparar todo o que
estaba mal na piscina climatiza-
da?. 
Todo isto demostra que a capaci-
dade de gobernar por parte da
Sra. Alcaldesa é moi mediocre,
se non hai problemas calquera
goberna, pero en canto aparecen
hai que resolvelos sen esperar a
que ocasionen problemas a os
usuarios da piscina climatizada,
quenes por certo non souberon
que estaba pechada cando se
achegaron a ela.

PPARARTIDO SOCIALISTTIDO SOCIALISTAA
A PISCINA CLIMATIZADA DE MELIDE

Nace un novo partido político
en Galicia que pretende reavi-
var o orgullo e o compromiso
de ser galego, para que deste
xeito os cidadáns se poidan
implicar nun novo proxecto
para facer unha Galicia mellor,
tal e como nos merecemos cada
un de nós, todo elo dende unha
perspectiva política centrista e
galeguista.

Este novo proxecto comeza a
súa andadura, dende a Comarca
Terra de Melide, dende o Cerne
de Galicia, dende o municipio
de Melide, xa que os problemas
cotiás que preocupan ás mulle-
res e homes deste pobo seguen
sen resolverse, e o que é máis
preocupante aínda,  o cidadán
de a pé non se sente escoitado
nin atendido.

A situación socioeconómica

que acadamos denota a actua-
ción de políticas inadecuadas
nos tempos que vivimos, é un
feito coñecido e así manifesta-
do polos melidenses no seu día
a día.

Perdéronse todo tipo de oportu-
nidades que situaban a Melide
no punto de innumerables pro-
xectos, e o que nos queda é
observar con frustración o cam-
bio coxuntural que sí experi-
mentaron os municipios colin-
dantes adoptando melloras eco-
nómicas, culturais, sociais,
infraestructurais...

Por elo, para os cidadáns de
Melide é o momento de come-
zar a reavivar o seu estatus eco-
nómico- social e conseguir así
mesmo que a voz do pobo sea
escoitada.

CIDADÁNS DE GALICIACIDADÁNS DE GALICIA
Cidadáns de Galicia

Ao igual ca en números anterio-
res, Cerne está aberto ás cola-
boracións e opinións do Partido
Popular de Melide. O grupo
municipal popular ten o seu oco
nestas páxinas e agardamos que
en vindeiras edicións teñana a
ben aproveitar esta oportunida-
de.
Os responsables da edición
deste xornal lamentamos o cho-
que estético que poida provocar
esta espazo, e agardamos poder
incluir pronto a voz do partido
maioritario na vial para que
expoña a súa opinión sobre os
temas de actualidade qeu se
están a suceder no municipio.
Ata entón, pedimos desculpas
aos lectores de Cerne.

Cerne. Cerne. TTerra de Melide.erra de Melide.

PPARARTIDO POPULARTIDO POPULAR



MelideMelide

A rúaA rúa
opina...opina...

Álvaro Sánchez

1-Non escoito moito Radio
Melide porque os contidos que
ofrece non creo que estén
adaptados á zona dos seus oin-
tes.

2-Ante todo un servizo público.
Que se esquenceran de parti-
dismos e que fixeran unha
radio pensada por e para a
cidadanía.

Plantexámoslle á xente
da rúa cuestións de
interese vencelladas á
actualidade na comarca
para darlle a palabra
aos auténticos protago-
nistas: os veciños.

1. Crés que hai pluralis-
mo en Radio Melide?

2.Qué clase de servizo
crés que deberia ofre-
cer a radio municipal?

José Luís Cagide

1- Básicamente Radio Melide
é un híbrido entre a Cope e
La Razón, pero adaptado ao
municipio.

2- Podería servir para abordar
temas de interese para a
xente da zona facendo entre-
vistas a xente sobre temas
que importan de verdade á
xente da comarca da Terra de
Melide.

Pablo Balboa

1- Eu creo que non hai plurali-
dade no sentido en que ata o
momento nunca escoitei falar
aos representantes das forzas
minoritarias no Concello. 

2-Penso que a radio municipal,
ademaís de para poñer música
e facer dedicatorias, podería-
mos usala coma un instrumen-
to para comunicar temas
importantes e que inflúen no
día a día da xente.

4

O Ministerio de Fomento
fixo pública a contratación
da redacción do estudo in-
formativo do trazado Ar-
zúa- Palas de Rei da Auto-
vía Santiago-Lugo (A-54).
A empresa que redactará o
estudo disporá dun prazo
de seis meses para redactar
o estudo, que terá un orza-
mento de 388.577 euros.
Este estudo concretarase en
base a tres corredores que
atravesan polo Careón, e
que constan no informe
remitido pola Consellería
de Medio Ambiente a
Fomento.
O pasado 14 de decembro o
PSOE melidense adiantaba,
tras unha xuntanza con
Jesús Ramón Copa Novo,
Director da Área de
Fomento da Delegación do
Goberno en Galicia, que
era precisa a redacción dos
novos proxectos para com-
probar a súa viabilidade

ambiental, e para poder
comparar o trazado elixido
co percorrido inicialmente
proxectado.

Os corredores
A Plataforma Autovía por
Melide conviño a necesida-
de de informar aos veciños
dos tres corredores que se
estudarán, para involucrar
aos melidenses na demanda
das infraestructuras, e por
entender que cumplirían
así co seu compromiso cos
veciños.
No informe da consellería
de Medio Ambiente ao que
tivo acceso a plataforma
inclúense tres corredores
que atravesan o LIC da
Serra do Careón.

Corredor Norte
Este trazado sae de Arzúa e
cruza o rio Furelos entre
dúas explotacións mineiras
(Arribeltz e Richinol) para

entrar no LIC Serra do
Careón. Unha vez alí, o tra-
zado toma orientación
norte para achegarse á N-
547 descorrendo ao sur do
núcleo de Piñor. Ao chegar
ás inmediacións do polígo-
no da Madanela, o trazado
descorre paralelo á N-547
con orientación Oeste-Este,
saíndo do LIC ao sur do
núcleo do Leboreiro con
orientación Noroeste-Su-
reste.

Corredor Sur-1:
O acceso ao LIC dende o
oeste prodúcese pola
mesma zona que no Corre-
dor Norte, se ben mantense
unha orientación aproxima-
da Oeste-Este no cruce do
espazo protexido. Descorre
ao norte entre os núcleos de
Reboredo e Vimianzo, para
finalizar no tramo norte do
encoro de Quintas e ao sur
do núcleo de Vacariza fora
dos límites do LIC.

Corredor Sur 2:
O presente corredor dife-
renciase do anterior en que,
partindo do mesmo lugar,
presenta de forma inicial
unha orientación Noroeste-
Sureste, o que achega o tra-
zado ao núcleo de Vimian-
zo, finalizando con orienta-
ción Oeste-Este na cabecei-
ra do encoro de Quintas, ao
igual có Corredor Sur-1.
Consta no informe remitido
por Medio Ambiente.

Os tres corredores transcorren pola Serra do Careón, e un parello á N-547

A Plataforma informou aos veciños
dos trazados que estudará Fomento

Os tres corredores atravesarían o LIC do Careón

A redacción dos tres
novos estudos para as
alternativas ao trazado
inicial interpretouse
como positiva dende a
Plataforma Autovía por
Melide, segundo indicou
o seu presidente José
Antonio Rodríguez. Po-
sitivo no sentido de que
os tres trazados achegarí-
an a autovía, e un deles é
moi semellante ao pro-
posto pola Plataforma.
Ben é certo que dende a
Au-tovía tamén lembran
que a redacción dos tra-
zados chega cun retraso
irreparable sobre os pra-
zos que se manexaban
inicialmente, sosteñen.

O Ministerio aprobou en decembro a
contratación do estudo informativo

Valoracións
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Cidadás de Galicia, unha
nova formación política
xurdida a nivel autonómico
hai só uns meses, concurri-
rá ás vindeiras eleccións
municipais no concello
Melide. Javier López Ló-
pez foi o candidato desig-
nado para optar á alcaldía
melidense. Así o anuncio o
presidente da formación
política, Adolfo Reymón-
dez Collazo, no acto de
presentación de Cidadáns
de Galicia organizado en
Melide o pasado 15 de
decembro.
Adolfo Reymóndez, funda-
dor e presidente da nova
formación, expuxo ante un
cento de asistentes as liñas
que perfilan a política de
Cidadáns de Galicia. O
político, médico de profe-
sión, definiu o novo partido
como de centro, galeguista
e transversal. Definiu os
temas prioritarios da nova
formación, entre os que

destacou a preocupación
polo difícil acceso á viven-
da, o desemprego, a sanida-
de, as infraestructuras via-
rias e os temas sociais que
afectan de cheo á terceira
idade e á educación.

O porqué
Reymóndez Collazo afir-
mou na súa intervención
que Cidadáns nacera como
resposta á crise dos incen-
dios forestais do pasado
mes de agosto, unha crise,
segundo Reymóndez, mal
xestionada e que afectou á
imaxe de Galicia e ao sec-
tor turístico galego. Sostén
ademáis que o goberno está
a abordar cuestións como o
estatuto de autonomía, que
só interesa a 1 de cada 10
galegos.

O candidato
Baixo o eslogan Co orgullo
de ser galegos, Cidadáns
de Galicia concurrirá ás

vindeiras municipais en
varios municipios galegos.
A formación está a traballar
para confeccionar as listas,
e ata o de agora, xa está
anunciada a candidatura de
Javier López por Melide.
López, enxeñeiro técnico
agrícola, exerceu como
vicepresidente de ASE-

TEM-CCA , e foi membro
da Plataforma Autovía por
Melide ata a súa entrada na
esfera política.
Segundo anunciou Rey-
mónde, o 26 de xaneiro
inaugurarase a sede de
Cidadáns de Galicia en
Melide, dando o pistoletazo
de saída cara as municipais.

A nova formación política defínese como centrista e galeguista

Javier López concurrirá ás eleccións
municipais por Cidadáns de Galicia
O partido, que se presentará aos comicios de maio, ten vocación autonómica

Reymóndez presentou a López como candidato

Tal e como advertira a
alcaldesa de Melide, Ánxe-
les Vázquez, no pleno de
novembro, o Concello de
Melide tivo que proceder
ao peche temporal da pisci-
na climatizada do concello
á espera de que se subsanen
as deficiencias detectadas
nas instalacións. O tempo-
ral do mes de decembro
empeorou o mal estado no
que se atopaba a cuberta do
edificio, e parte do interior
do inmoble. Ante o mal
estado das instalacións, e
para previr desgracias per-
sonais, o Concello adoptou
a decisión de pechar a pis-
cina sen fixar a data de rea-
pertura.
Segundo indicaron dende o
Concello, está previsto que
na segunda semana de
xaneiro comecen as obras

de reparación da piscina,
cando menos da cuberta, a
cargo dunha empresa local.
O incio das obras non leva
parello, sen embargo, o
acordo sobre quén deberá
facerse cargo dos costes das
reparacións, que poderían
chegar a preto de 300.000
euros, segundo indican
dende o Concello, posto
que o arranxo da cuberta,
xa está presupostado en
160.000 euros.
O Concello de Melide di
que non está disposto a
sufragar as novas actua-
cións, posto que atribúe os
problemas a un defecto de
construcción do inmoble. A
rexedora melidense sostén
que debe ser a Deputación,
como promotora, ou a
empresa constructora quen
se encargue do arranxo.

Sen embargo, dende a
Deputación matizan que o
organismo provincial xa se
dirixiu en cinco ocasións á
empresa constructora para
pedirlle responsabilidades,
e que en ningún caso houbo
deixadez posto que técni-
cos da Deputación xa visi-
taron a piscina varias oca-
sións, a última o 27 de
decembro. Lembran ade-
máis que a piscina é propie-
dade do Concello dende o
momento en que a Deputa-
ción lla entregaba ao Con-
cello hai tres anos, compro-
menténdose o municipio á
súa conservación e mante-
mento. Ademáis, apuntan
que só o Concello pode
redactar proxectos de refor-
ma e contratar empresas.
Haberá que agardar aconte-
cementos, posto que dende

o Concello a rexedora rea-
fírmase en que non deberá
sufragar os gastos de refor-
ma, e que se é preciso se
recurrirá á vía legal. 

Afectados
Á espera de que Deputa-
ción e Concello cheguen a

un acordo sobre quén debe-
rá asumir os arranxos, os
preto de mil usuarios da
piscina non poderán acudir
ao complexo deportivo. O
edificio que alberga a pisci-
na e o ximnasio leva tan só
catro anos en funcionamen-
to.

A piscina municipal está pechada dende decembro

O mal estado das instalacións obriga ao
Concello a pechar a piscina climatizada

O BNG critica o
investimento
feito nas obras
da Casa da
Cultura
O Bloque Nacionalista
Galego de Melide cuali-
fica como esaxerado o
investimento feito nas
obras de ampliación e
remodelación da Casa de
Cultura de Melide. O
BNG presentou un escri-
to á alcaldesa da vila
pedindo que se explicara
cal é o estado das obras,
os cambios que se teñen
realizado no proxecto,
cales son os prazos que
se manexan, e que usos
se dará á instalación
cando esté rematada.
Segundo o BNG, o orza-
mento de ampliación
chega xa aos 931.933 eu-
ros logo de distintos con-
venios e decisións cando
o proxecto inicial estaba
orzamentado en 376.701
euros. O BNG cré que  a
ampliación da Casa da
Cultura é un exemplo
máis do desatino do PP á
hora de escoller as obras
necesarias e prioritarias
para os melidenses.
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Logo do senfín de reclama-
cións dos grupos políticos e
de colectivos como ASE-
TEM-CCA ou Troiteiros
Río Furelos, o acondicio-
namento da praia fluvial
melidense está máis preto
ca nunca. O mes pasado
celebrouse unha nova xun-
tanza de traballo dos repre-
sentantes dos once munici-
pios integrados no Plan
Piloto de Mellora da Cali-
dade Turística de Portode-
mouros, e os responsables
do mesmo. O Director Xe-
ral de Turismo da Xunta de
Galicia e a deputada pro-
vincial Socorro Cea tiveron
un encontro cos alcaldes
dos concellos beneficiarios
para presentar a xerencia

do plan e oir as  propostas
dos municipio para investir
o orzamento aprobado.
No caso de Melide, tal e
como se anunciara, o Con-
cello propuxo unha serie de
actuacións destinadas ao

acondicionamento da praia
fluvial de Furelos. As
suxestións, que deberán ser
supervisadas e aprobadas
pola Xerencia do Plan,
inclúen melloras na accesi-
bilidade á área recreativa, a

contención do areal que
rodea o cauce, así como
unha piscina infantil. Outra
das actuacións suxeridas
dende o Concello é a ubica-
ción dun ximnasio ao aire
libre, e o embelecemento

con xardineiras e céspede,
unha serie de melloras
demandadas ao Concello
en reiteradas ocasións, e
que agora se cumplirán
grazas o Plan de Deputa-
ción e Xunta.

O orzamento para Melide destinarase integramente á mellora da zona fluvial

A área de Furelos acondicionarase
con cargo ao Plan de Turismo

Melide destinará a partida do plan de turismo a arranxar a praia fluvial de Furelos

A actuación inclúe
unha 
piscina infantil 
e un ximnasio 
ao aire libre

Cea e Asorey
coinciden na
necesidade de que
Deputación e
Cámara colaboren
A deputada provincial e
concelleira de Melide
Socorro Cea coincidiu co
presidente da Cámara
compostelá Joesús Aso-
rey en que Deputación e
Cámara deben colaborar
na posta en común dos
seus respectivos estudos
e proxectos turísticos,
que coinciden en sete
dos 11 concellos do plan
de Portodemouros. Cea,
Asorey e Pablo Villamar,
mantiveron unha xuntan-
za ao respecto dos res-
pectivos traballos na que
acordaron actuar de ma-
neira coordinada para
non repetir accións nos
dous plans que se desen-
volverán.

O estudo socioeconómico
do sector turístico impulsa-
do dende a Antena Local de
Melide e elaborado sobre
os catro concellos da co-
marca xunto cos munici-
pios de Arzúa, Boimorto e
Vilasantar suxire a necesi-
dade de ofertar un turismo
propio e de calidade. Esta é
unha das principais conclu-
sións que se extrae do
estudo impulsado dende a
Antena Local, dependente
da Cámara de Comercio de
Santiago e elaborado sobre
os catro concellos da co-
marca xunto cos munici-
pios de Arzúa, Boimorto e
Vilasantar.
O estudo do sector turístico
na zona inclúe a necesida-
de de que os concellos
estudados poñan en marcha
unha oferta turística con
identidade propia baseada
na calidade e na explota-
ción, en sentido positivo,

do patrimonio turístico co
que parten os concellos.
As conclusións expostas
suxiren aos concellos a cre-
ación dunha identidade co-
mún que identifique a todo
o sector turístico na zona e
que se potencie aproveitan-
do o patrimonio ecolóxico,
cultural e gastronómico da
zona. 

Ente xestor
Para lograr crear un refe-
rente turístico común, a
análise presentada pola An-
tena Local aboga pola
posta en marcha dun ente
xestor turístico que protexa
os intereses do territorio e
defina unha estratexia tu-
rística conxunta para os
sete municipios. Neste ente
xestor estarían representa-
dos as institucións munici-
pais, as autoridades ecle-
siásticas, xestoras en moi-
tos casos dos bens relixio-

sos, e os diferentes colecti-
vos que operan en cada
Concello, como é o caso de
ASETEM-CCA, que vén
tomando parte nas sesións
de traballo da Antena
Local.

O peso do Camiño
Un dos aspectos destaca-
dos no estudo da Antena
Local é a importancia do
Camiño de Santiago. A ruta
xacobea aporta o principal
perfil de turista na comar-
ca, o peregrino. Para poten-
ciar e aproveitar a ruta
como principal motor de
dinamización turística, o
estudo propón adoptar
medidas específicas para
este perfil de visitante. O
estudo urxe así mesmo a
necesidade de potenciar
servizos específicos adap-
tados ao turista vacacional,
e impulsar a presenza do
visitante de escapada, un

turista de fin de semana
que axudaría a reducir a
forte estacionalidade que
sofre o sector, un dos hán-
dicaps aos que hai que
facer fronte. Nisto colabo-
raría a posta en valor do
patrimonio natural  e a con-
versión da zona nun refe-
rente europeo de turismo
ecolóxico.

Especilización
Para lograr converter a
zona nun referente turísti-
co, é preciso mellorar as

infraestructuras da zona,
segundo indican no estudo
da Antena Local. A análise
incide en que é preciso
ofrecer un ámbito turístico
atractivo para o visitante, e
isto pasa pola especializa-
ción do sector, un dos défi-
cits detectados no estudo. 
Outra das recomendacións
é a de integrar e implicar a
todos os axentes sociais e
institucionais no proxecto
de potenciación turística
comezando polo intercam-
bio de información.

O estudo da Cámara de Comercio suxire
unha oferta turística propia e de calidade

Representantes de ASETEM-CCA participaron na reunión
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O desván do Cerne
Véndense cachorros de
pastor alemán. Naceron
o día 20. Os interesados
poden chamar ao:
Telf. 680.445.872

Véndense sofás de tres e
dúas prazas en bo esta-
do, e mesa de televisión
de madeira. Os interesa-
dos chamen ao:
606.844.969

Véndense tresillo (sofá
de tres prazas e dous de
unha) en bo estado. Os
interesados poden char-
ma ao: 606.844.969

O desván do Cerne está aberto ás túas vendas, regalos, e intercambios.
Chama ao 981.506.188. 

Véndese Honda CBR
RR900 negra seminova.
Prezo a convir. Os inte-
resados chamen ao
647.938.825

Véndense  Renault
Laguna 2000 inxección.
Cor verde metalizada.
Bo prezo. Chamar ao:
659.367.860

Véndese cláisco Simpa
1.200 LS do ano 1979.
Moi bo estado xeral, e
con moitos recambios.
1.000 euros. Chamar ao:
686.188.954

A Consellería de Vivenda e
Solo investirá 170.600 eu-
ros na reparación das 23
vivendas sociais de Melide
logo de oito anos de conti-
nuas queixas e denuncias
por parte dos veciños. O
departamento que dirixe a
nacionalista Teresa Táboas
prevé adxudicar as obras a
primeiros de xaneiro, e o
prazo para súa execución
será de catro meses.
Os arranxos que a Conse-
llería de Vivenda prevé
desenvolver nas 23 viven-
das de promoción pública
baséanse na impermeabili-
zación das fachadas do edi-
ficio, e na reparación dos
múltiples danos causados
pola humidade en todo o
inmoble. As melloras con-
crétanse na reposición de
todo o zócalo do edificio, a
cobertura con pizarra dos
aleiros do edificio, e a colo-
cación dun novo canalón de
aluminio de 130 metros. A
reparación das gretas que
sofren as vivendas, o cam-

bio de cristais e fiestras
defectuosas e o pintado das
fachadas do edificio entran
tamén nos plans do depar-
tamento autonómico para
as 23 vivendas sociais de
Melide.
A reparación do inmoble
vén dar resposta ás conti-
nuas denuncias e queixas

dos veciños que non se
viron atendidas ata agora
pola Xunta.
As obras de reparación que
comezarán en breve esta-
ban previstas para hai un
ano, logo de que en outubro
de 2005 a voceira do BNG
en Melide, Socorro Cea,
lograra o compromiso do

delegado provincial, Xoan
Carlos Bascuas, para efec-
tuar as reparacións. Sen
embargo, a tardanza no
nomeamento do interventor
da Consellería, logo do
cambio de goberno na
Xunta, ocasionou sucesivos
retrasos na aprobación das
actuacións nas vivendas.

As obras de remodelación do inmoble prolongaranse durante catro meses

Vivenda destina 170.000 euros
ao arranxo das vivendas sociais

Os veciños viñan denunciando as deficiencias dende hai varios anos

Oito anos de
sucesivas 
reclamacións 
e denuncias 
En setembro de 1997 os
inquilinos das 23 viven-
das de protección públi-
ca de Melide tomaron
posesión dos seus novos
fogares situados nas pro-
ximidades do campo da
feira. Poucos meses des-
pois rexistráronse as pri-
meiras reclamacións e
escritos por mór das
deficiencias detectadas
no inmoble. A empresa
cnstrutora do inmoble, o
Instituto Galego de
Vivenda e Solo e mesmo
o Valedor do Pobo foron
destinatarios das queixas
e escritos remitidos
polos veciños afectados.
Aínda que nos últimos
anos se efectuaron al-
gunhas obras de repara-
ción no edificio, os
arranxos non soluciona-
ron as deficiencias de-
tectadas, e oito anos des-
pois, os propietarios das
vivendas de protección-
publica por fin verán
atendidas as súas recla-
macións.
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EE NN     BB RR EE VV EEO Bloque pide
que se adique
unha rúa a
Andrés
Sampayo Sixto
O Bloque Nacionalista
Galego de Melide remi-
tiu un escrito ao Conce-
llo de Melide no que
solicita que se adique
unha rúa da vila a Andrés
Sampayo Sixto, funda-
dor da Coral Polifónica
de Melide no ano 1982.
A proposta nacionalista
resposta á información
dada pola alcaldesa de
Melide, Ánxeles Váz-
quez, da intención do
municipio de poñer
nome a cinco rúas meli-
denses pertencentes á
nova urbanización que se
está a construir na Aveni-
da de Lalín.
A proposta do BNG de
adicar unha rúa a Sampa-
yo Sixto resposta, segun-
do os nacionalistas, á
importancia do músico,
unha persoa moi querida
en Melide, e á que se lle
rendiría deste xeito tribu-
to no décimo cabodano
do seu falecemento, e as
vodas de prata da Coral
Polifónica.
Ademáis de fundador da
Coral, Sampayo Sixto
impartiu durante anos
clases de grego e relixión
no instituto melidense,
foi profesor de música
no seminario de Lugo, e
director da Schola Can-
torum, con 128 voces ás
súas ordes.

Mocións, rogos e pregun-
tas foron todo o contido do
primeiro pleno ordinario
celebrado no concello de
Melide en 2007. Aínda que
según a alcaldesa, Ánxeles
Vázquez, hai temas impor-
tantes que sacar adiante, a
ausencia de persoal do
concello por vacacións o-
brigou a celebrar unha
sesión ordinaria practica-
mente sen contido.
O PSOE de Melide apro-
veitou o primeiro pleno do
ano para presentar nova-
mente unha moción na que
solicitaron ao Concello a
limpeza adecuada dos
sumidoiros melidenses. O
voceiro do PSOE, Manuel
Prado, expuxo que varios
dos sumidoiros da vila
están atorados e impiden a
correcta canalización dos
residuos, chegando en
moitos casos a expulsar
para a rúa a auga e os des-
perdicios que non dan
absorvido. Pola súa banda,
a resposta do grupo de
goberno foi que persoal do
Concello acudía a todos os
avisos  que se plantexaban
respecto a esta cuestión, e
que en moitos casos o pro-
blema estaba máis na falla
de bombas de retroceso
nos sotos das vivendas.
Este argumento non res-
pondeu sen embargo aos
plantexamentos do POSE,
e a concelleira socialista

María Jesús Iglesias lem-
brou que o problema non
está nos sotos, senón que é
que non tragan os sumi-
doiros. A edil socialista
engadiu ademáis que en
moitos casos hai zonas nas
que os sumidoiros levan
anos atascados, ata o
punto de que de moitos
deles nacen hevas. Os
votos en contra do Partido
Popular rexeitaron a
moción socialista, se ben a
rexedora lembrou que
zonas como a Ronda da
Coruña e a rúa Compostela
necesitan unha rede de
sumidoiros con máis capa-
cidade, que se está a xesti-
nonar.
Outra das mocións defen-
didas polo PSOE foi a rela-
tiva á limpeza e acondicio-
namento de varios xardíns

na vila, que a xuizo dos
socialistas, non se atopa-
ban correctamente coida-
dos.

Hostaleiros
O Bloque Nacinalista
Galego solicitou o ultimo
pleno a actualización da
sección adicada á hostale-
ría da vila que alberga a
páxina web do concello.
Nela só aparecen parte dos
locais que hai na vila, e
varios teñen datos inco-
rrectos. O grupo de gober-
no recoñeceu que hai
varios erros na relación de
locais, e aclarou que os
establecementos que alí se
atopan son os que deron a
súa autorización expresa
para constar na web por
mór da lei de protección de
datos.

O PSOE esixe que se mellore a
limpeza dos sumidoiros da vila

O BNG solicitou a actualización dos hostaleiros na web

Varios sumidoiros da vila non absorven os residuos

Antonio Díaz foi elixido
novo responsable local do
BNG | O Bloque Naciona-
lista Galego de Melide elixiu
a Antonio Díaz Rodríguez
novo responsable local do
BNG en substitución de Xo-
sé Iglesias, e membro do
consello comarcal xunto coa
voceira do BNG en Melide,
Socorro Cea. Díaz será o res-
ponsable  durante os tres pró-
ximos anos de coordinar e
dirixir o traballo do BNG de
Melide. Díaz, que é conce-
lleiro na corporacion meli-
dense dende o ano 1999 con-
tou co respaldo unánime dos
militantes do Bloque de
Melide.

Río Furelos pediu a retira-
da dun año morto do Fu-
relos | A Asociación de
Troiteiros Río Furelos de
Melide pediu o pasado 27 de
decembro a retirada dun año
morto aparecido no río
Furelos á altura do lugar
coñecido como a Ponte de
Luz Divina. Segundo indica-
ron os troiteiros, o año estivo
no río entre os días 19 e 24
de decembro. Ao ter coñece-
mento do achádego Río
Furelos notificou o feito á
alcaldesa de Melide, Ánxeles
Vázquez, pedíndolle que se
identificara ao responsable
do delicto contra o medio
ambiente. Así mesmo, Troi-
teiros Río Furelos tamén no-
tificou ao SEPRONA a pre-
senza do animal no río, ache-
gándose ata o lugar respon-
sables da Direccion Xeral de
Producción, Industrias e Ca-
lidade Agroalimentaria, que
procederon a levantar acta da
inspección, e ordearon que se
procedese á recollida do
cadaver. Para Río Furelos
este feito súmase ás constan-
tes agresions que sofre o río
melidense.

AnúnciateAnúnciate
en Cerneen Cerne

Chama ao
981.506.188 
e infórmate

sen 
compromiso
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O Plan Piloto de Mellora
da Calidade Turística de
Portodemouros permitirá
aos concellos da comarca
efectuar actuacións idea-
das para potenciar os atrac-
tivos turísticos de cada
municipio. Na reunión
mantida en decembro entre
os responsables do Plan e
os alcaldes dos cocnellos
beneficiarios, os rexedores
expuxeron as prioridades
dos seus municipios á hora
de investir as cantidades
asignadas para cada conce-
llo, e que rondan os
120.000 euros.
O Concello de Toques
prevé acondicionar unha
antiga escola para empre-
gala como albergue turísti-
co. O local de hostalería te-
rá, segundo os plans muni-
cipais, dúas estrelas, e su-
marase ás escasas infraes-
tructuras municipais en
materia de aloxamento
turístico.

A proposta que o goberno
local de Sobrado fixo aos
responsables do plan turís-
tico da Xunta e da Deputa-
ción proxecta acondicionar
o patrimonio máis sobran-
ceiro do municipio. O con-
cello destinará a axuda do
Plan a acondicionar espa-
zos próximos ao Mosteiro e
á Casa do Queixo, os dous
principais activos turísticos
dos que dispón o munici-
pio.

O Concello de Santiso des-
tinará a subvención do Plan
de Turismo de Portode-
mouros a acondicionar o
entorno da finca do Museo
da Natureza. O proxecto
municipal inclúe a demoli-
ción e construción de
varios balados que circun-
dan o edificio e a finca na
que se aloxa a Aula de
Interpretación da Natureza,
un espazo cultural que
aínda non foi dotado de

contido a pesar de que se
construíu hai varios anos.
Xunto con Melide, os con-
cellos que integran a co-
marca da Terra de Melide
atópanse incluídos tamén
dentro do plan de turismo
que impulsa a Cámara de
Comercio de Santiago. O
organismo acordou colabo-
rar e intercambiar informa-
ción coa xerencia do plan
Portodemouros con vista a
optimizar recursos.

Toques reconvertirá unha antiga escola nun albergue turístico de dúas estrelas

Acomarca destinará as axudas do Plan
de Turismo a acondicionarespazos

En Santiso arranxarase o entorno do  Museo da Natureza

Sobrado planea
habilitiar o 
entorno do
Mosteiro e da
Caso do Queixo

Os Reis Magos visitaron as aldeas de Santiso acompañados polo alcalde, Ramón Villar

En tractor, furgoneta ou a
pé. De calquera destes xei-
tos poden chegar as súas
maxestades de Oriente á
comarca. Senón, que llo
pregunten aos veciños da
Terra de Melide, que viron
como Melchor, Gaspar e
Baltasar visitaban as aldeas
dos concellos para agasa-
llar con caramelos a peque-
nos e grandes. No caso de
Santiso, e como marca xa a
tradición, as súas maxesta-
des de Oriente fixeron acto
de presencia nas parroquias
do municipio anunciadas a

golpe de bombas de palen-
que, e rodeados de gaitei-
ros. Foi o propio alcalde,
Ramón Villar, o encargado
de repartir os caramelos.
Eso sí, as súas maxestades
de Oriente esquecéronse
dos celíacos, e repartiron os
doces con gluten, ao igual
que en Toques, onde os
Reis chegaron en furgoneta
ás aldeas do municipio. En
Sobrado os hinchables, o-
bradoiros e xogos acompa-
ñaron aos Reis magos no
pavillón municipal ao igual
ca en anos anteriores.

Os Reis Magos tamén 
vivitaron as aldeas da comarca

A asociación A
Toca de Toques
renunciou a
organizar a
cabalgata 
A asociacion A Toca de
Toques que tradicional-
mente viña organizando
a cabalgata de reis no
municipio renunciou
este ano a preparar a
visita dos Reis Magos
debido a unha decisión
da Alcaldía do Concello
de organizar por primei-
ra vez a actividade. A
negativa do Concello a
permitir á asociación
usar o pavillón polide-
portivo para a visita dos
reis obrigou a A Toca a
desistir de celebrar a
actividade, unha das
máis populares da co-
marca pola boa organi-
zación e os agasallos
que tradicionalmente se
entragaban aos rapaces
que asistían.
Dende o colectivo cul-
tural apúntase a un mo-
tivo electoralista como
causa da decisión do
grupo de goberno local
de organizar por vez
primeira a cabalgata de
reis, impedindo á aso-
ciación A Toca empre-
gar ademáis as infraes-
tructuras existentes no
municipio para a activi-
dade lúdica.
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A xerente do Servicio
Galego de Saúde, Ana Cas-
taño e a delegada provin-
cial da consellería de Sani-
dade, María Ausencia
Tomé, visitaron Santiso
para interesarse polo fun-
cionamento dos centros de
saúde do municipio, e para
coñecer de primeira man as
necesidades sanitarias dos
veciños do concello.
Acompañadas polos res-
ponsables municipais do
PSOE e do BNG, as res-
ponsables de Sanidade vi-
sitaron os dous centros
médicos do concello. O
principal motivo da visita
de Castaño e Tomé foi
recoller suxestións sobre
cómo mellorar o servizo
que reciben os pacienetes
de Santiso. Segundo inicou
a delegada provincial, o
que facemos é visitar os
centros, recoller as ideas e
enviarllas á Xerencia do
Sergas para que valore a
súa necesidade, operativi-
dade e urxencia.
As responsables de Sanida-
de coñeceron de primeira
man o sistema de organiza-

ción sanitario do concello,
polo que o médico exerce
dous días á semana nun dos
centros, e tres no outro.
Coñeceron ademáis o volu-
me medio de pacientes que
o médico de familia do
concello antende e a asi-
duidade dos servizos de
urxencia.

Peticións
A visita de Tomé e Castaño
foi aproveitada por PSOE e
BNG para transmitirlles as
necesidades do municpio
en materia sanitaria. A con-
celleira socialista Inés
Cagide e o voceiro nacio-

nalista José Manuel Cami-
no pediron á delegada pro-
vincial que se estude a
posibilidade de dispor a
diario de dous facultativos
para atender aos pacientes.
Tamén amosaron o seu
interese polo funcionamen-
to do servizo de pediatría
no concello. 
Xa no último pleno cele-
brado en 2006 a corpora-
ción de Santiso acordara
interesarse ante Sanidade
pola posibilidade de dotar
ao concello cun segundo
médico. Unha pregunta
que o deputado do BNG
Fernando Blanco xa plan-

texara tamén no pleno do
Parlamento.

Ratios
Segundo os datos manexa-
dos pola consellería de
Sanidade, en Santiso están
rexistradas 1794 cartillas
sanitarias de persoas maio-
res de 14 anos, e 155
correspondentes a atención
pediátrica. Segundo os
ratios do Sergas, o concello
ten unha alta taxa de enve-
llecemento da poboación,
que chega ao 64%. Un dato
que agocha un 34% dos
veciños maiores de 64
anos.

PSOE e BNG solicitan melloras 
nos centros sanitarios de Santiso

A delegada de Sanidade e a xerente do Sergas visitaron os ambulatorios

Castaño e Tomé estiveron acompañadas dos responsables locais de PSOE e BNG

A Vicepresidencia da
Igualdade e do Benestar da
Xunta de Galicia vén de
aprobar  unha partida de
33.000 euros para acometer
a construción e mellora de
parques infantís na comar-
ca. Toques, Santiso e Me-
lide serán os tres munici-
pios beneficiados coa
axuda da Vicepresidencia.
O concello toquense foi un
dos catro municipios da
provincia elixidos para a

creación dun novo parque
infantíl. Para a creación
desta nova infraestrutura
lúdica o concello percibirá
18.000 euros, a contía
máxima destinada pola
Vicepresidencia da Xunta
de Galicia para esta actua-
ción.

Santiso e Toques
Pola súa banda os concellos
de Santiso e Melide perci-
birán cada un 7.500 euros

que se destinarán á mellora
dos parques infantís xa
existentes nos dous conce-
llos. As axudas servirán
para arranxar pezas que
poidan estar deterioradas,
mellorar o acceso das per-
soas discapacitadas ou in-
crementar a seguridade e a
calidade dos propios par-
ques de cara a cumprir as
normas de seguridade esta-
blecidas pola Unión
Europea.

Toques, Santiso e Melide recibirán
33.000 euros para parques infantís

Os parques de Santiso e Melide arranxaranse

O 34% das 
cartillas sanitarias
corresponden 
a maiores 
de 64 anos

EE NN     BB RR EE VV EE
O delegado provincial de
Política Territorial visitou
Santiso | Jacinto Parga, dele-
gado para a provincia da
Coruña da consellería de
Política Territorial e Obras
Públicas visitou Santiso
acompañado por membros
do PSOE local para intere-
sarse polos problemas que
sufren veciños de varias
parroquias cercanas a
Visantoña. Parga expúxolles
a situación na que se atopan
varias fincas respecto ao plan
de urbanismo, e indicoulles
que o seu departamento estu-
dará os diferentes casos.

Veciños de Santiso recla-
man que se sinalice no
cruce de Melide en direc-
ción ao concello | Veciños de
Santiso reclaman que o con-
cello de Melide instale no
cruce da vila un indicador
que sinale a dirección ao
concello de Santiso. Se-
gundo indican os veciños, no
cruce non hai ningún letreiro
que sirva de referencia aos
visitantes para saber por ón-
de dirixirse a Santiso. En-
gaden ademáis que a ausen-
cia de indicador repercute,
entre outros, nos usuarios das
casas de turismo rural do
municipio, e nos equipos de
fútbol que se achegan ao
concello.

Festas na honra a San
Sebastián en Chorén e
Barazón | Os vindeiros 20 e
21 de xaneiro esta parroquia
de Santiso honrará a San
Sebastián. O día 20 haberá
verbena a cargo das orques-
tras Nueva Moda e Ritmo
Joven, e o 21 actuarán a
Banda de Visantoña e Los
Españoles. O campo da festa
estará cuberto cunha carpa.
Sortearase un cabrito.
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Comeza o 2007, e con él
ábrese un novo período na
Asociación de Empresarios
Terra de Melide-Centro
Comercial Aberto. As
metas e obxectivos a con-
querir este ano están xa no
punto de mira do colectivo,
que busca novas opcións
coas que potenciar o
comercio e a industria
melidense, segundo o seu
presidente, José Antonio
Rodríguez Álvarez.
-Iniciase un novo ano,
comezan ao mesmo
tempo novos proxectos?
-Pois comezamos con
moitos proxectos en mente.
Este ano será o ano da tar-
xeta de fidelización do
comercio, sen dúbida. A
tarxeta é posiblemente un
dos proxectos máis ambi-
ciosos que se poñerán en
marcha dende ASETEM-
CCA. É unha iniciativa que
só ten vantaxes tanto para
os comerciantes como para
os clientes.
-En qué momento se
atopa o proceso?
-Está moi avanzado. Creo
que para o verán xa podere-
mos ver á xente acumulan-
do os seus puntos ao facer
as compras nos comercios
de Melide.
-Hai máis proxectos en
mente?
-Proxectos sempre hai, por-
que nunca estamos quietos.
Por exemplo unha das
ideas que me gustaría levar
a cabo este ano é ofrecerlle
aos comerciantes a posibi-
lidade de traballar a lumi-
nosiade nos seus escapara-
tes. Trátase dun proxecto
por medio do cal cada
comerciante podería coñe-
cer e aplicar as tecnicas de
iluminación máis adapta-

das e favorecedoras ao seu
escaparate. Aínda que hai
xente que non lle presta a
suficiente atención, cada
vez é un reclamo maior
para os clientes.
-Estas iniciativas o que
buscan é potenciar o
pequeno comercio. É real
a tan publicitada crise do
comercio local?
-O comercio en Melide ten
moitas dificultades. Re-
sulta que estamos no centro
de Galicia, e somos área de
influencia de todos os pun-
tos, cando nós deberíamos
influir nos demáis. Ao
comercio de Melid escá-
panselle clientes para
Santiago, Lugo, A Coruña,
Lalín... e así é moi difícil
potenciar o noso.
-O problema entón res-
psota a unha cuestión
meramente xeográfica?
-Non. En Melide non
somos quén de atraer
xente. Aquí veñen clientes
os domingos porque somos
un dos poucos lugares nos
que o comercio abre polas
mañás. E mesmo este día
xa vai a menos. Temos
unha forte dependencia da
xente da comarca que vive

do agro, e que tampouco
está pasando polo seu
mellor momento, o cal
repercute directamente
sobre as vendas. Ademáis,
o sector industrial local
tampouco é quén de xene-
rar moitos máis postos de
traballo, co cal o poder
adquisitivo dos veciños se
limita, e non entra clientela
nova.
-Por onde pasaría entón a
solución máis axeitada?
-Melide ten todas as pape-
letas para ser un gran pobo,
pero para iso é preciso pre-
paralo. Temos que conse-
guir ofrecer servizos que
atraian á xente, e que a
fagan vivistar Melide.
Ademáis, tamén é certo
que temos que saber ven-
dernos.
-O comercio depende da
situación na que se ato-
pen os demáis sectores,
pero logo de qué depende
a industria?
-No caso da industria
Melide necesita antes de
nada ofrecer infraestructu-
ras adaptadas ao século
XXI, e non servizos anqui-
losados hai tres décadas. Se
Melide dispuxera dun polí-

gono industrial desenrola-
do de xeito adecuado e que
contara con todos os servi-
zos precisos, como nós
vimos pedindo dende hai
anos, poderíamos atraer a
inversores de fóra. Trata-
ríase entón de facer un tra-
ballo de imaxe, vender
Melide cara fóra, pero pri-
meiro é preciso ter un gran
polígono que vender.
-ASETEM-CCA leva
anos asentada en Melide,
cal cré que foi o maior
logro do colectivo nestes
anos?
-Posiblemente a compra da
nosa sede. Somos un dos
poucos colectivos que hai
en Galicia que dispón de
local social propio. Lembro
que ao principio á xente
parecíalle moi arriscado
mercar unha sede propia
porque non o vía como
inversión, pero está claro
que foi do mellor que poi-
demos facer. Ademáis,
podemos presumir de ter
toda a oficina informatiza-
da, contamos con aulas
propias para impartir os
nosos cursos, e nese senti-
do temos independencia.
Tamén estou moi contento

coa posta en marcha do
xornal. 
-Cómo xurdiu a idea de
Cerne?
-Xurdiu a raíz de que sairan
á rúa dous números de O
Melidao. Pareceume unha
idea excelente e deume
moita mágoa que non
seguira para diante, así que
propuxenme impulsar
dende aquí un medio de
comunicación a través do
que lle poder contar á xente
o que pasaba na comarca, e
todo o que se facía dende
ASETEM-CCA.
-Levar a cabo as disdintas
iniciativas supoño que ten
limitacións sobre todo de
tipo económico.
-Sí, claro, o que pasa é que
tes que ter as ideas moi cla-
ras do que necesitas, cando
o necesitas, e quén che
pode axudar. A nosa inten-
ción é abrir novas fiestras a
través das que entre aire
limpo a Melide, e isto
require un traballo. A nosa
intención é continuar loi-
tando pola vila e o conce-
llo, e defender os intereses
dos comerciantes e empre-
sarios do concello, como
viñemos facendo ata agora.

José Antonio Rodríguez Álvarez, presidente de ASETEM-CCA

O 2007 será o ano da tarxeta de
fidelización de ASETEM-CCA

O mandatario
insiste no papel 
do comercio e a
industria para 
soster Melide

Rodríguez Álvarez aposta por potenciar a industria e o comercio local

Un colectivo
dentro de 
moitos 
colectivos
A Asociación de Empre-
sarios Terra de Melide-
Centro Comercial Aberto
está, segundo o seu pre-
sidente, integrada dentro
das principais federa-
cións que operan a nivel
Galicia. A Confedera-
ción de Empresarios da
Coruña, a Federación
Galega de Comercio,
Rede Galega de Centros
Comerciais Abertos, a
Federación de Autóno-
mos de Galicia e un
longo etcétera no que se
inclúen varias comisións
executivas. Ademáis, o
colectivo empresarial
melidense está estudan-
do converterse en dele-
gación da Federación de
Autónomos logo de que
se plantexara a proposta.
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Coma todos os anos, tralos
excesos feitos polos consu-
midores durante a época de
Nadal, comeza o período
de rebaixas. Dende o 7 de
xaneiro os comercios da
Terra de Melide que así o
queiran, iniciarán a campa-
ña de rebaixas que se pro-
longará, como máximo, ata
o mes de abril. Coas cam-
pañas de rebaixas os
comerciantes tentarán ven-
der os productos de tempa-
da aos que non lles deron
saída ata o de agora, e que
poñen á venda antes de
comezar coa seguinte cam-
paña.
Coma todos os anos, os
sectores da confección e o
calzado serán os principais
beneficiarios das  compras
dos consumidores durante
o período de rebaixas. Cada
comercio establecerá os
descontos que fai aos seus
productos, e que durante as
primeiras semanas soen
oscilar entre o 20 e o 50%.
A medida que se reducen os
productos á venda, os

comerciantes acostuman a
incrementar o porcentaxe
de desconto aplicado nos
artículos, que poden chegar
a supoñer o 60 ou o 70% do
prezo do artículo.

Dereitos dos clientes
Coma en cada período de
rebaixas, as organizacións
de consumidores e usua-

rios, e a consellería de
Innovación e Industria,
lémbralle aos clientes que
durante os períodos de
rebaixas os artículos que
adquiren deben de ter a
mesma calidade que duran-
te o resto do ano. Cada pro-
ducto deberá ter exposto na
etiqueta o prezo rebaixado,
e o anterior. Ademáis, as

garantías que se ofrecen
nos productos durante todo
o ano, deberán manterse
nos períodos de rebaixas.
Dende ASETEM-CCA
lémbranlle aos seus esta-
blecementos adheridos que
xa teñen a disposición os
carteis de rebaixas da Fede-
ración Galega de Comer-
cio.

Os socios de ASETEM-CCA xa teñen á súa disposición os carteis da campaña

Os comercios melidenses 
inician as rebaixas de xaneiro
O calzado e a roupa coparán a maior parte das vendas destes días

Os socios de ASETEM-CCA xa poden recoller os carteis de rebaixas

Juan Fernández esplicou as modalidades de contrato

A Asociación de
Empresarios Terra de
Melide-Centro Comercial
Aberto acolleu onte pola
noite unha charla-coloquio
sobre a repercusión das
políticas de emprego no
mundo empresarial. Juan
Fernández Fernández, Di-
rector de Responsabili-
dade corporativa de Alu-
minios Cortizo foi o encar-
gado de achegar aos máis
de 30 asistentes á conferen-
cia a situación da cuestión.
Juan Fernández Fenández
fixo unha análise dos trazos
maís importantes da nova
lexislación nas políticas de
emprego deténdose nas

cuestións dos sucesivos
contratos temporais, e no
chamado despido obxecti-
vo. O ponente tamén fixo
unha breve exposición
sobre as modalidades de
contrato temporal existen-
tes na actualidade, e que
requiren atención por parte
das empresas empregan
estas modalidades de traba-
llo.
Os asistentes á conferencia
celebrada na sede de ASE-
TEM-CCA plantexáronlle
diversas cuestións ao
ponente sobre os contratos
de aprendizaxe e as moda-
lidades de contratos tempo-
rais.

ASETEM-CCA acolleu unha
charla sobre a repercusión 
das políticas de emprego 

ASETEM-CCA
impartirá
novos cursos de
entorno laboral
e fiscal na
empresa
A Asociación de Empre-
sarios Terra de Melide-
Centro Comercial Aber-
to, a través da Confede-
ración de Empresarios da
Coruña, impartirá a par-
tir do vindeiro día 12 un
curso de Entorno laboral
na empresa. Trátase
dunha actividade forma-
tiva que se impartirá ao
longo de dous fins de
semana, e aberta aos
socios de ASETEM-
CCA.
En datas próximas tamén
se impartirá o curso de
Entorno fiscal na emrpe-
sa, e Internet: optimiza-
ción de buscadores. Para
calquera destes cursos xa
está aberto o prazo de
inscrición. Para anotarse
será preciso comunicalo
á Asociación de Empre-
sarios Terra de Melide-
CCA antes de que se
cubran todas as prazas
asignadas para a activi-
dade.

ASETEM-CCA
impartirá
durante 2007
catro cursos de
manipulador
Ao igual que o o pasado
ano, a Asociación de
Empresarios Terra de
Melide-Centro Comer-
cial Aberto impartirá
durante 2007 catro cur-
sos de manipulador de
alimentos. A primeira
das actividades formati-
vas está programada para
o 8 de xaneiro. Os cursos
están abertos a calquera
persoas interesada. A súa
duración é de unha tarde,
e impartese na sede de
ASETEM-CCA. O prezo
por curso é de 30 euros
para non socios do colec-
tivo de comerciantes e
empresarios, e 10 euros
para os membros da aso-
ciación.
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Pouco antes de que se ini-
ciaran as vacacións de
Nadal, alumnos de preesco-
lar, primeiro e segundo
curso de primaria do cole-
xio público Martagona, de
Melide, fixeron unha visita
á oficina de Correos da
vila.
Os alumnos que participa-
ron na actividade extraes-
colar e que se achegaron
ata a oficina melidense poi-
deron coñecer de primeira
man todo o proceso que
seguen as cartas e paquetes

dende a súa entrega no cen-
tro de Correos ata a súa
chegada ao seu lugar de
destino da man dos traba-
lladores da oficina meli-
dense.
Aproveitando que se apro-
ximaban as datas de Nadal,
e polo tanto, a chegada dos
Reis Magos, os alumnos do
colexio Martagona que se
achegaron ata a oficina de
Correos municipal poide-
ron entregar a súa carta con
destino ás súas maxestades
de Oriente.

Alumnos do colexio Martagona
fixeron unha visita á oficina 
de Correos de Melide 

A Orquestra Sinfónica de
Melide ofredeu o 23 de
decembro o seu xa tradi-
cional concerto de Nadal
na igrexa parroquial de
Melide. Con Fernando
Vázquez Arias na batuta,
a formación melidense
ofreceu un programa  con
fondo de música variado
no que tivo un oco obra de
creadores contemporáne-
os. Entre os sons que
puido escoitar o numero-
so público que encheu a
igrexa, atopábanse com-
posicións de Enrique
Rodríguez, compositor
que imparte clases de gui-
tarra no Conservatorio
melidense.
A Orquestra Sinfónica de
Melide leva dende hai
trece anos ofrecendo o
concerto de Nadal para o
público melidense.

Gallaecia
Amáis do concerto de
Nadal, a Orquestra Sin-
fónica de Melide estivo
traballando nas últimas
semanas en Gallaecia, o
proxecto sinfónico que a
formación que dirixe
Vázquez Arias está a pre-
parar, e que rinde home-
naxe á música galega de

todos os tempos. Este pro-
xecto que a formación
melidense está a perfilar
foille presentado ao con-
selleiro de Innovación e
Industria, Fernando Blan-
co, polo propio director
da Orquestra, e a deputa-
da provincial Socorro
Cea, voceira do organis-
mo provincial que recen-
temente aprobou unha a-
xuda de 65.000 euros para
os proxectos da orquestra.
Durante o encontro, o
conselleiro transmitiulle a
Vázquez Arias o encaixe
que ten Gallaecia na pro-
gramación do Xacobeo
para 2007. Por esta razón
o conselleiro encargou
que trasladen o proxecto
aos responsables do Xa-
cobeo para estudar posi-
bles colaboracións.
Vázquez concibe Gallae-
cia como un espectáculo
ambicioso que precisará
unha posta en escea dun
ballet, que transmitiría
unha coreografía contem-
poránea acorde coa nova
visión das músicas sinfó-
nicas e do folclore galego
que transmite Gallaecia.
O espectáculo pénsase
ademáis cun despregue
visual.

A Orquestra Sinfónica de
Melide ofreceu o seu xa
tradicional concerto de Nadal A comarca da Terra de

Melide cumpriu coas tradi-
cións do Nadal. Dende
mediados de decembro as
rúas da vila melidense en-
chéronse de luz para anun-
ciar a chegada do Nadal.
Árbores e luces escintila-
ron tamén en Santiso, To-
ques e Sobrado dos Mon-
xes.
O Concello instalou en
Melide unha pista de xeo
sintético de 400 metros
cadrados que permaneceu
en funcionamento todo o
Nadal.

Noite de reis
Sen dúbida unha das datas
máis agardadas da época
de Nadal, sobre todo polos
máis pequenos, foi a noite
de reis. Para celebrar a
festa, as cabalgatas sucedé-
ronse nos distintos conce-
llos. En Melide, os Reis
Magos chegaron en carro-
zas tiradas por quads, dei-
xando descansar así aos
seus camelos. Logo dun
paseo polas principais rúas
da vila, os Magos achegá-
ronse á igrexa municipal
escoltados polos gaiteiros
de Axóuxere. Alí reparti-
ron caramelos sen gluten a
todos os nenos.

Melide festexou oNadal
Os Reis Magos botaron man de quads en vez de camelos

Os Reis foron aclamados á súa chegada á Igrexa

A pista de xeo funcionou todo o Nadal

Os alumnos do colexio Martagona estiveron acompañados polos responsables de Correos
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A maxia e o optimismo que
transmite a meirande parte
da obra pictórica da finada
Maruxa Mallo reflectiuse
con claridade na exposi-
ción que albergou o Museo
da Terra de Melide dende
mediados de decembro e
ata o sete de xaneiro. O
colorido das creacións da
pintora quedou pantente
nas obras que se expuxeron
en Melide, e entre as que se
encontraban varias litogra-
fías auténticas da ultima
época da pintora e perten-
centes aos fondos da De-
putación da Coruña. Pre-
cisamente o organismo
provincial apadriñou a ex-
posición sobre Mallo que
ademáis de no concello de
Melide, se expuxo noutras
vilas galegas durante o últi-
mo ano.
A deputada provincial
Socorro Cea, o director do
Museo da Terra de Melide
Xosé Manuel Broz, e a
estudosa María Cabrera,
experta na vida e obra de
Mallo, participaron no acto

inaugural da exposición, ao
que asistiron representantes
de distintos colectivos me-
lidenses, como foi o caso
de José Antonio Rodríguez,
de ASETEM-CCA, da Aso-
ciación de Troiteiros Río
Furelos, de Catasol, ou o
voceiro do PSOE, Manuel
Prado. Todos eles escoita-
ron as verbas do director do
Museo que amosou a súa
satisfacción por estar
facendo do museo un cen-

tro multiusos. Broz lem-
brou así mesmo o enorme
poso cultural existente na
comarca, e que se atopa
aínda sen explotar.

A artista
A intervención de María
Cabrera na inauguración da
exposición serviu para pre-
sentar aos asistentes a unha
das primeiras artistas inde-
pendentes e libres. Foi
unha das primeiras femi-

nistas, sen darse nin conta,
expuxo Cabrera. A estudo-
sa fixo un breve compendio
da súa vida e obra e animou
aos melidenses a desfrutar
da mostra que se expuxo
nas salas do museo meli-
dense.
Pola súa banda a deputada
provincial Socorro Cea ani-
mou a todo o mundo a des-
frutar da obra, e agradeceu
a dispoñibilidade do museo
para acoller a mostra.

A Deputación da Coruña orgnanizou a exposición da pintora e feminista galega 

O colorido da obra de Maruxa
Mallo encheu o Museo melidense

Cea, Broz e Cabrera foron os encargados de inaugurar a exposición

Xunto coas
reproduccións, 
expuxéronse 
litografías 
auténticas

A converxencia entre arte e
tecnoloxía, tradición e
modernidade, así como
coñecemento e diversión.
Con estas palabras se de-
fine Galicia Dixital, unha
exposición interactiva e iti-
nerante que se puido visitar
durante unha semana no
edificio multiusos de Meli-
de. Doce concellos galegos
poideron desfrutar durante
o 2006 da mostra, irmá
pequena da instalación do
mesmo nome que se expón
no mosteiro compostelá de

San Martiño Pinario dende
hai varios anos e que se vén
actualizando aos poucos.
A través de Galicia dixital
os visitantes tiveron a opor-
tunidade de achegarse á
xeografía, á cultura, á tradi-
ción e ás festividades gale-
gas de xeito interactivo.
Dúas pantallas movibles
permitiron paseos virtuais
con imaxes panorámicas de
360 graos das cidades do
camiño e da auga en Gali-
cia. Unha pantalla virtual a
modo de mesa permitía ao

visitante, abalándoa, des-
prazarse por toda Galicia.
Tres filmes creados en tres
dimensións, unha proxec-
ción semiesférica e un xogo
en tres dimensións comple-
taron a mostra sensorial
exposta no multiusos de
Melide.
A inauguración da exposi-
ción contou coa asistencia
da alcaldesa, Ánxeles Váz-
quez, e o voceiro do PSOE,
Manuel Prado Puga, ade-
máis de representantes de
varios colectivos.

Vázquez e Prado asistiron á inauguración da exposición

O A exposición interactiva
Galicia dixital recalou en Melide

O certame de
postais premiou
as obras de
Iván Lea, Brais
Mosteiro e
Cristina López
A primeira edición do
certame de postais de
Nadal do Concello de
Melide premiou a creati-
vidade e orixinalidade de
Iván Lea Sanfíz, Brais
Mosteiro Irago e Cristina
López Roca. 
O xurado do certame eli-
xiu a postal deseñada por
Iván Lea como gañadora
do certame, amáis de
gañador na categoría de
educación secundaria. O
estudiante de terceiro do
I.E.S. de Melide recibiu
un lote de material
deportivo e escolar valo-
rado en 300 euros.
Na categoría de educa-
ción primaria, Cristina
López Roca, estudiante
de 6º curso do Colexio
Número 2 de Melide foi
a gañadora, recibindo
200 euros para gastar en
material escolar e depor-
tivo. Na categoría de
educación infantil, a obra
seleccionada polo certa-
me foi a postal deseñada
por Brais Mosteiro Irago,
de 3º curso do colexio
Mestre Pastor Barral.O
estudante melidense re-
cibiu 100 euros para
material escolar e depor-
tivo.
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No pasado mes de novem-
bro reuniu-se na localidade
de Almaty (Alma Ata)
(Kazajstán) a Mesa Inter-
governamental sobre os
Xogos e Deportes Tradicio-
nais. 

Este órgano da UNESCO,
composto por delegados e
representantes goberna-
mentais (estatais, nacionais
e rexionais), por ONG's e
por Universidades, salien-
tou a importancia dos
xogos e deportes tradicio-
nais, na promoción das
diversidades culturais e na
preservación das identida-
des culturais a nível local,
nacional e internacional. 

Ademais, puxo de relevo o
papel que a cultura en
xeral, e os xogos tradicio-
nais en particular, xogan na
construción nacional,
rexional e internacional,
particularmente através da
comunicación intercultural,
a preservación da memoria
e do patrimonio cultural e

deportivo
nacional.
Tamén se cons-
tata que os
Xogos Tradi-
cionais crean un
impacto signifi-
cativo -entre
outros- na cohe-
sión nacional,
polo respecto
das identidades
das comunida-
des de  perten-
zas culturais
distintas.

Do mesmo
xeito, destacou a dimensión
educativa, especialmente a
necesidade de transmitir o
saber, afianzar o coñeci-
mento, difundir e comparti-
llar a información sobre o
patrimonio lúdico dunha
determinada comunidade
cultural como unha base
para contribuír ao desen-

volvimento e á promoción
dos xogos tradicionais
entre as novas xeracións.

Asemade falou da relevan-
cia da proximidade rexio-
nal, máis aló das particula-
ridades, con vistas a refor-
zar a cooperación e os
intercambios para desen-

volver e promo-
ver os Xogos
Tradicionais e
reflectir mellor
as semellanzas,
coincidencias e
diferenzas, favo-
recendo o descu-
brimento, a tole-
rancia e o res-
pecto mutuo
dentro da diver-
sidade cultural
para a paz entre
os pobos.

Entre as accións
a poñer en práti-

ca propostas pola Mesa
Inter-governamental, desta-
camos as seguintes:
1. Recomenda-se ás
autoridades nacionais
deportivas e ao movimento
deportivo nacional, que
cooperen máis activamente
en promocionar e divulgar
os Xogos e Deportes Tradi-

cionais, deseñando estrate-
xias dirixidas á incorpora-
ción dos compoñentes cul-
turais e dos Xogos Tradi-
cionais durante a celebra-
ción de eventos deportivos
a nivel nacional (por exem-
plo durante as cerimonias
de apertura) como un pro-
grama cultural sistemático.
2. Cada país iniciará
un festival nacional de
Xogos Tradicionais co
apoio dos Governos e axen-
tes interesados. Do mesmo
xeito, debería de se promo-
ver un festival internacio-
nal destes xogos.
3. Os representantes
dos Governos aproban e
axudan ao estabelecimento,
baixo o liderado da UNES-
CO do "Worldwide body
on TSJ" para promocionar,
desenvolver e asegurar o
seguimento e a harmoniza-
ción dos esforzos, accións e
experiencias en Xogos Tra-
dicionais, en vista de que a
diversidade cultural enca-
miña cara a paz e o desen-
volvimento. 

El Ideal Gallego. Anos 50. 
Arquivo dos irmáns Fuciños-Gómez

(Casa de Pita)

O humor de onte

A UNESCO destaca a importancia 
dos xogos tradicionais

BRINQUEDIA

Os outros Melides

Aldea de Melide, na parroquia de San Salvador de Camba
Rodeiro, Pontevedra. 

Arquivo dos irmáns Fuciños-Gómez (Casa de Pita)
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XOAQUÍN GUNDÍN
naceu en Melide o 18 de
Agosto de 1745.
Na súa vida chamouse,
tamén ,Xoaquín Varela
Segade e Xoaquín Varela
Gundín.

De moi novo marchou
para O Ferrol e logo a
Cádiz , co seu irmán Ig-
nacio, ocupando no navío
de guerra "Neptuno" a
praza de Paxe grumete e
Artilleiro de mar, dende o
ano 1758, estando enrola-
do en diversos navíos, até
que en 1766 foi admitido
na Academia do Depar-
tamento e na Escola de
Navegación.Navegou en
distintos navíos, outra
vez, por di-versos mares,
pero sobre todo a América
Central e do Sur.
No ano 1791 acadou o
título de Primeiro Piloto e

Alférez de Fragata.
Chegou a Tenente de
Navío da Armada e fale-
ceu con perto de oitenta
anos.
Ademais de súa faceta
como Piloto e Artilleiro da
Armada, destacou o seu
traballo como Xeógrafo e
Cartógrafo. No ano 1795
levantou o plano da praia
fronte a Bos Aires no
paraxe As Balizas para
construír un muelle para
carga. No 1796 participou
na demarcación de límites
con Portugal no Paraguai,
e levantou ás costas nos
seus numerosos percorri-
dos.
As súas obras máis impor-
tantes foron: "Postulados
da Costa Norte do Río de
La Plata"; "Caderno de
latitudes e lonxitudes e
correspondencia de tem-

pos referentes a distintos
puntos do hemisferio sur".
Foi un gran mariño e xeó-

grafo-cartógrafo, por iso
unha profesora arxentina,
está actualmente facendo

a súa tese sobre Xoaquín
Gundín, membro das uni-
versidades de Bos Aires.

As rúas de Melide: Xaquín Gundín" (Piloto, Xeógrafo e Cartógrafo)
XOSÉ DOMINGOS FUCIÑOS

O Melide de onte

Libro de festas do San Roque no ano 1933. 
Arquivo dos irmáns Fuciños-Gómez

(Casa de Pita)

O Concello de Melide adicou unha rúa a Joaquín Gundín



Teléfonos de
interese

URXENCIAS
UrxenciasSanitarias.....061
Bombeiros....................080
Incencios Forestais.......085
Policía Municipal
Urxencias.....................092
Melide..............981505003
Policía Nacional..........091
Garda Civil
Urxencias.....................062
Melide..............981505007
S.O.S
S.O.S Galicia................112
Protec.Civil......670498848

TRANSPORTES
Renfe
Nacional.............902240202
A Coruña
Santiago
Autobuses
A Coruña............981239099
Santiago..............981542416
Melide................981505204
Aeroportos
A Coruña............981187200
Santiago..............981547500
Vigo....................986268200

SERVIZOS E
INSTITUCIÓNS

Atención ao cidadán
981120012

Valedor do pobo
981571900

Economía facenda
981545151

Industria e Comercio
981544341

Sevizo Galego Colocación
981125000

Teléfono da Muller
900400273

Teléfono do Menor
900444222

Dirección Xeral de Tráfico
900125505

Correos...............902197197
Auga...................981242322
Electricidade.......981147200
Gas......................900760760

MELIDE

Casa do Concello
981505003

Centro de Saúde
981506176

Servizos Sociais
981505012

Consevatorio
981507100

Polideportivo
981507752

Centro Social da  3ª Idade
981505706

Parada de Taxis
981505390

Albergue Xuvenil
981507412

Albergue do Peregrino
660396822

Centro Ocupacional
981505003

A.S.E.T.E.M
981506188

Fundación Terra de Melide
981507244

I.E.S. de Melide
981505162

C.E.I.P nº1..........981505238
C.E.I.P nº2..........981505929
Gardería..............981505003
U.A.F. de Melide

981 507742

SANTISO

Casa do Concello
981818501

Centro de Saúde
Agrochao............981517803
Visantoña............981510749
Xulgado de Paz

981 818501

SOBRADO

Casa do Concello
981787508

Desenvolvemento local
981787508

Centro de Saúde
981787744

Mosteiro de Sobrado
981787509

Xulgado de Paz
981787508

TOQUES

Casa do Concello
981505826

Centro de Saúde
981507301

Xulgado de Paz
981505826

Autobuses

MELIDE -  A CORUÑA
De luns a venres:
9.30, 13.15, 17.00, 20.45, 
Sábados:
9.30, 13.15, 17.00, 20.45
Domingos e Festivos:
9.30, 17.00, 20.15, 20.45,
22.30
Parada fronte á Cafetería
Marta

A CORUÑA - MELIDE
De luns a Venres:
8.00, 11.30, 15.30, 19.00
Sábado:
8.00, 11.30, 15.30, 19.00
Domingos e Festivos:
8.00, 11.30, 15.30, 17.00,
19.00

MELIDE - FERROL
De luns a venres:
Non hai liña
Sábados: 
19.15
Domingos e Festivos: 19.15
Parada fronte á Cafetería
Marta

FERROL - MELIDE
De luns a venres:
Non hai liña
Sábados:
10.30
Domingos e festivos:
17.00

MELIDE - OURENSE
De luns a venres:
9.30, 12.30, 17.00, 20.00
Sábados: 
9.30, 12.30, 17.00, 20.00
Domingos e festivos:
9.30, 12.30, 17.00, 19.00,
20,00
Parada fronte á Cafetería
Marta

OURENSE - MELIDE
De luns a venres:
8.00, 12.00, 15.30, 19.15
Sábados: 
8.00, 12.00, 15.30, 18.00,
19,15
Domingos e Festivos:
9.30, 15.30, 18.00, 19.15,
21.00

MELIDE - SANTIAGO
De luns a venres:
6.45, 7.50, 10.15, 11.55,
14.05, 14.40 (per. lectivo),
15.25, 17.50, 20.20
Sábados: 
7.50, 10.15, 11.55, 15.25,
17.50

Domingos e festivos:
7.50, 11.55, 15.25, 17.50,
20.20
Parada fronte á Pizzería
Xoldra

MELIDE - LUGO
De luns a venres:
7.55, 10.10, 11.55, 13.35,
16.05, 16.55, 19.25, 20.50,
21.50 (só venres lectivos)
Sábados:
7.55, 11.55, 13.35, 16.55,
19.25
Domingos e festivos:
7.55, 11.55, 16.55, 19.25,
20.50
Parada fronte ao antigo bar
Capitol.

TOQUES - MELIDE
(Folladela-Fondevila)

Luns a venres laborables:
Saída de Fondevila: 10.20
Saída de Melide: 12.30
Domingos excepto último de
mes:
Saída de Fondevila: 8.15 e
11.00
Saída de Melide: 13.00
Último domingo de mes:
Saída de Fondevila: 7.45
Saída de Melide: 13.00 e
14.00

MELIDE - TOQUES
(Fondevila-Folladela)

Martes e venres laborables:
Saída de Folladela: 8.30
Saída de Melide: 12.30
Domingos excepto último de
mes:
Saída de Folladela: 8.40
Saída de Melide 13.00
Último domingo de mes:
Saída de Folladela: 8.30
Saída de Melide: 13.00 e
14.00 

XXAANNEEIIRROO

-Luns 8: curso de manipu-
lador de alimentos. A sede
da Asociación de Em-pre-
sarios Terra de Melide-
Centro Comercial Aberto
acollerá un novo curso de
manipulador que se impar-
tirá ao longo da tarde. 

-Martes 9: sorteo ante
notario na sede de
ASETEM-CCA dos pre-
mios da campaña de Nadal
O teu centro comercial
está en Melide.

-Venres 12: concerto no
Pub Gatos a cargo do
grupo de rock Transportes
Hernandez y Sanjurjo.

-Venres 19: música en
directo no Pub Gatos de
Kona Ke Te Fixo, grupo
da localidade silledense de
Bandeira que mistura
punk e rock nas súas can-
cións.

-Sábado 20 e domingo 21:
festas en Chorén e
Barazón (Santiso). Na
honra a San Sebastián. O
día 20 actuarán as orques-
tras Nueva Moda e Ritmo
Joven. O día 21 chegará o
turno para Los Españoles
e a Banda de música de
Visantoña. O campo da
festa estará cuberto cunha
carpa. A comisión de fes-
tas sorteará un cabrito para
recadar fondos.

-Venres 26: concerto de
Mitocondrias no Pub
Gatos. O grupo de
Ourense trae ata Melide o
seu rock.

Actos 

AxendaAxenda18
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O sector da automoción
xera en Galicia un bo nú-
mero de empregos, tanto
directos como indirectos.
Neste segundo grupo in-
cluiríase unha das empresas
que operan dende o po-
lígono melidense da Mada-
nela. Transportes Sierra co-
mezou a funcionar hai me-
nos de nove anos, e dende
entón o crecemento da
Manuel Vázquez medrou
de xeito exponencial.
-Cómo se adentra un no
sector do transporte de
vehículos?
-Pois comecei porque eu
traballara nun negocio rela-
cionado, e cando me deci-
dín a empezar pola miña
conta, apostei por mercar
un camión de transporte.
Eu só imaxinaba só ter un
camión e traballar pola
miña conta.
- E de súpeto, en cuestión
de oito anos, Sierra pasa a
dar emprego a máis dun-
ha decena de traballado-
res, e con varios camións.
-Sí. Fomos aumentando, e
agora mesmo temos seis
camións. Fomos mercando
un camión por ano, porque
entre os que trouxemos, e

os que fomos renovando...
-Traballades principal-
mente para unha multi-
nacional.
-Traballamos coa pranta de
Citroën de Vigo. Transpor-
tamos coches dende aquí
ata países de toda Europa,
Francia, Alemaña, Suiza.
Despois dende estes países
distribúenos outras empre-
sas para Rumanía, a
República Checa e outros
países.

-Cómo comezastes a tra-
ballar para a empresa
francesa?
-Pois foi a base de falar con
xente, e negociar, e no mer-
cado de segunda man ta-
mén.
-Claro, porque dende
Alemaña tamén voltades
cargados, non?
-Sí. Dende os países euro-
peos cargamos coches de
segunda man para traer
para aquí. Agora mesmo

estamos traendo sobre 50
ou 60 coches á semana para
España. Isto a verdade é
que ao principio parecia al-
go impensable, pero pouco
a pouco conseguiuse.
-E cos vehículos de segun-
da man, o reparto é indi-
vidual?
-Nós traémolos ata España
e distribuímolos. Traballa-
mos sobre todo pola zona
norte, dende Madrid ata o
País Vasco, Asturias e

Galicia. A medida que
vimos, tamén os imos dis-
tribuíndo.
-Así contado, todo semella
sinxelo, pero supoño que
require moito esforzo, so-
bre todo ao principio.
-Foi cuestión de comezar
con un camión, ver cómo
vas aumentando clientes e
que non che sobran co-
ches.Ves que tes que
aumentar medios, e lévalo
adiante.

MANUEL VÁZQUEZ, DE TRANSPORTES SIERRA

Levamos coches dende a Citrooën de
Vigo a países de toda Europa 

Hai tan só nove anos que a empresa de
transportes Sierra comezou a súa andaina
na comarca. Dende entón xa conseguiu

pasar de un camión a sete. As claves da
empresa, segundo Sierra, son a calidade no
servizo e a rapidez

A empresa de Vázquez transporta coches a diversos países de Europa

A empresa mira
ao futuro 
agardando que
seu o crecemento 
continúe
Un ano despois de que
Sierra mercase o primei-
ro camión, a empresa
tivo que mercar o segun-
do. A ampliación da flota
de transporte non deixou
de medrar ata agora, e
todo apunta a que conti-
nuarán nesta liña. Chega-
mos ata aquí, e non sei
ata onde chegaremos. A
idea agora é seguir,
comenta Vázquez, que
lembra que hai tan só
unhas semans se estre-
nou o último camión.
De traballar como autó-
nomo, a empresa de
transporte melidense
pasou a ter, na actualida-
de, catorce persoas en
nómina, tres nas labores
administrativas e loxísti-
cas, e once conducindo
vehiculos.

Conseguir ter unha carteira
de clientes fixa e amplia en
menos dunha década explí-
case só atendendo ao servi-
zo que se presta. Isto tamén
afecta ao sector do trans-
porte de vehiculos?
-Tes que dar un servizo bo e
rápido. Ás veces aos clien-
tes non lles importa tanto o
prezo coma a rapidez, a dis-
poñibilidade e a garantía no
coidado. 
-Os prazos de tempo

tamén influirán á hora de
que os clientes confíen
nunha empresa.
-Sí. Por exemplo se ti lle
ofreces a un cliente traer
unha mercadoría en dous
días dende Alemaña a aquí
facendo os corresponden-
tes repartos e todo, pois a
xente valórao moito.
-Tamén é importante que
o cliente saiba que os seus
coches chegarán en bo
estado, non?

-Os coches son unha mer-
cancía moi delicada. Tes
que tratar ben esa mercan-
cía. Tes que recollela o día
que quedas co cliente, trata-
la ben durante o traxecto e

entregarlla en perfectas
condicións ao día acordado.
-Este movemento en can-
tos coches á semana se
traduce?
-Pois movemos unha me-

dia de cen coches semanais.
Ademáis é un sector bas-
tante estable, pode ha-ber
maís ou menos apuro, pero
non hai grandes altibaixos.

Este negocio é coma
todos, hai que dar 
servizo, calidade e rapidez

Os camións de Sierra transportan vehículos por diversos países europeos
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