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Melide
Piden aumento
de xornada para
as traballadoras
do servizo de
limpeza P7

enTReviSTa

Mónica 
Segade,
M&M Moda 
“Traballo roupa
de calidade
para o día a día
cun prezo 
asequible” P22
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Mercar no comercio local
terá premio en novembro

A Federación Galega de Comercio traerá a Melide a
campaña ‘As compras na túa vila teñen premio’, coa
que sorteará 3.000 euros en vales de compra.  P4

Éxito do primeiro encontro
de palilleiras de Melide

Máis de 260 mulleres participaron na xuntanza or-
ganizada por un grupo de palilleiras local. Trala boa
acollida, xa pensan na segunda edición. P15

CoMaRCa
Santiso volverá
reclamar a
construción
dunha ponte 
no encoro P13

leCeR
Os cazadores
de Melide 
agardan unha
boa campaña
de perdiz P14

Centos de persoas maniféstanse pola
mellora da estrada Melide-Ribadulla

Veciños de varias parroquias dos concellos de Santiso
e Melide mobilizáronse en protesta pola falta de
avances na mellora da estrada que conecta Ribadulla
co casco urbano de Melide. Soportando chuvia e

vento reclamaron ás administracións o inicio “inme-
diato” das obras e denunciaron a inseguridade que
supón circular polo vial. Din que non abandonarán
as protestas ata conseguir os seus obxectivos P11
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Editorial

O pasado 29 de setembro que-
dará para o recordo como unha
xornada de folga xeral na que a
vida transcorreu como se nada
pasara nas pequenas vilas gale-
gas, incluídas as da Terra de Me-
lide. Un día gris, coma moitos
outros do outono, no que non
sendo polas que coñecemos a tra-
vés dos medios, os nosos quefa-
ceres non se viron minimamente
alterados.
“Foi un día normal, coma outro
calquera”, era o comentario máis
escoitado nas vilas e pobos da
nosa comarca. Había quen la-
mentaba que “nunca houbo tan
pouco ambiente de folga xeral
estando tan mal as cousas”.

O certo é que foi un día ‘do
montón’, pero ó mesmo tempo
especial, pois non houbo con-
ciencia de mobilización na rúa.
Unha folga na que non houbo nin
vencidos nin vencedores, na que
os convocantes e o Goberno con-
seguiron manter o tipo. Unha
folga atípica, que non contentou
á maioría da poboación.

E, pasado o día, pasada a ro-
maría. E agora, que? Van mudar
as cousas? O Goberno central vai
modificar a reforma laboral, un
dos motivos polos que se fixo a
folga? Vai diminuír o paro? Se-
guirán subindo os impostos?
Para algunha destas preguntas
non hai respostas, pero o Execu-
tivo central xa reiterou que non
vai rectificar no caso da lexisla-
ción laboral. Unha reforma criti-
cada por patronal e traballadores,
partes que sempre tiveron opi-
nións contrarias que se unen en
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Tomar exemplo
Xunta directiva de aSeTeM-CCa

O pasado 3 de outubro, veciños
de varias parroquias do concello
de Santiso e veciños de Melide
levantaban a súa voz contra unha
situación que se revela inxusta e
que lles afecta no desenvolve-
mento do seu día a día. Protesta-
ban para conseguir axilidade no
arranxo da estrada que une Riba-
dulla e Visantoña con Melide. Un
vial que se atopa nun estado la-
mentable pese a ser a principal
vía de comunicación da vila ca-
beceira da comarca con dous dos
núcleos de poboación máis im-
portantes do concello veciño.

Centos de persoas decidiron
expresar publicamente o seu ma-
lestar coas institucións implica-
das -Xunta e Deputación da
Coruña- e pedíronlle un “com-
promiso real” para que a situa-
ción avance dunha vez por todas.

Dende Asetem-Cca apoiamos
en todo momento a protesta e,
dende aquí queremos recoñecer o
traballo e a loita dos colectivos

veciñais de Santiso para organi-
zar este acto reivindicativo. Ten
especial valor que foran os veci-
ños os que en todo momento se
moveran para recabar informa-
ción sobre o avance dos trámites
desta agardada obra, sen a máis
mínima axuda dos alcaldes dos
dous municipios, que unicamente
se dedicaron a defender as actua-
cións dos “compañeiros” que
teñen o poder nas institucións im-
plicadas.

Calcúlase que hai unhas dúas
mil persoas afectadas polo estado
deste vial. A maioría delas acudi-
ron á protesta, unidas. Aínda que
referenciado no seu caso particu-
lar, os asistentes denunciaron o
abandono que sofre a Terra de
Melide no que a vías de comuni-
cación se refire. 

Desa unión deberíamos tomar
todos exemplo, pois xa se sabe
que a unión fai a forza e, cando
se trata de enfrontarse co poder,
máis aínda se cabe.

contra dun terceiro bando.
A folga non callou porque chegou
a destempo, e porque estamos in-
mersos nunha vertixe de aconte-
cementos que fan cambiar a cara
ó máis optimista dos mortais. Hai
que recoñecer que hai moita
xente que está en contra da re-
forma laboral pero, sexan asala-
riados, autónomos ou pequenos
empresarios, non poden permi-
tirse perder un día de salario e de
traballo. 

Non sabemos o que nos depara
o futuro próximo. O que si sabe-
mos e que todos, sexamos ricos
ou pobres, traballadores, empre-
sarios ou pensionistas, imos ter
que pagar máis pola luz. Uns
dous euros máis ó mes, segundo
calcularon as asociacións de con-

sumidores. Tamén subiu a bom-
bona de butano. Soben os prezos
dos bens e servizos de consumo
diario, cando aínda nos seguimos
asustando ao ver as cantidades re-
lativas ao IVE. E o ano que vén
traerá máis ‘sorpresas’ deste tipo.
En Melide xa sabemos que sobre
o recibo do lixo, uns seis euros.

Os gobernantes deberían coñe-
cer de preto o día a día das nosas
vidas, as dos pequenos empresa-
rios, as dos traballadores, as dos
gandeiros e labregos, as dos pen-
sionistas e estudantes, para saber
que a situación está chegando ao
límite. Quizais sexa hora de refor-
mular certas pautas e estruturas
do modelo económico no que vi-
vimos. Moitos xa o veñen adver-
tindo dende hai tempo.
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Mínima repercusión da folga xeral na zona

O comercio de Melide abriu con normalidade

que “non podemos perder un
día de venda e máis cando es-
tamos en pleno Camiño de
Santiago e as cousas non van
moi ben”.

no caso do polígono da Ma-
dalena, rexistrouse unha acti-
vidade “relativamente
normal”, segundo indicaron
varios empresarios con sede

O pasado 29 de setembro, día
de folga xeral, transcorreu con
total normalidade na comarca.

na vila de Melide abriu a
práctica totalidade do comer-
cio, hostalería e sector servi-
zos. Foron contados os casos
dos establecementos que per-
maneceron pechados ao pú-
blico durante a xornada.

nos días previos eran moi-
tos os comerciantes e peque-
nos empresarios que
amosaban as súas dúbidas
sobre a apertura ou peche dos
seus negocios e, finalmente
decantáronse por “observar o
que fan os demais e ir coa
maioría”.

Propietarios dos establece-
mentos comerciais apuntaban

A gran maioría
de empresas e
comercios 
abriron o 29-S 

no parque industrial. Aínda
que o nivel de traballadores
que acudiron á folga foi baixo,
varias empresas tiveron certas
dificultades para recibir ou en-
viar pedidos debido a que moi-
tos transportistas secundaron
o paro xeral.

Tal e como confirmaron as
mesmas fontes, non houbo
que lamentar ningún inci-
dente nin se detectou a pre-
senza de piquetes sindicais. O
representante de uGT, David
barrio, confirmaba que esta
organización sindical optara
“pola vía da concienciación” e
recoñecía que “en xeral o se-
guimento foi baixo”.

Sector público
Os traballadores do Concello
non secundaron a folga de
xeito masivo. uGT lamentou o
“baixo seguimento” e alertou
de que “é difícil ter forza para
negociar un convenio para os
traballadores sen que teñamos
o seu apoio”. 

neste senso, o sindicalista
David barrio, destacou o com-
promiso das traballadoras
contratadas da gardería, que
foron á folga, ó contrario do
persoal funcionario.

no caso dos tres colexios da
localidade, a actividade foi dis-
par. Se ben no Mestre Pastor
barral e Martagona asistiu
todo o profesorado, no colexio
nº1 secundou a folga un 25
dos docentos, segundo os
datos facilitados polas direc-
cións dos centros educativos.

no caso dos alumnos rexis-
tráronse máis faltas e as clases
desenvolvéronse con normali-
dade ou adicáronse a repaso
ou a facer actividades alterna-
tivas dependendo do número
de escolares que faltaran.

no iES faltaron menos de
20 dos 67 profesores. Res-
pecto ao alumnado, o segui-
mento da folga foi maior nos
cursos superiores e rexistrá-
ronse poucas faltas nos pri-
meiros cursos.
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a Federación Galega de Comercio
organizará unha promoción en
Melide para o mes de novembro
Haberá premios
por valor de
3.000 euros
para mercar no
comercio local

Cada ticket de compra corresponderá a un boleto

A Federación Galega de Co-
mercio (FGC) traerá a Melide
a campaña ‘As compras na túa
vila teñen premio’ que sorte-
ará 3.000 euros en tarxetas
prepago entre os participantes
agraciados.

A data prevista de inicio da
promoción é o 16 de novembro
e rematará cun acto final, o 27
de novembro, no que se cele-
brará o sorteo dos vales de
compra. En total, repartiranse
24 tarxetas por valor de 100
euros e outras dúas por valor
de 300, que deberán ser em-
pregadas nos establecementos
comerciais tradicionais, xa
que o obxectivo da campaña é
dinamizar o consumo no co-
mercio polo miúdo das vilas
galegas.

Sistema de participación
Os consumidores que desexen
participar no sorteo terán que
presentar nunha carpa que
instalará a organización en
Melide, os tickets das compras
realizadas nos establecemen-
tos da vila. Recibirán un bo-
leto cun número para
participar no sorteo final. 

unicamente serán válidos
para participar no sorteo os
tickets das compras realizadas
entre as 10.00 horas do día de

aprazada a celebración 
da feira inmobiliaria
Directivos de Asetem-Cca e
profesionais do sector da
construción e da promoción
inmobiliaria decidiron aprazar
a celebración da feira inmobi-
liaria.

A falta de interese e de con-
senso por parte do propio sec-
tor fixo que os profesionais
reunidos o pasado 23 de se-
tembro decidiran pospoñer a
organización deste certame.
Varios dos empresarios indi-

caron que non era o momento
idóneo para poñer en marcha
este tipo de iniciativa. 

Asetem-Cca propuxo ó sec-
tor da construción a organiza-
ción dunha feira para
dinamizar as vendas, que re-
xistran unha forte caída de-
bido á crise económica global.
Pretendíase que cada empresa
amosara a un público nume-
roso a súa oferta no sector in-
mobiliario.

inicio da campaña e as 18.30
horas do último día.

no caso dos establecemen-
tos interesados en participar
na promoción, serán informa-
dos cumpridamente por per-
soal da FGC, que tamén lles
proporcionará a cartelería e
material necesarios para que
publiciten a campaña. 

A carpa da organización es-
tará instalada, previsible-
mente, no Cantón de San
Roque, onde informarán ós
consumidores sobre o desen-
volvemento desta actividade
promocional. 

Sorteo final
Os números agraciados coas
tarxetas prepago daranse a co-
ñecer o día 27 de novembro,
nun acto que se celebrará na
carpa da FGC e no que tamén
se levarán a cabo diversas ac-
tividades lúdicas e de entrete-
mento, especialmente

dirixidas ao público infantil,
tal e como adiantaron dende a
organización. 

É imprescindible a asisten-
cia daquelas persoas que con-
seguiran boletos para
participar, pois se non apare-
cen os agraciados no mesmo
momento do sorteo, o premio
quedará deserto. non obs-
tante, extraeranse un máximo
de seis boletos para atopar o
gañador.

Colaboración con asetem
Asetem-Cca recibiu recente-
mente a comunicación da rea-
lización desta campaña por
parte da FGC, á que xa trasla-
dou a súa total colaboración
para a realización de activida-
des destinadas a fomentar o
consumo no comercio reta-
llista da vila.

A patronal melidense está
integrada na FGC dende finais
dos anos 90. 

Proposta gastronómica con
produtos típicos do outono 
Melide acollerá un evento gas-
tronómico adicado á promo-
ción dos produtos típicos do
outono, como son as setas ou
as castañas. 

Mediante tapas elaboradas
con estes alimentos, os esta-
blecementos hostaleiros parti-
cipantes ofrecerán a
posibilidade de que os consu-
midores degusten produtos
autóctonos galegos, moi vin-
culados á tempada de outono.

O evento organizarase me-
diante unha ruta, para perco-
rrer tódolos locais
participantes. Celebrarase o
último fin de semana de outu-
bro -incluído o venres 29 e o
luns 1 de novembro- e a pri-

meira fin de semana de no-
vembro, do día 5 ao 7.

A presidenta de Asetem-Cca,
Sonia Valiño, mantivo contac-
tos con varios hostaleiros da
vila que xa amosaron o seu in-
terese por participar nesta ini-
ciativa, que se celebra despois
do éxito colleitado polo con-
curso de tapas en maio. Preci-
samente a boa acollida da ruta
das tapas fixo que algúns lo-
cais que non participaron se
decidiran a facelo nesta nova
proposta gastronómica.

nos próximos días, a firma
organizadora -Compostelae
Eventos- contactará coa totali-
dade de locais melidenses para
presentarlles o proxecto. 

ASETEM-CCA agasalla 
ós seus socios unha 

memoria USB gratis

Infórmate no 981506188



Reseña fiscal 
e laboral 

• Medidas tributarias relativas ao imposto sobre trans-
misións patrimoniais e actos xurídicos documentados
para o fomento do acceso á vivenda e á sucesión em-
presarial.
O iTP aplicable ás transmisións de inmobles que vaian consti-
tuír a vivenda habitual será do 4% para os seguintes colectivos:
1.Que o adquirente sexa menor de 36 anos  e o seu patrimonio
da unidade familiar non supere os 250.000€, máis 30.000 adi-
cionais por cada membro da familia a partir do primeiro.
2.Que sexa membro dunha familia numerosa e destine o inmo-
ble a súa vivenda habitual sempre e cando o patrimonio non
supere os 400.000€, máis 50.000€ adicionais por cada mem-
bro que supere o mínimo para obter a condición de familia nu-
merosa.

O iTP ou o tipo de gravame aplicable ás transmisións de inmo-
bles incluidos na transmisión da totalidade dun patrimonio em-
presarial, que resulten non suxeitas ao iVE, será do 4% sempre
que se cumpran os seguintes requisitos:
1.Que a empresa ou negocio profesional viñese exercendo o seu
obxeto social máis dos dous anos anteriores ó devengo do im-
posto.
2.O centro principal da empresa esté situado en Galicia e se con-
serve por 5 anos despois do devengo do imposto.
3.Durante os cinco anos seguintes o adquirente non poderá:
-Facer actos de disposición ou operación societarias que den
lugar a unha minoración sustancial do valor de adquisición.
-Allear os inmobles salvo que o importe se reinvirta noutros in-
mobles en Galicia no plazo de 2 anos dende a transmisión, ou
se reinvirte a pagar inmobles que se adquirisen no prazo dos 2
anos anteriores.
-Desafectar os inmobles da actividade empresarial ou profesio-
nal. 

•Modificación do concepto de residencia a efectos do
imposto de Sucesións e doacións.
Considerase que as persoas físicas son residentes nunha Comu-
nidade Autónoma cando permanezcan no seu territorio un
maior número de días do período dos cinco anos inmediatos an-
teriores, contados de fecha a fecha, que finalice o día anterior
do devengo.

•Modificación da orde 24 de Setembro de normas
sobre a aplicación e desenrolo do Réxime especial de
Traballadores autónomos; polo cal, as persoais incluidas
no campo de aplicación do mesmo poderán cambiar dúas veces
ó ano a base de cotización; sempre que o soliciten ante a TxSS
antes do 01/05 con efectos do 01/07 do mesmo ano; ou ben
antes do 01/11 con efectos do 01/01 do ano seguinte.

1.axudas do iGaPe aos proxectos de in-
vestimento empresarial (DOG nº 155, do
13 de Agosto 2010)
a)investimento >500.000 €. Creación/amplia-
ción de establecemento, diversificación de pro-
cesos ou productos.
b)investimento en servizos avanzados
>200.000 €, con creación de ≥10 postos de tra-
ballo fixos.
beneficiarios: sociedades mercantís de deter-
minados sectores de actividade. 
Gastos subvencionables: terreos, obra civil, in-
mobles, bens de equipamento, mobiliario, apli-
cacións informáticas
Contía: Entre o 30% e o 50%, segundo o sector
e tipo de empresa.
2.Subvencións a traballadores exceden-
tes do sector textil e confección, ano 2010.
(DOG nº 149, de 5 de Agosto de 2010)
a) Subvencións durante o proceso de busca de
emprego ou reciclaxe. 
b) Subvencións á mobilidade xeográfica (Des-
prazamento, mudanza, aloxamento e gardaría);
compensar diferenzas salariais.
c) Subvencións para facilitar a inserción laboral
de traballadores ≥ 52 anos a día 25.01.2008.
d) Subvencións para traballadores de 55 anos
a día 01.06.2007. 
e) Subvencións para promocionar a ocupación
autónoma
Prazo: Ata o 4 de novembro de 2010.

4.axudas do iGaPe para o programa de
apoio ao acceso ao financiamento para
circulante, refinanciamento de pasivos
e ampliación de capital de PeMeS.
(DOG nº 182, do 21 de Setembro de 2010)
a) Apoio ao circulante. Préstamos/pólizas de
crédito, de 3.000 a 150.000€. Prazo, 3 anos.
b) Refinanciamento de pasivos. Préstamo de
6.000 a 300.000€. Prazo, 5 anos.
c) Ampliación de capital. Préstamos, de
3.000€/socio a 250.000€/socio; e ata
500.000€/empresa. Prazo mínimo, 7 anos.
Tipo de xuro: Euribor + 2.75 puntos. Revisión
semestral.
Axuda adicional do 5% do principal do prés-
tamo formalizado.
beneficiarios: PEMES, persoas físicas, agrupa-
cións de persoas físicas ou xurídicas; socios ac-
tuais ou futuros de sociedades mercantís ou
cooperativas (liña de ampliación de capital).
Prazo: Ata o 30 de Decembro de 2010.
5.Subvención saos titulares de autoriza-
cións de transporte vT-n (taxistas) para
instalar sistemas de seguranza, infor-
mación, cobramento e localización nos
vehículos, ano 2010.(DOG nº 192, de 5 de
Outubro de 2010)
Gastos subvencionables: Sistema GPS, Taxíme-
tro con impresora e TPV, ambos conectados co
CAE 112 Galicia; e Sistema de control de frotas.
Contía: Ata 50% do custe, máximo 500 € por
equipamento.
Prazo: Ata o 5 de novembro de 2010. 

axudas e subvencións
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Medio Rural asegura a asetem que
“axilizou” o proxecto da autovía a-54
O pasado 16 de setembro, di-
rectivos de Asetem-Cca reuní-
ronse con director xeral de
Conservación da natureza da
Consellería de Medio Rural,
Ricador García borregón, e co
subdirector de Espazos natu-
rais e biodiversidade, Rogelio
Fernández, para recabar infor-
mación da situación actual do
proxecto da autovía A-54 -que
unirá lugo e Santiago- no
tramo comprendido entre as
localidades de Arzúa e Palas

de Rei, que atravesa territorio
melidense.

ó encontro acudiron a presi-
denta e o secretario de Ase-
tem-Cca, Sonia Valiño e José
Ramón Villamor e un repre-
sentante da Plataforma Auto-
vía por Melide, Emilio Ares,
ademais do empresario local
Julio Villamor.

Os altos cargos da xunta
aseguraron ós representantes
da patronal melidense que
“axilizaran” a redacción do

novo trazado, para o que tive-
ron “contacto continuo” co
Ministerio de Fomento. Os di-
rectivos de Asetem recibiron
información sobre as causas
do cambio de trazado.

nestes momentos, unha vez
entregado o proxecto de
Medio Rural, é o Ministerio de
Medio Ambiente quen debe
pronunciarse sobre a Declara-
ción de impacto Ambiental
para seguir cos trámites co-
rrespondentes.

a lei de Comercio comeza 
os trámites parlamentarios
O Consello da xunta de Gali-
cia do 23 de setembro aprobou
o anteproxecto de lei do Co-
mercio interior de Galicia. O
seguinte trámite será a remi-
sión do texto ao Parlamento. 

Dende a Federación Galega
de Comercio reclaman aos
grupos parlamentarios que co-
laboren para que a nova nor-
mativa sexa publicada antes
de que remata o ano 2010. 

A nova lexislación recolle
por vez primeira a regulación
das feiras de oportunidades e

os denominados outlets; así
como os vales de compra.
Tamén se regulan pormenori-
zadamente as diferentes mo-
dalidades de vendas como as
rebaixas, saldos ou liquida-
cións. 

Por outra banda establécese
a necesidade de autorización
autonómica no caso das su-
perficies comerciais que teñan
incidencia a nivel supramuni-
cipal e crearanse novos orga-
nismos como o Observatorio
Galego do Comercio.
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CC Xestión
Florentino Cuevillas, 2
881973307
Seguros Bilbao
Rda. de Pontevedra, 113
678055942

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

Canteras Rechinol
Arenal, 64 entrp. izq,
lalín
981505504
Canteras Prebetong
brasil, 56, Vigo
981505576

Blangar
Ctra. lugo km 46, 
Melide
981505418
Carpintería 
José vilela
lg. de Piñor, 14
667435808
Carpintería laya
Rua Palas de Rei, 8
981505283
eypar, S.a.
Madanela
981507203
Maderas 
ovidio leiva
belmil, Santiso
608587447

aceiteiro 
Rda. da Coruña, 34
981505013
andón Zapatería
Galicia, 26
981507896
Área de Servicio 
o Rañao
O Rañao s/n, Melide
981506473
autorecambios
Ángel
Avda. de lugo, 4
981505251
Bambi
Rosaleda, 5
981507536
Bensar
novoa Santos, 10
981506165
Bodejas Mejuto
Rda. de Pontevedra, 74
981505004
Calitex
Galicia, 4
981505104
Carnicería Mella
Progreso, 16
981507556
Carnicería Penas
Avda. de lugo, 35
981505916

Casa alongos
Avda. de lugo, 22
981506392
Casa Juanito
Mateo S. bugueiro, 39
981505103
Casa das luces
Alexandre bóveda, 11
981505111
Casa Santos
Avda. de lugo, 8
981505396
Centro Comercial
ares
Rda. da Coruña, 27
981505053
Cociñas M. Buján
Avda. de lugo, 99
981507421
Comercial Pampín
Cantón de S. Roque, 4
981506142
Confecciones 
Cardigan
Convento, 20
981505110
Cristalería González
Agüeiros, 44
981507016
Cubiertas 
Hermanos Blanco
Pol. ind. A Raña, rúa 7.
O barco
988335294
decoré
Rúa do Convento, 1
661779193
deportes lópez
Avda da Habana, 5
981505425
distribuciones
Mella
xoán xxiii
981506068
distribuciones 
Pascual
Avda. lalín, 24
981506150
el estanco
Progreso, 9
981506096
electricidade vilela
Avda de América, 34
981505900
electrotel 2000
Florentino Cuevillas, 18
981507171
escayolas Sito 
Rda. Pontevedra, 75
981505951
espomasa
Ctra. Melide-Toques,
km 8, Toques
981505971
establecimientos
el Mueble
Rda. Pontevedra, 2
981505089
estación de Servicio 
Corredoiras
Corredoiras, 14, 
boimorto
981516004
eurocadena
Cantón de S. Roque, 9
670292917
expert-Melide
Rda. da Coruña, 32
981507855
Floristería Chelo
Alhóndiga, s/n
981505876

Floristería Maru
Convento, 9
981507580
Floristería Tarrío
Amador Rguez, 7
981506164
Froitas león
Progreso, 24
619469453
Frutas Gallego e
Hijos
laberco, s/n, Arzúa
981500429
Frutas nati
Pol. ind. A Madanela
600448092
Fuciños Rivas
Rda. da Coruña
981505047
Hijos de Casal 
Mariño
E. Álvarez Carballido, 1
981505310
imaxina
Florentino Cuevillas, 4
881957087
imprenta Meligraf
Rúa Galicia, 26 
981506256
inpugal
Rda. de Pontevedra, 107
981507647
iris Melide
Emilia Pardo bazán, 11
981507806
Jim Sports 
Technology 
Madanela S/n 
981506434
Joyería oro ley
Rúa de San Pedro, 14
981505468
Joyería Silvela
Rda. da Coruña,40
981505997
lácteos Terra de
Melide
Orois, Melide
981808009
larpeiradas
Praza do instituto,4-3º
981505688
leiva Motosport
Rda. da Coruña, 52
981507334
librería Cousas
Avda. da Habana, 29
981505775
librería victorio
Taboada Roca, 1
981505055
M&M Moda
Rda. da Coruña, 58
981942415
Marvi
Rúa do Convento, 16
981507194
Melimática
Rosaleda, 6
981507881
Mobles ares
Rda. da Coruña,62
981505564
Modas el dándolo
Convento, 15
981506370
Motor Melide
Pol. ind. A Madanela
981507031
Muebles Paula
Crta. lugo, km 46, 
Melide
981505734

Multiprecio Cousas
novoa Santos, 25
981507474
Muxica Tenda
Xoven
Rúa do Convento, 36
981506366
novavisión Óptica
arca
Avda. de Santiago, 42, 
Arca do Pino
649836742
o Carrizo
Avda. de lugo, 83
615360089
Óptica abal
Rda. da Coruña, 20
981506097
Panadería Tahona
Avda. da Habana, 7
981505127
Panadería e 
Pastelería Toques
Avda. de lugo, 31
981505181
Per lei
Rúa de San Pedro, 10
981507437
Perfumería lyss
Rda. da Coruña, 44
981507684
Pescados abel
Ovedo, 16
609823079
Pescados e 
Mariscos Manolo
Rosaleda, 10
629812029
Pinturas Mejuto
Vimianzo, Santiso
981193494
Q me compro
Alexandre bóveda, 16
981505149
Ramón Cabado
Avda. Toques, 30
981505137
Ramón Pampín
Bango
Rda. de Pontevedra,105
981507526
Ribeirao
Convento, 12
981505018
Sanoguera 
Fotografía
Rda. de Pontevedra,45
981507360
Silvia novias
Rda. de Pontevedra,48
981507174
Cooperativa 
Melisanto
Agüeiros s/n, Melide
981506026
Suministros 
industriales Cire 
Pol. ind . A Madanela,
parc. 22
981507954
Súper vilasoa
xesús bal Gay, 6
627240011
Supermercados 
García
Rda. da Coruña, 14
981815400
Supermercados
Gómez
Amador Rodríguez, 3
981507027
Xebre
Rúa de San Pedro, 16
981505723

Xoiería Roval
Alexandre bóveda,12
981505431
Zapateria Tanuska
Cantón de S. Roque,14
981505793

Barreiro lodeiro, J.
baltar, Melide
981515386
C.S.a.
Convento, 15-1º izq.
981507374
Cervisa Sistemas
Metálicos
Pol. ind. A Madanela, 
981507176
Const. M. espiño
Concepción Arenal, 5 
981507729
Const. leonardo 
Miguélez
Santa María, Melide
981505273
Const. Martínez
Cordido
Dr. Fleming, 1
981506051
Const. orois
Codeseira, Melide
981507374
Const. Pambre 
Fdez. Castro, 8
981505859
Const. Pichel Hnos
Avda. Estación, 2, lalín
986780759
Costoya varela, J.
Rda.Pontevedra,51 1º iz.
981507089
escayolas 
Jesús Fociños
Avda. Montserrat, 40
Esc. 3 piso l2, A Coruña
981170550
excavaciones 
Paradela
Ribeiro,s/n 
Os Ánxeles, Melide
981505592
Hormigones Carral 
Sta. María de Veira, 
As Travesas, Carral
981505025
Hormigones Myhnor
Pol. ind. A Madanela,
Parcela 30
981173616
Marmolería 
la viña
C/ lugo s/n, Arzúa
981500451
Marmolería Melide
Gosenxe, Ribadulla,
Santiso
981505518
Penas y Mosteiro
Avda. Toques y Friol
981504782
Química industrial
Proquintas
Pol. ind. A Madanela
981505300
Revestimientos
Rifer
Avda. de lalín, 26
981507116

Bodegas Curros
Rda. de Pontevedra,18
981505968
Bodegón Celta
Agüeiros, Melide
981505505
Café Chaplin
Cantón de S. Roque,17
981505355
Cafetería Cire
Principal, 11
678676784
Cafetería ivory
Cantón de S. Roque, 1
981507901
Cafetería Marta
Cantón de S. Roque, 13
981505346
Cafetería MJ
Alexandre bóveda, 17
981507853
Cafetería Ruada
Rda. de Pontevedra,95
981507537
Cafetería Trinidad
Antón Fraguas, 3
espectáculos 
Ángel Seoane
Avda. da Habana, 15
981505328
Hotel Carlos 96
Avda. de lugo, 119
981507633
o sapo lambón
Avda. de Toques, 35
981505023
Parillada o Carburo
Villamor, Toques
981504907
Parrillada Rúa
Avda. de lugo, 50
981506076
Pazo de eidián
Eidián, 5 Agolada
986682545
Pizzería Xoldra
Avda. de lugo, 25
981507906
Pulpería alongos
Avda. de lugo, 22
981507510
Pulpería ezequiel
Cantón de S. Roque,46
981505291

Javier lópez lópez
Rúa xosé Ramón Fdez.
Castro, 
981505482

dez Tv
C/b, 27, lalín
986787036

aprende academia
Rda. de Pontevedra,10
981815432
Calefacciones Rois
Alcalde J. Fuciños buján
981804404

Fisio- vida
Florentino Cuevillas,16
981507047
Happy o local
Rda. Pontevedra, 44
669479252
inmobiliaria 
villamor
Cantón de S. Roque, 8 
981815330
Mª Jesús iglesias 
Sánchez
Rda. Coruña, 29-1ºD
981507608
oid
Rda. Pontevedra, 53
981505156
Rural Tec
Martagona esquina bos
Aires
981507245
Skala Peluqueros
Almirante brown, 19-21
981505903
Tecnamelide
A Madanela, parc. 80
981506388
Tecturis
Avda A Coruña, 39 
2º C, lugo
982242563
Toño Peluqueros
Rda. Pontevedra, 59
981506181
veterinaria Mónica
Blanco
Mateo S. bugeiro,11
629507958
Xiganet
Rúa Progreso, 36
615929647

Mª Carmen 
Carreira Simón
Rda. da Coruña, 50 1º
981505280

Talleres Bertocar
Furelos, Melide
981505612
Talleres leiva
Madanela, Melide
981505211
Talleres Mejuto
Sta. María, Melide
981505999

Cabado Rguez, J.R.
Pezobrés s/n, Santiso
981517789
Gasogal S.l.
Emilio Campoamor, 2
981506029
Transportes Sierra
Pol. ind. Madanela,
parcela 79
981515818
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UGT solicita ó goberno o inicio da
negociación para a ampliación de
xornada no servizo de limpeza

O sindicato uGT, a través do
seu representante David ba-
rrio, solicitou ó Concello de
Melide o inicio das negocia-
cións para a ampliación da
xornada das traballadoras da
limpeza.

O sindicato reclama un au-
mento “cuantitativo” das
horas semanais que se fan na
actualidade. “necesitaríase
entre un 40 e un 50% máis de
horas da que se fan agora”.
Este incremento podería ser
asumido polas actuais traba-
lladoras, polo que non sería
preciso aumentar a plantilla.
barrio xustifica o incremento
da xornada no cumprimento
dos protocolos nos edificios
máis sensibles, como o Centro
de Saúde ou a guardería.

Dende Seralia, a empresa
concesionaria do servizo, coin-
ciden en que é necesario un
aumento de horas, que cifran
entre un 35 e un 40%. Denun-
cian que o caso máis gravé é o
do colexio nº1, no que farían
falta o dobre de horas das que
se fan actualmente. indican
que tamén habería que facer
“bastantes más” horas na
guardería. A firma xa presen-
tou a súa proposta de aumento
de xornada ó Concello.

Pese a que as traballadoras
deben limpar unha alta canti-
dade de metros por hora, a
empresa destaca que o seu tra-
ballo é “excelente”.

Pola súa banda, o tenente de
alcaldesa, Manuel Prado, indi-
cou que “non rexeitaremos
ningunha iniciativa” e amo-
souse disposto a “falar de todo
e con todos”, mais alertou de
que o Concello ten “certas li-
mitacións”.

Precisamente, barrio critica
que o Concello “se agarre á si-
tuación económica” e insiste
en que “o da limpeza é un ser-
vizo vital”.

Pago da débeda
Segundo confirmou Manuel
Prado, o Concello xa abonou a
Seralia a débeda correspon-
dente ó exercicio de 2009. O
montante ascende a 51.200
euros, tal e como indicaron
fontes da empresa concesiona-
ria, cantidade que lle foi abo-
nada a mediados do mes de
setembro.

non obstante, dende Seralia
confirman que o Concello lles
adebeda uns 16.000 euros co-
rrespondentes ós meses de
maio e xullo de 2010. A firma
mantén unha comunicación
constante co Concello, ó que
xa notificou varias veces a
existencia deses pagos sen
efectuar, aínda que prefiren
deixar unha marxe de tempo
antes de facer reclamacións. 

Advirten que se a situación
se prolonga no tempo volverán
tomar medidas contundentes
como fixeron meses atrás co
aviso de suspensión do servizo
de limpeza. Con todo, asegu-
ran estar “tranquilos” tras co-
ñecer que o Concello solicitou
un novo préstamo.

O sindicato e 
Seralia coinciden
en que é preciso
un aumento dun
40% de horas

o Concello sobe o recibo
do lixo para compensar
o déficit do servizo

O Concello de Melide subirá
unha media de seis euros o re-
cibo do lixo para o ano 2011.
Conforme foi aprobado en
pleno -co voto en contra do
PP-, a taxa que abonan os re-
sidentes no casco urbano pa-
sará de 69,33 a 75 euros, de
52,55 a 58 euros no rural e de
76,04 a 81 para os negocios.

“Dóenos esta suba, pero non
chegamos a cubrir os custos
do servizo”, asegurou o te-
nente de alcaldesa, Manuel
Prado. Segundo expuxo, os
custos derivados da recollida,
o transporte e o tratamento
dos residuos achéganse ós
700.000 euros, mentres que
os ingresos por recadación só
suman 293.000 euros. 

Para o concelleiro do PP,
Santos lópez, a suba do recibo
do lixo é “excesiva e inxusta”,
xa que “está moi por riba da
suba do iPC, que é dun 1,8%”
e ademais prodúcese nun mo-
mento “de crise, no que as eco-
nomías das familias e das
empresas están mal”. 

A alcaldesa melidense, Soco-
rro Cea, xustificou a suba ale-
gando que no actual exercicio
se mantivo a tarifa do 2009.

“O recibo no lixo subiuse sem-
pre uns tres euros agás para o
ano 2010”, indicou.

Prado asegurou que o caso
de Melide non é único. “O ser-
vizo de recollida de lixo é un
problema para case tódolos
concellos. Vémonos na obriga
de subilo cada ano por ser tan
deficitario” e vaticinou que “os
gobernos seguintes terán que
tomar medidas similares”.

A suba tamén está motivada
pola “moi drástica redución
das achegas que as distintas
administracións deben facer
ao Concello de Melide”, se-
gundo admitiron dende o con-
sistorio.

no referente ás ordenanzas
fiscais, tamén se aprobou a
creación dunha taxa nova, de
15 euros, para a autorización
de festexos e cambio de titula-
ridade nos padróns fiscais.

Festivos locais
O goberno melidense aprobou
os festivos locais para 2011,
que corresponderán ó 29 de
xuño, San Pedro, e ó martes de
Entroido, que cadra o 8 de
marzo, xa que o día do Carme
será un sábado.

asociación de
empresarios 

Terra de Melide 
Centro Comercial

aberto

no 2011 subirá o recibo do lixo en Melide



Conclúen melloras en 
varias rúas da localidade

nas últimas datas veñen de re-
matar diversas obras de me-
llora nun total de catro rúas do
núcleo urbano de Melide. 

Os traballos de maior consi-
deración leváronse a cabo na
rúa Campos, que comunica o
colexio Mestre Pastor barral
coa Ronda de Pontevedra,
onde se construíron beira-
rrúas -das que ata agora care-
cía este tramo-, instalouse
nova sinalización vertical e
mellorouse a calidade do
firme. O orzamento destes tra-
ballos, que se executaron aten-
dendo á mesma partida que a
mellora da rúa Camiño Real,
ascendeu a 45.000 euros, se-
gundo os datos proporciona-
dos polo Concello de Melide.

Asimesmo, en días recentes
tamén concluíron as obras nas
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Obras na rúa lino Sexto Sánchez

rúas lino Sexto Sánchez,
Froito novo e bos Aires. Esta
última, xunto coa de lino
Sexto presentaban notables
deficiencias no estado do
firme, xa que non foran asfal-
tadas de novo dende que se
abriran á circulación, hai uns
25 anos. 

investíronse 16.000 na nova
pavimentación da rúa bos
Aires e 15.000 nos traballos
dos outros dous tramos.

Con estas obras, ascenden a

cincuenta as rúas melloradas
polo Concello de Melide nos
últimos tres anos.

Contorno da residencia
As últimas rúas que foron re-
paradas foron a de Flora Roca
Salgado e a dos Padres Pasio-
nistas, nos arredores do com-
plexo residencial, que integra
o centro de día, as vivendas
comunitarias e a residencia.

O concello invertiu uns
22.ooo euros nas obras.

denuncian o secado do río Furelos
entre a praia e a ponte da nacional

hábitat desta zona do río.
Critican a pasividade do

Concello e requiren que se
modifique o sistema de segu-
ridade das comportas para
evitar que se repitan estes
actos.

1,5 toneladas de lixo
As xornadas de limpeza anuais
organizadas polos troiteiros
remataron coa recollida de

máis de 1,5 toneladas de refu-
gallos que foran depositados
nos ríos Furelos, Catasol, Vi-
llamor e Martagona. 

na última xornada, na que
se limpou o Martagona, os vo-
luntarios recolleron máis de
media tonelada de verquidos,
segundo informou Pazo
blanco. Entre eles unha plan-
cha duns corenta quilos de
peso e unha cociña de butano.

Constrúense
beirarrúas nos
accesos ó centro
Mestre Pastor
barral

o goberno local solicita 
o seu terceiro préstamo
O goberno de Melide aprobou
no pleno ordinario do mes de
setembro solicitar o terceiro
préstamo a longo prazo no que
vai de lexislatura. neste caso,
o importe da operación banca-
ria ascende a 352.000 euros. 

Deste xeito, o montante total
dos créditos suscritos polo
Concello de Melide dende que
bnG e PSOE gobernan en co-
alición superan os 2,5 millóns
de euros, sen incluír os intere-
ses do último préstamo. 

A solicitude do préstamo,
que conta coa aprobación do
departamento de intervención
do Concello, foi aprobada cos
votos en contra do PP. A vo-
ceira popular, Ánxeles Váz-
quez, calificou a situación
económica do Concello de “es-
candalosa”, xa que “o Concello
estará hipotecado alomenos
ata 2022” e vinculou a “ne-
fasta xestión” do goberno local
con que Melide sexa “un dos
13 concellos máis endebeda-
dos da provincia”.

Dende o PP melidense afir-
maron que “varias empresas
presentaron suspensión de
servizo por falta de pagamento
e presentaron denuncias recla-

mando intereses de demora,
algo que endexamais sucedera
no Concello de Melide”. Váz-
quez afirmou que “moitas das
facturas que entren este ano
no Concello non serán recoñe-
cidas por non haber partida
orzamentaria”.

Ante estas acusacións, a al-
caldesa melidense, Socorrro
Cea, asegurou que o préstamo
irá destinado a liquidar factu-
ras pendentes de pago e acu-
sou ó anterior goberno do PP
de “deixar algo máis de 300
millóns de pesetas en facturas
sen pagar”, ademais de 175 mi-
llóns de pesetas en préstamos
“dos que non se pagou nin un
só euro”.

A rexedora manifestou que
o actual goberno “pagou todas
as facturas pendentes da etapa
do PP e realizou 120 obras en
só tres anos”, algo que califi-
cou de “cifra record”. 

Ademais, Cea recordou que
o Concello superou nesta le-
xislatura o risco de insolvencia
financeira no que se atopaba
no ano 2006, segundo infor-
mara o Consello de Contas da
xunta, avalado por un informe
da Deputación da Coruña.

A Asociación de Troiteiros ‘Río
Furelos’ de Melide denunciou
o secado dun tramo de 600
metros do cauce, que discorre
entre a praia fluvial e a ponte
da estrada nacional n-547. 

O colectivo que dirixe xavier
Pazo blanco apunta a “un acto
de vandalismo reiterado”, xa
que aseguran “non é a pri-
meira nin a segunda vez que
acontece”. Tal e como explica-
ron, os autores dos feitos des-
vían a auga do río pola gabia
que conecta co muíño de ludi-
vina, abandonado dende hai
tempo. Tan só teñen que inuti-
lizar o cadeado que pecha as
comportas da canle e abrilas,
pois a auga xa discorre de seu
por esta gabia. Os troiteiros
sospeitan que podería tratarse
dunha técnica para coller as
troitas que quedan atrapadas
nas charcas e nas beiras do
cauce.

Denuncian que se produce
unha rotura da cadea trófica ó
“alterarse perigosamente” o

Aspecto que presentaba o río tralo secado



Salxomar busca integrar a
inmigrantes e retornados
coa orientación laboral

Traballan para a integración
de inmigrantes e emigrantes
retornados na vila de Melide.
A actividade de Salxomar co-
meza no 2007, cando Carmen
Franco baca e outras catro
persoas de decidiron a formar
a asociación para axudar cos
trámites legais “a los pocos in-
migrantes que llegaban por
entonces”.

Ademais de atención e ase-
soría legal e laboral, ofrecen
cursos de capacitación profe-
sional e orientación sobre a
homologación de títulos e es-
tudos estranxeiros. 

A idea xurdiu despois de que
Carmen Franco chegara a Me-
lide procedente de Perú. “Re-
cibí asesoramiente sobre cómo
hacer para tener todos los pa-
peles en regla, a que institucio-
neis dirigirme...”. A súa
experincia fixo que se decidira
por axudar a aquelas persoas
que foron chegando á vila. xa

atenderon a inmigrantes de
Senegal, Marrocos e de moitos
países de latinoamérica.

Tanto Carmen como Mari
Carmen Vázquez, a vicepresi-
denta do colectivo, son cons-
cientes de que “no hay acogida
interesada”, pero aseguran
que o traballo que desenvol-
ven é “gratificante”.

novos cursos
nos próximos meses, Salxo-
mar impartirá cursos de infor-
mática e inglés.
As clases de inglés -para adul-
tos e nenos- comezarán o pró-
ximo 15 de outubro. Os
interesados poden anotarse
entre o 8 e o 10 de outubro.

A formación en informática
comezará no mes de novem-
bro, con 15 prazas dispoñibles.

Salxomar tamén busca vo-
luntarios para dar clases de
galego e castelán, as máis de-
mandadas polos inmigrantes.

Presenta, un século de recordos

Presenta loureiro co agasallo que lle entregou o Concello

De cando era moza recorda
especialmente cando ía ás fes-
tas. “iamos tódolos veciños
xuntos e ó volver tamén viña-
mos cantando”. Recoñece que
“non era moi graciosa no
cante, pero tiña moito quen
me sacara bailar”.

Eran tempos duros nos que
“había que ir á feira co cesto
na cabeza para vender ovos e
queixos e poder comprar o
gas”, recorda. Testemuña da
chegada dos avances do século

xx, Presenta acorda a ver a
primeira sachadora do millo e
as máquinas de mallar trigo e
centeo. Tamén os primeiros
coches.

“Gústalle moito falar e que
veñan pasar o rato con ela”,
comenta a súa filla. no día a
día, a centenaria melidense
controla as medicinas que
toma, fai exercicios para a res-
piración e para non perder a
mobilidade de mans e brazos e
conta a súa pensión en pesos.

Os veciños da
centenaria
celebraron o 
seu aniversario
cun xantar

“Coma se fora a voda dun
señor”. Así define Presenta
loureiro Quintás a festa que
os veciños da Veiga, en Cam-
pos, organizaron para celebrar
o seus cen anos, que cumpriu
o pasado 10 de setembro. 

Presenta asegura que “foi un
día moi alegre”, no que recibiu
“moitos e bos regalos”, ade-
mais da visita da alcaldesa me-
lidense. Está enormemente
agradecida a todos os que esti-
veron con ela nese día tan si-
nalado.

Con catro fillos, oito netos e
dous bisnetos, Presenta di non
ter truco para chegar ó século
de vida. “Só hai que pedir
saúde”. Asume ter “achaques”
propios da súa idade, mais a
memoria consérvaa intacta.
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Ánxeles vázquez ocupa 
un escano de deputada
A voceira do PP en Melide, Án-
xeles Vázquez, ocupa dende o
pasado 14 de setembro un es-
cano no Congreso dos Deputa-
dos. Vázquez accedeu a este
posto debido á renuncia de
Gerardo Conde Roa, voceiro
do PP en Santiago, que renun-
ciou a ó sillón de deputado
para centrarse na política mu-
nicipal da capital galega.

Vázquez xurou o cargo o 14
de setembro, momento tralo

que destacou que a súa priori-
dade “é e seguirá sendo darlle
solución ós problemas dos me-
lidenses”. 

unha das súas primeiras ini-
ciativas irá encamiñada a esi-
xir ó Goberno central que
inclúa nos Presupostos xerais
do Estado as partidas orza-
mentarias necesarias para o
desenvolvemento da autovía
A-54, que une as cidades de
lugo e Santiago.

Carmen Franco e Mari Carmen Vázquez

A asociación presta servizos de
asesoría legal e organiza cursos

ASETEM-CCA organiza
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o PP local presenta a Melisanto
a súa iniciativa para regular 
os contratos no sector lácteo

estrea de pistas deportivas
en dous colexios da vila

A voceira do PP de Melide e
diputada estatal, Ánxeles Váz-
quez, acompañada pola tamén
deputada belén do Campo e o
xefe territorial da Consellería
do Medio Rural, Enrique Sal-
vador, presentou á xunta di-
rectiva da cooperativa
Melisanto a proposición non
de lei presentada no Congreso
para regular os contratos ho-
mologados no sector lácteo. 

Vázquez trasladou ós inte-
grantes da cooperativa que os
deputados populares defende-
rán “a imposición da obrigato-
riedade dos contratos” que
regulan a relación entre pro-
dutores e primeiros compra-
dores. 

Asimesmo, segundo a pro-
posta feita en Madrid polo
conselleiro do Medio Rural,
Samuel Juárez, esixirán que se

fomente a negociación colec-
tiva entre os gandeiros e os
compradores da materia
prima.

O fin último desta iniciativa
é que os produtores cobren o
leite en orixe a un prezo que
cubra os custos de produción.
“O leite estase vendendo a un
5% por debaixo do prezo
medio da unión Europea”, de-
nunciou Vázquez, que falou da
“ineficacia actual” do sistema
de contratos homologados
posto en marcha hai pouco
máis dun ano, tras un acordo
acadado no marco da inter-
profesional láctea (inlac), que
reúne a produtores, industrias
e distribución.

A voceira popular defendeu
a utilidade dos contratos xa
que “non só son bos para os
produtores por garantirlles

uns prezos mínimos e unha se-
guridade na recollida, senón
que aportan seguridade xurí-
dica e ofrecen estabilidade a
tódolos integrantes da cadea
comercializadora do leite e ga-
rántese o suministro”.

nos documentos deberán
quedar identificadas as partes
e figurar o prezo inicial, a du-
ración do contrato, así como
os parámetros de calidade e as
características do produto,
xunto cos prazos de pago.

Vázquez destacou a impor-
tancia do sector lácteo na co-
marca de Melide, onde hai
máis de 1.500 explotacións, e
a situación “ruinosa e insosti-
ble” que atravesan. Defendeu
a posta en marcha do sistema
de contratos, xa que do con-
trario “quedarémonos sen sec-
tor lácteo”.

Pista renovada no colexio nº1

no marco do segundo Plan E,
o Concello de Melide decidiu
renovar as pistas deportivas
dos colexios nº1 e Martagona.
A esta actuación destinouse
unha partida de 80.000 euros.

no caso do colexio nº1, o
máis antigo da vila, proce-
deuse á mellora das pistas que
xa había, que foran construí-
das hai máis de 30 anos e ato-
pábanse “en pésimo estado”,
tal e como indicaron fontes
municipais. Os traballos, nos
que se invertiron 50.500
euros, consistiron na total re-
posición do pavimento, ade-
mais da dotación de focos de

alumeado, novas porterías e
adaptación á actual normativa
de accesibilidade. As dúas pis-
tas quedaron preparadas para
xogar ao fútbol sala, balon-
cesto e tenis.

no colexio Martagona cons-
truiuse unha nova pista, para
a que se destinou unha partida
de 31.000 euros. Está dotada
de porterías e canastras, polo
que serve para fútbol e balon-
cesto. A nova instalación de-
portiva atópase na parte
frontal do inmoble, un terreo
que ata o de agora estaba en
terra, o que impedía que os
nenos xogaran no inverno.

ASETEM-CCA AGASALLA
ENTRADAS PARA A

FEIRA DE AUTÓNOMOS
DE PONTEVEDRA
(DO 9 Ó 12 DE OUTUBRO) ANÚNCIATE

NO CERNE
O xornal da 

Terra de Melide

663687322

981506188

info@asetem.com
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Centos de persoas piden “compromiso real”
das institucións para o vial Melide-Ribadulla 

‘20 anos de promesas. 20 anos
agardando pola estrada Me-
lide-Ribadulla’. baixo este
lema se manifestaron en Me-
lide o pasado 3 de outubro
centos de persoas -arredor de
2.000 segundo os organizado-
res- para pedir “o comezo in-
mediato das obras” da estrada
que conecta os núcleos de Ri-
badulla e Visantoña, en San-
tiso, co casco urbano de
Melide. 

As asociacións de veciños de
Visantoña, Ribadulla, bei-
gondo e San Román, que con-
vocaron o acto, calificaron de
“moi satisfactoria” a resposta
dos cidadáns, que marcharon

Están dispostos
a mobilizarse
novamente 
para acadar 
“obxectivos 
lexímitos”

durante unha hora por varias
rúas de Melide nunha xornada
de chuvia propia do inverno.
Estiveron presentes o alcalde
de Santiso, Ovidio leiva, a al-
caldesa melidense, Socorro
Cea, e varios membros das
corporacións municipais de
ámbolos dous concellos, así
como integrantes da xunta di-
rectiva de Asetem-Cca, que
apoiou a convocatoria.

Manifesto reivindicativo
A través da lectura dun mani-

festo, os participantes na ma-
nifestación -a primeira que se
celebrou para reclamar o
arranxo do vial- amosaron a
súa “indignación” pola situa-
ción na que se atopa actual-
mente, que segundo
declararon “é inaceptable”.

Reclamaron “o comezo das
obras coa máxima celeridade,
para que se eliminen os riscos
para a nosa seguridade que
nos vemos obrigados a asu-
mir” e instaron ás administra-
cións implicadas “que se faga

un exercicio de xustiza para
satisfacer esta débeda contra-
ída hai tanto tempo”. A decla-
ración rematou cun aviso claro
por parte dos afectados, “non
deixaremos de manifestarnos
ata a consecución dos nosos
lexítimos obxectivos”.

neste senso, o presidente da
asociación O noso lar de Vi-
santoña, Manuel Adán, e
tendo en conta a resposta da
veciñanza na protesta, lamen-
tou “non ter dado o paso dez
anos antes, porque ó mellor a

Os veciños 
reclamaron o
inicio das obras
“coa máxima 
celeridade” 

Os organizadores destacaron a resposta dos veciños da zona que participaron na protesta

estrada xa estaría feita”. 
Adán avanzou que se poñe-

rán en contacto coa Deputa-
ción da Coruña para saber
cáles serán os pasos que to-
mará o organismo provincial
tras coñecerse que a xunta
aprobou a urxente expropia-
ción dos terreos afectados, así
como os prazos marcados para
que comecen as expropiacións
e as posteriores obras.

Sen partida orzamentaria
A voceira do PP de Melide, Án-
xeles Vázquez, asegurou que a
Deputación non ten consig-
nada unha partida orzamenta-
ria para iniciar o proceso de
expropiación dos terreos afec-
tados pola ampliación da es-
trada. Segundo Vázquez, isto
provocará “un retraso máis”,
pois o organismo provincial
“non ten previsto ningunha
actuación para este ano nesa
estrada”. 

Ante esta situación, a popu-
lar esixiu á rexedora meli-
dense que solicitara unha
reunión dos tres grupos políti-
cos do concello co presidente
da Deputación, Salvador Fer-
nández Moreda.

Pola súa banda, dende o or-
ganismo provincial ratificaron
o seu compromiso coa mellora
do vial e indicaron que os téc-
nicos traballan para resolver o
proceso de expropiación e ad-
xudicar as obras neste ano.

Unha marcha pacífica ó son dos tambores a Xunta aproba a urxente
expropiación de terreos

A manifestación, que se exten-
deu durante unha hora, trans-
correu de xeito pacífico. Os
manifestantes percorreron a
Avenida do Progreso dende o
cruce de Santa María ata o
Cantón de San Roque e, trala
lectura dun manifesto preto
do cruce central da vila, fixe-
ron o camiño inverso.

A circulación na n-547 es-
tivo totalmente cortada no
momento da lectura do mani-
festo e ó remate da protesta.
Durante o transcurso da mar-
cha, os vehículos puideron cir-
cular por un carril da estrada.

A música dun grupo de per-
cusión, integrado por veciños
da comarca, animou en todo
momento o paso dos manifes-
tantes.un grupo de percusión animou o percorrido da marcha

A xunta autorizou a urxente
ocupación dos terreos necesa-
rios para as obras de amplia-
ción e mellora de trazado e
firme da estrada que une as
parroquias de Ribadulla e Vi-
santoña, en Santiso, co núcleo
urbano de Melide. 

A aprobación foi publicada o
pasado 30 de setembro no
Diario Oficial de Galicia
(DOG), despois de que o Con-
sello da xunta -a proposta do
conselleiro de Presidencia, o
departamento encargado do
trámite- dera o visto bo á ex-
propiación o pasado 16 de se-
tembro, segundo figura na
propia declaración oficial.

Alúdese ó informe técnico
da Deputación Provincial da

Coruña -organismo titular do
vial- para sinalar que a me-
llora desta infraestrutura “é
necesaria e indemorable” para
atallar os accidentes de tráfico
que se produciron nesa cal-
zada, ocasionados polas “di-
mensións inferiores ás
necesidades dos vehículos e
que ademais posúe tramos cun
trazado curvo que limita a súa
visibilidade”.

A resolución da xunta reco-
ñece a falta de seguridade para
os peóns debido á carencia de
beiravías e ó feito de que se
“atravesan núcleos de poboa-
ción de  gran densidade, cun
apreciable tráfico de peóns, co
conseguinte risco para a súa
seguridade”.



a capela de Santa Comba das
Pías restaurarase no 2011
Cultura anuncia inversións no patrimonio de Sobrado

O conselleiro de Cultura, no centro, acompañado polo prior e o alcalde de Sobrado, dereita.

Despois de facer famoso a So-
brado ao chamarlle ‘Desván de
los Monjes’, o conselleiro de
Cultura, Roberto Varela, visi-
tou a vila para anunciar novas
inversións no patrimonio ar-
quitéctonico local. 

En concreto, o departa-
mento da xunta destinará
300.000 euros á restauración
integral da capela de Santa
Comba das Pías, ubicada na
parroquia de Codesoso. A pre-
visión é que as obras se aco-
metan no 2011. 

Varela interesouse polo
avance dos traballos de reha-
bilitación das cubertas do
mosteiro de Santa María. na
súa visita ó templo, o conse-
lleiro estivo acompañado polo

director xeral de Patrimonio
Cultural, José Manuel Rey Pi-
chel, polo alcalde de Sobrado,
Jacobo Fernández, e por va-
rios membros da corporación
municipal ademais de polo
prior do mosteiro. 

Dende o 2009, Patrimonio
restaurou as cubertas da zona
do claustro, renovou os cana-
lóns e tamén se limparon as
pedras da chimenea da cociña
medieval. En total unha inver-
sión de 300.000 euros, que
continuará no vindeiro ano,
coa reparación de varios
muros do edificio e a finaliza-
ción dos traballos nas cuber-
tas, actuación para a que
técnicos da consellería avan-
zan na redacción dun proxecto.

Campamento romano
O titular de Cultura tamén se
interesou polo estado do cam-
pamento romano da Cidade-
lla, un xacemento
arqueolóxico no que se están a
realizar excavacións e estudos
dende o ano pasado, en vir-
tude a un convenio entre a
xunta e a universidade de
Santiago.

Cultura destinou 60.000
euros a un proxecto de inves-
tigación, conservación e exca-
vación dos restos para a súa
posta en valor. A Cidadella
está incluído na lista de xace-
mentos obxecto de estudo
para a súa posible cataloga-
ción como ben de interese
Cultural (biC).
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Membros do Concello de To-
ques, da Asociación Voces e
nomes e as dúas fillas, netos e
bisnetos de Marcial Villamor
reuníronse o 28 de setembro
en Vilouriz, a aldea natal do
sindicalista, para renderlle ho-
menaxe á súa figura. 

no emotivo acto, os repre-
sentantes municipais destaca-
ron “a necesidade e o deber
das institucións de restituir a
dignidade das vítimas da re-
presión”. Pola súa banda, o
historiador e investigador
sobre as víctimas do fran-

quismo, Dionisio Pereira, elo-
xiou a figura de Villamor e
agradeceou ao Concello de To-
ques a iniciativa e a “valentía”
de levar a cabo este actos de
recuperación da memoria his-
tórica.

un neto do sindicalista lem-
brou emocionado a figura de
Villamor na súa traxectoria
persoal e política. 

Testemuño do recordo do
pobo de Vilouriz ao seu finado
veciño queda un monolito no
campo da feira cunha placa
conmemorativa.

emotivo recoñecemento
en Toques á traxectoria
de Marcial villamor

Representantes municipais de Toques coas fillas de Villamor,
no centro da imaxe

Comeza o arranxo do vial
que une vilamor e vilouriz
nos vindeiros días darán co-
mezo as obras de ensancha-
mento da calzada que une os
núcleos de Vilamor e Vilouriz,
no concello de Toques, se-
gundo avanzaron dende o pro-
pio consistorio.

Os traballos, incluídos no
Plan de Obras e Servizos
(POS) 2010, contan cun orza-
mento de preto de 99.000
euros. 

A firma Excamel será a en-
cargada de levar a cabo o en-
sanchamento do vial ata os 8
metros ao longo dun tramo de
885 metros, que discorre
dende a escola de Villamor ata
a ponte de Vilouriz. 

Trátase dunha estrada moi
transitada, xa que é utilizada
por numerosos veciños de al-
deas de Palas de Rei para
achegarse ata Melide.

Toques poderá consultar 
o catastro por internet
Os titulares de bens inmobles
do concello de Toques poden
obter a notificación electró-
nica dos novos valores catas-
trais a través de internet
dende o pasado 15 de setem-
bro. Con este sistema pretén-
dese que esta modalidade de
notificación sexa de uso prefe-
rente fronte á tradicional, que
se fai mediante correo certifi-
cado. 

Para obter o documento hai
que acceder á páxina web do
Catrastro -www.sedecatras-
tro.gob.es- e seleccionar a op-
ción ‘notificaciones de
procedimientos de valoración
colectiva 2010’, introducir a
firma electrónica e descargar o
novo valor catastral asignado
ó inmoble. Os novos valores
serán efectivos a partir do 1 de
xaneiro de 2011.



Santiso e vila de Cruces pedirán
á Xunta a construción da ponte
que substitúa á barca do encoro

a escola de música de 
visantoña está pechada, á
espera da axuda municipal

Hai máis de 30 anos, o encoro
de Portodemouros deixou ai-
llados -sen comunicación di-
recta por vía terrestre- os
concellos de Santiso e Vila de
Cruces. 

Despois de moitas protestas
dos veciños afectados, princi-
palmente das parroquias de
beigondo, en Santiso, e loño,
en Vila de Cruces, as reivindi-
cacións da construción dunha
ponte que unira as marxes do
encoro quedaron esquecidas.

Pero é agora, debido ós pro-
blemas que teñen os tractores
para acceder á barcaza, cando
os rexedores de ámbolos dous
municipios e o colectivo de
afectados volven poñer enriba
da mesa o tema da ponte.

En datas recentes, alcaldes e
afectados acordaron solicitar
unha entrevista co conselleiro
de Medio Ambiente, Territorio
e infraestruturas, Agustín
Hernández, para esixir a im-
plicación deste departamento
na construción da ponte, cuxa
ubicación variaría lixeira-
mente de onde se sitúa o ac-
ceso ao ‘ferry’. “Queremos que
alguén faga unha valoración
dos custos da ponte”, asegura
o alcalde de Santiso, Ovidio
leiva. Asimesmo, insiste en
que a firma concesionaria do
servizo de barcaza, unión Fe-

Era algo que presaxiaban
dende a directiva da Asocia-
ción banda-Escola de Música
de Visantoña. A falta de apoio
económico impide que se im-
partan as clases con normali-
dade. A escola está pechada, o
curso non comezou. “non
damos feito fronte ó pago das
nóminas dos profesores. non
podemos contratalos e decir-
lles que non sabemos cándo lle
imos pagar”, apunta a presi-
denta da asociación, Susana
Varela. “Os pais están moi pre-
ocupados e os nenos máis pe-
quenos poden chegar a perder
o hábito de ensaiar”, lamenta
Varela. O peche da escola pode
acarrear a retirada da autori-
zación oficial de Educación.

A directiva da asociación e o
alcalde de Santiso, Ovidio
leiva, mantiveron un encon-
tro recentemente -ó que
tamén asistiron os pais dos
alumnos- no que se abordou o
pago da axuda anual -fixada
en 12.000 euros- correspon-
dente ós exercicios de 2007 e
2010. O rexedor confirmou

que xa se iniciou a tramitación
do convenio para abonar a
subvención correspondente a
este ano. 

Respecto á anualidade do
2007, leiva indicou ós directi-
vos que se saldará cando se pe-
chen as contas do 2009.

Ámbalas dúas partes queda-
ron en reunirse de novo para
abordar a cuestión do “plan de
apoio estable”, no marco do
que a asociación demanda
unha partida anual de 20.000
euros para manter a activi-
dade da escola. Deberán pre-
sentar un informe detallado
dos ingresos e os gastos deri-
vados da actividade do centro.

Municipalización da escola
no encontro tamén se falou da
municipalización da escola, que
actualmente é privada. “non
pechamos esa porta, deberíano
plantexar dende o Concello, sa-
bendo que a maioría de escolas
de música de Galicia son muni-
cipais, e o groso das subven-
cións é para este tipo de
centros”, indica Varela.
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O Concello iniciou os trámites do
convenio correspondente ó 2010Funcionaría

como conexión
entre a A-54 
e a AP-53

O servizo de ‘ferry’ traslada unha media diaria de 40 vehículos
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ou en R/ Lino Sexto Sánchez, 2, Melide

nosa, tamén debería impli-
carse na construción da nova
infraestrutura pois supoñería
un aforro ó suprimir o servizo
de transbordo do que é res-
ponsable actualmente.

Conexión a-54 coa aP-53
Os alcaldes plantexan que a
ponte funcionaría a modo de
enlace entre a autovía San-
tiago-lugo (A-54) e a que une
Santiago e Ourense (AP-53),
que transcurre por terras de-
zanas. “É moi importante que
se enlazaran estas dúas vías de
alta capacidade, tan próximas
e tan lonxanas ao mesmo
tempo”, indica leiva.

Máis alá desta posibilidade,
a construción da ponte está
xustificada pola imposibili-
dade de garantir o servizo da
barca de xeito constante. A

embarcación xa sufriu varias
avarías e non pode operar se o
nivel do encoro é moi baixo. 

no caso de non haber ser-
vizo, o rodeo que teñen que
facer os usuarios que queiran
desprazarse ó outro lado da
presa é duns 30 quilómetros.

arranxo dos accesos
Afectados e rexedores queren
que a consellería inste a unión
Fenosa a mellorar as rampas
de acceso, que presentan o
firme moi deteriorado e cun
ancho insuficiente, que impide
que poida entrar e saír maqui-
naria moderna, algo que pre-
xudica seriamente ós
propietarios con terreos dun e
outro lado do encoro.

Aínda con estas melloras,
leiva advirte que “a barca non
é a solución definitiva”.



os cazadores de Melide esperan
a “mellor” campaña de perdiz 
dende a fundación do couto

Ante o comezo da nova tem-
pada de caza menor, previsto
para o 17 de outubro, os caza-
dores melidenses avanzan que
será unha boa campaña de
perdiz. O presidente da Aso-
ciación Deportiva de Cazado-
res de Melide, Manuel García,
indica que esperan “a mellor
campaña de perdiz, posible-
mente dende que se fundou o
couto”.

Os traballos de semente
dunhas 100 perdices que leva-
ron a cabo dende o colectivo
deron os seus froitos e, agora
mesmo, ademais de haber
moitos exemplares tamén hai
crías, que seguirán aumen-
tando a manda.

no caso contrario da perdiz
atópase o coello, que sofre un
episodio de peste. Aínda así,
hai sitios que non están tan
afectados pola mortaldade
onde os cazadores poderán
dar boa conta de numerosos
exemplares. 

García explica que recuperar
a especie nas zonas afectadas
pola peste leva, ao menos,
dous anos. Os cazadores
deben estar repoboando cons-
tantemente, xa que cada certo
tempo prodúcese unha epide-
mia. “Estamos loitando moito
pola caza”, manifesta o presi-
dente da asociación local de
cazadores.

no referente á caza maior,
cuxa tempada xa comezou se-
manas atrás, no couto local as
especies que máis abundan
son os corzos e os xabaríns.

Pese á boa situación actual,
García asegura que “haberá
que loitar moito para que siga
habendo caza” e vincula a de-
cadencia das mandas co aban-

Manuel García, presidente da asociación de cazadores
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dono das terras. “Agora non se
traballa o monte, e o monte
vello non dá criado, ese é o
maior problema”. Apunta que
“a caza volvía en si se os te-
rreos foran traballados como
antigamente”.

Tres décadas de vida
Hai uns 30 anos, afeccionados
á caza de Melide decidiron
fundar a Asociación Deportiva
de Cazadores de Melide. Co-
mezaron cun couto pequeno,
que hoxe se extende pola gran
maioría de parroquias do con-
cello.

Testemuña desta evolución
é Manuel García, que preside
o colectivo de cazadores dende
hai preto de 20 anos. Acórdase
de cando tiveron que poñer
unha cota de 500 pesetas para
fundar o couto e da transfor-
mación que supuxo a figura do

Tecor. 
O de Melide pasou de ser un

couto pequeno a ir medrando
progresivamente. no 2002
unificáronse catro coutos e,
actualmente, segue aberto o
proceso de expansión. As últi-
mas parroquias en incorpo-
rarse foron as de Folladela,
Santalla de Agrón e San Mar-
tiño das Varelas.

O número de socios man-
tense ano tras ano. Actual-
mente hai uns 250. García
confirma que cada tempada se
producen novas altas, que van
cubrindo as baixas, a maioría
delas ocasionada pola avan-
zada idade dos socios. non
obstante, recoñece que é un
deporte “sacrificado”, ó ter
que madrugar os días de des-
canso, pero ó mesmo tempo di
que é unha actividade “sana,
na que se fai moito exercicio”.

O colectivo 
conserva uns
250 socios 
actualmente

O tecor está 
en proceso de 
ampliación 
de terreos
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Peña arcea, paixón
pola alta competición
Queren organizar en Melide o 
próximo campeonato autonómico

Membros da peña Arcea de Melide

As súas ganas por participar
en competicións de alto nivel
no ámbito autonómico e na-
cional levaron a nove cazado-
res de Melide a fundar a Peña
Arcea, no 1996. Eles son Ra-
tiño, Tarrío, Suso de Vázquez,
Hermanos Picado, Enrique,
Mario, Segade, Jesús Vázquez
e naco. Entre eles atópanse
varios campeóns provinciais e
galegos, ademais de participar
nos campeonatos de España e
Portugal ocupando segundos,
terceiros e cuartos postos.

Os númerosos títulos que
teñen son froito do seu traba-
llo -destacan a loita especial
dun deles, alias Ratiño-, ade-
mais do dos seus compañeiros
máis fieis. Teñen cans descen-
dentes de campeóns nacionais
e mundiais. É un dos aspectos
que máis coidan, tanto é así
que a peña conta cun afixo a
nivel europeo, onde tódolos
cans que nazan levarán no seu
nome a referencia ‘O Muíño de
Melide’. Méritos que acadaron
autofinanciándose, porque
non perciben aportacións eco-
nómicas externas.

integrados no couto de caza

de Melide, conseguiron ter
unha zona de alta competi-
ción, algo polo que agradecen
o apoio de tódolos socios do
couto.

unha das súas grandes ilu-
sións sería organizar o pró-
ximo campeonato galego en
Melide, actividade para a que
esperan contar co apoio das
institucións municipais, pro-
vinciais e autonómicas.

Outro dos seus obxectivos é
poder competir no campeo-
nato do mundo, onde poderán
dispoñer de cans especializa-
dos. 

Perspectivas desta tempada
Os integrantes da Peña Arcea
prevén unha moi boa tempada
de xabarín e corzo -varios dos
integrantes están especializa-
dos neste tipo de caza-, así
coma no caso da perdiz.

non é así no caso do coello,
afectado pola peste que azou-
tou a especie. Reclaman á di-
rectiva do couto de Melide que
se poidan tomar medidas para
que os cazadores que se adican
a esta especie poidan ter unha
boa tempada.

Éxito de participación no primeiro
encontro de palilleiras de Melide

O primeiro encontro de boli-
llos e labores Artesanais de
Melide foi todo un éxito á vista
da cantidade de participantes
e visitantes que estiveron pre-
sentes na xuntanza organizada
polo grupo de palilleiras da
asociación Catasol. 

A pesar das inclemencias
meteorolóxicas, o pasado 3 de
outubro xuntáronse no Pazo
de Congresos melidense unhas
260 palilleiras chegadas dos
máis diversos puntos da xeo-
grafía galega. Viñeron dende
vilas próximas como Antas de
ulla, Agolada, lalín ou Monte-
rroso, ata de puntos máis dis-
tantes como Milladoiro,
Cambados, A Coruña, lou-
renzá, Vigo, Vilanova de
Arousa, Miño, Cedeira, Ca-
riño, nigrán ou Marín.

Expertos e alleos á arte dos
bolillos puideron contemplar
o traballo en vivo das palillei-
ras e mercar produtos especí-
ficos para esta actividade, así
como traballos artesanais re-
matados nas dez tendas que se
expuxeron no encontro.

Mariví Rodríguez, unha das
organizadoras, asegurou que
están “moi contentas porque o
resultado foi moi bo”. “Ache-
gouse bastante xente porque
era algo novidoso, que gustou.
Agora hai moitas mulleres de-
cididas a comezar a palillar”.

Destaca a alta participación

As palilleiras amosaron en vivo a súa destreza cos bolillos

e indica que “todos quedaron
moi contentos e levan moi bo
recordo de Melide”.

Para rematar a xornada ce-
lebrouse o sorteo de varios re-
galos -financiados por
Asetem-Cca- e fíxose entrega
de agasallos á palilleira máis
nova, á de máis idade e ó único
home que participou no en-
contro. 

Á marxe disto, cada partici-
pante levou de recordo dous
bolillos gravados coa data e
lugar do encontro e unha

proba dos melindres.
Dende a organización expre-

san o seu agradecemento ao
Concello, á asociación Catasol
e a Asetem-Cca, ademais de ó
comercio local, xa que “axuda-
ron a que saíra adiante esta
iniciativa novidosa”.

Trala resaca da xuntanza, as
palilleiras de Melide xa pensan
en celebrar unha segunda edi-
ción, para a que aínda non hai
data. “Todos nos animan a re-
petir”, di Mariví, que recoñece
estar “satisfeita” co resultado.

As organizadoras
están dispostas
a celebrar unha
segunda edición
da xuntanza

Houbo unha mostra de artiluxios relacionados coa confección



Ferreiro repite vitoria no rali de históricos, que
batiu récord de participación de pilotos e público

A ii edición do Rali de Galicia
Histórico foi todo un éxito á
vista da expectación que cau-
sou a proba, o que se veu refle-
xado no número de pilotos
participantes e na multitude
de persoas que seguiron as pa-
sadas de cada coches nas cur-
vas de cada tramo.

A proba, que este ano com-
putaba para os campeonatos
estatais en velocidade e regu-
laridade, foi a que acadou
maior número de inscritos das
celebradas ata agora. Partici-
paron un total de 63 pilotos,
moitos chegados dende Astu-
rias, Cantabria, País Vasco,
Madrid, Cataluña, Valencia ou
Andalucía, ademais dos gale-
gos.

Ferreiro, intratable
Por segundo ano consecutivo,
o piloto local xesús Ferreiro
(Ford Scort MK1), volveu con-
verterse no gañador incuestio-
nable da proba no apartado de
velocidade. xunto cun novo
copiloto para a ocasión, Mar-
tín Segade, apenas tivo rival,
xa que dende o primeiro
tramo quitou unha ampla van-
taxe ós demais competidores.
“Foi unha carreira moi boa en
tódolos sentidos, sen ningún
erro e o coche rodou de mara-
billa. Foi unha vitoria bonita”,
valorou o piloto.

Onde si houbo verdadeira
competición foi por acadar o
segundo e terceiro posto do
podio, que conseguiron Anto-
nio Sainz (Ford Scort RS) -
irmán do coñecido piloto
Carlos Sainz- e Germán
Gómez (Ford Scort MK2), res-
pectivamente.

A proba desenvolveuse sen

Ferreiro e Segade celebran o seu triunfo

Foi a única 
competición de
coches antigos
que tivo máis de
50 inscritos
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maiores problemas, agás un
accidente no tramo de Santiso,
que foi neutralizado. Polo de-
mais, os abandonos marcaron
a tónica da carreira. Entre os
pilotos que tiveron que retira-
rase da competición estiveron
Sergio Vallejo, cuxo vehículo
sufriu problemas eléctricos
nos tramos da mañá, e San-
tiago Cañizares.

no referente á competición
de regularidade, venceu o
equipo formado por Daniel e
Victorino Figueroa (bMW
1602), seguidos por Marcos
Fernández e Yolanda lópez
(Ford Scort MK2).

“a segunda e última vez”
Pese ao éxito acadado pola se-
gunda edición do rali, os orga-
nizadores apuntan a que non
se volverá celebrar debido á
falta de apoios institucionais.
“non podemos tolerar seme-
llante carga de responsabili-
dade e traballo, sen ter o apoio
das instuticións públicas para
algo que beneficia a toda a co-
marca”, denuncia o secretario
da escudería Melide Motors-
port, Javier Anido. “É unha
pena, agora que se conseguira

Marea de afeccionados

Multitude de espectadores ateigaron os tramos do rali

Os coches estiveron expostos no Cantón de San Roque

Dende o venres pola noite,
cando os pilotos percorreron
dúas veces o tramo urbano, as
rúas de Melide estiveron atei-
gadas de afeccionados e veci-
ños que non perderon a
oportunidade de gozar do ca-
racterístico ruido dos máis de
60 vehículos históricos que se
congregaron para desputar a
carreira. 

xa na propia xornada de
competición puideron conta-
bilizarse por centos as persoas
que seguiron o desenvolve-
mento dos tramos. Tal canti-
dade de xente deixou
sorprendidos a algúns pilotos,
coma Santiago Cañizares -re-
coñecido porteiro do Valencia
e do Real Madrid-, que mani-
festou ós organizadores da
proba que estaba “impresio-
nado” pola boa organización
como pola cantidade de afec-
cionados que se xuntaron
arredor dos tramos, tal e como
lle trasladou a Javier Anido.

“Algúns empresarios da hos-

telería non contaban con esta
avalancha de xente”, comenta
Anido. A repercusión no sec-
tor da hostelería foi impor-
tante, xa que cada equipo
despraza sobre dez persoas.
Tamén hai que contabilizar os
medios de comunicación que
cubriron o evento e os propios
afeccionados, que chegaron de
tódolos puntos de Galicia.
“Melide estivo cheo durante a
fin de semana e moita xente
alouxouse en establecementos
de Palas ou Arzúa”, indican
dende a organización.

Pese a este éxito de público,
Anido critica a falta de com-
promiso do sector hostaleiro
coa financiación da competi-
ción. “Os establecementos
hostaleiros, sobre todo, fixe-
ron unha boa caixa, pero non
quixeron colaborar economi-
camente co rali”, asegura.

Ante esta situación, a escu-
dería Melide Motorsport, fala
abertamente da última edición
da proba melidense.

que puntuara no campeonato
nacional”, razona.

De tódolos xeitos, existe a
posibilidade de que as escude-
rías de Vila de Cruces ou Arzúa
-que colaboraron nesta edi-
ción do rali- asuman a organi-
zación da proba, segundo
avanzou Anido.

“Volveremos a organizalo se
recibimos unha axuda boa e
considerada por parte das ins-
titucións públicas”, di Anido.

A organización
non continuará
coa proba se non
obtén apoio das
institucións
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o Cire comeza a competición
coa mente posta no ascenso

Foto de equipo sénior da actual tempada

Estiveron a piques de conse-
guilo a pasada tempada. Pero
o ascenso á Segunda Divión
Autonómica quedou truncado
finalmente. Mais este ano, os
xogadores do equipo sénior do
Cire saen a por todas. 

De momento colleitaron
dúas vitorias, un empate e
dúas derrotas. A competición
rematará a comezos de maio
de 2011 -cun derbi contra o
Atlético Sobrado- e, se se repi-
ten os bos resultados da ante-
rior tempada, posteriormente
terá que xogar a liguiña de as-
censo. O equipo quere volver
experimentar o éxito collei-
tado na campaña 2007-2008
co ascenso a Segunda Autonó-
mica -o máis trascendente do
conxunto na última década-,
cando quedaron campións da
liga da Montaña.

Contan co apoio da afección.
Tanto durante a pasada cam-
paña como na que acaba de
comezar, a asistencia aos par-
tidos é moi importante, algo
que agradecen profundamente
dende a directiva do clube. 

Pasado, presente e futuro
A historia do Cire comeza no
1966, ano no que se fundou
baixo o nome de Centro ins-
tructivo Recreativo Educativo.
O equipo de fútbol non se fe-
derou ata o 1975. Pouco des-
pois, no 1978 gañou a Copa da
Montaña.

nos oitenta, o primeiro
equipo descendeu de primeira
rexional a segunda. nos no-
venta, debido ó mal estado do

Celebra esta campaña 44 anos da súa fundación

José Vilariño Casal, ‘Pucha’,
forma parte da actual directiva
do Cire, que preside Jesús
Carlos Pampín. 

Esta tempada haberá elec-
cións á xunta directiva. ós ac-
tuais membros gustaríalles
que houbese unha renovación,
aínda que son conscientes das
dificultades para formar unha
nova directiva. Se non hai al-
ternativas, volveranse presen-
tar, despois de 18 anos nos
seus cargos. Farano “con ilu-
sión e traballo”, apostando
polo fútbol melidense.

campo de xogo, o Cire ten que
trasladarse ós concellos de
Touro e Vilasantar. 

A construción do novo
campo de herba artificial, no
2007, supón un punto de in-
flexión. A partir desta data
chega o ascenso a Segunda
Autonómica para os sénior, e
outros catro ascensos, dous
para os veteranos, un en infan-
tís e outro en xuvenís.

na actualidade, o Cire -a
asociación sen ánimo de lucro
máis antiga da comarca da
Terra de Melide- conta cuns
550 socios. Dende hai máis de
30 anos, o clube organiza o
torneo decano de fútbol sala
da provincia da Coruña, que se
celebra no mes de agosto e o
torneo de fútbol 7, que nas
súas catro edicións xa é un re-
ferente no panorama galego.

A directiva actual fala de “un
bo porvir para as cores azuis”
avalado polo bo traballo de
adestradores e xogadores.
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eSPeCial XaCoBeo 2010

os concellos do Camiño Francés
pedirán a Patrimonio axilizar a
burocracia nas obras menores

Rúa de San Pedro en Melide, por onde transcurre o Camiño

Os once concellos que inte-
gran a Mancomunidade de
Municipios do Camiño Fran-
cés -que neste exercicio pre-
side Melide- presentará unha
alegación conxunta ante a Di-
rección xeral de Patrimonio
encamiñada a solicitar que se
axilice a burocracia no caso
das obras menores das edifica-
cións que están en zona prote-
xida. Pretenden que os
propietarios non teñan que
agardar varios meses pola au-
torización de Patrimonio para
realizar obras de menor im-
portancia, como poden ser un
cambio de fiestras ou derrubar
un tabique interior dunha vi-
venda.

O próximo 21 de outubro, os
mandatarios municipais vol-
verán reunirse para concretar
a redacción da alegación coa
axuda de expertos en dereito.

Ademais, os once concellos
que integran a mancomuni-
dade acordaron solicitar unha
entrevista ao conselleiro de
Cultura, Roberto Varela, para
abordar cuestións relativas á

Publican unha guía do Camiño Francés
para persoas con mobilidade reducida
As persoas con mobilidade re-
ducida que queiran percorrer
o Camiño Francés dispoñen
dunha nova ferramenta para
facer máis doada a aventura. A
Confederación Galega de Per-
soas con Discapacidade (Co-
gami) acaba de publicar unha
guía de accesibilidade que es-
pecifica o estado do firme e os
perigos e dificultades que se
pode atopar unha persoa con
mobilidade reducida tramo
por tramo. 

A guía, que se pode consul-
tar na páxina web do xacobeo
-http://accesible.xacobeo.
es/gl), amosa a ruta en foto-

grafías, para poder facer as es-
pecificacións máis comprensi-
bles. Ademais, achéganse
datos como as medidas das
pendentes e os tramos máis
complexos, para os que se
aportan rutas alternativas.

na parte do camiño que
transcorre por territorio meli-
dense -que na guía corres-
ponde ás etapas de Palas de
Rei-Melide e Melide-Arzúa-, a
guía advirte do perigo que
supón o firme en mal estado.
En lugares como O leboreiro,
Furelos ou Santa María, o
chan están empedrado, aínda
que con lousas en mal estado

que dificultan o tránsito de ca-
deiras de rodas. 

no camiño entre aldeas, o
firme soe ser irregular, connu-
merosas fochas e grava solta
como atestiguan as fotografías.

A guía destaca a presenza de
dúas fontes accesibles que se
atopan entre o polígono indus-
trial da Madanela e a aldea de
Furelos.

xa na vila de Melide, advír-
tese de que está “chea de obs-
táculos”, con beirarrúas vaos
que permitan o tránsito das
cadeiras de rodas á calzada,
agás no caso das do cruce
principal da vila. 

Concretarán
unha alegación
conxunta o 
próximo día 21

Reclaman ó Xacobeo
o arranxo das casas
da praza das Coles

Foi hai máis de ano e medio,
en febreiro de 2009, cando o
xacobeo anunciaba en Melide
a rehabilitación de dúas casas
ubicadas na Praza das Coles. 
O daquela xerente da S.A. de
xestión do Plan xacobeo, ig-
nacio Eguíbar, avanzaba que a
entidade deseñara un ambi-
cioso proxecto que non só con-
sistiría na reforma dos dous
inmobles, senón tamén na súa
adaptación para convertelos
nun Centro de interpretación
do Camiño de Santiago así
como en Oficina de Turismo,
ao atoparse nun lugar clave
para os milleiros de peregrinos
que pasan por Melide facendo
o Camiño Francés. O proxecto
contaba cun presuposto de
450.000 euros.

Transcorrido este tempo, o
xacobeo non desenvolveu nin-
gunha actuación nestas casas,

que mercara en 2007, polo
que a alcaldesa melidense, So-
corro Cea, remitiu unha carta
ao actual xerente do xacobeo,
ignacio Santos, advertíndolle
da paralización do proxecto.

Dende o Concello de Melide
amosaron a súa preocupación
polo estancamento desta ini-
ciativa, preocupación que au-
menta coa chegada do
inverno, xa que os edificios
están en perigo de derruba-
mento.  xa nos últimos meses,
parte do interior das vivendas
caeu xa ao chan, segundo in-
formaron fontes municipais,
polo que se solicitou ao xaco-
beo que as obras de rehabilita-
ción “comecen canto antes
para evitar maiores conse-
cuencias”. 

Cea tamén critica o “grave
feísmo urbanístico” que causa
o estado actual das casas. 

potenciación do aspecto turís-
tico da ruta, segundo informa-
ron.

Período de alegacións
O proxecto de delimitación
permanecerá en exposición
pública dende ata o 31 de ou-
tubro, data ata a que se pode-
rán remitir alegacións a
Patrimonio. Os mapas pó-
dense consultar no Concello
de Melide. Cada xoves acoden
técnicos da xunta -en horario
de 13.00 a 15.00 horas- para
resolver as dúbidas sobre o
trazado.

nos concellos da comarca, a
zona de maior protección só
abarca as aldeas de O lebo-

reiro, Furelos, Melide, Santa
María de Melide, O barreiro e
Vitiriz, todas elas en territorio
melidense.

A zona de respecto, que é
moito máis ampla, inclúe, ade-
mais de terreos das parroquias
xa citadas, varios lugares de
San Martiño de Oleiros, en To-
ques; O Meire, Moldes, San
Cosme de Abeancos, Campos,
San Cibrao, Castro e As Vare-
las, en Melide; e unha zona de
Vimianzo, en Santiso.

A xunta prevé que no mes
de novembro poida avaliar as
posibles alegacións presenta-
das para, posteriormente,
levar a proposta de delimita-
ción ó Consello da xunta.

Vivendas do xacobeo na Praza das Coles

Cal é o teu 

reCunCho favorito

dos Camiños de 

santiago 

na ComarCa?

Envíanos unha foto 
e un comentario a:

info@asetem.com

Publicarémola no Cerne!
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Estamos de aniversario
A Asociación Cultural Banda-Escola de 
Música de Visantoña cumpre vinte anos

xosé núñez lópez, Presidente de Honra e Fundador da 
Asociación Cultural banda-Escola de Música de Visantoña (Santiso) 

Andabamos pola metade do
ano 1990, cando o meu bo
amigo e chorado D. Eugenio
Pazos Reyes, Director da Es-
cola de Música que hoxe leva o
seu nome, e da banda Popular
de Música de Visantoña
(Q.E.P.D.); sabéndome segui-
dor e amante da nosa banda,
comunícame que existe un pe-
rigo de que, por primeira vez
na súa historia, poida desapa-
recer a dita escola e, conse-
cuentemente, a banda de
música, por falta de director
debido a que el, ademais da
súa avanzada idade atópase
con complicacións de saúde,
que non lle permiten seguir á
fronte da mesma e que naque-
les intres non hai na banda
persoal que queira nin que
reúna as condicións necesarias
para poder relevalo. Tam-
pouco había cartos para poder
pagarlle a un director de fóra,
é ese o motivo, e non outro,
polo que a banda-Escola de
Música non terá outro reme-
dio que desaparecer. 

A ben demostrada seriedade
de D. Eugenio, non deixaba
dúbidas de que as súas verbas
eran cabales e razoables, e
entón eu comecei a falar con
varias persoas das parroquias
do concello para explicarlles o
problema, indicándolles que ó
meu parecer era necesario for-
mar unha asociación cultural
para que por medio da mesma
puideran facerse socios que fi-
xeran posible acadar algún di-
ñeiro para pagarlle a un novo
director da escola e da banda,
e ó mesmo tempo darlles
moral ós compoñentes da

banda para evitar a súa des-
feita. 

Atopei boa disposición entre
a maioría dos consultados e o
28 de setembro de 1990 reuni-
dos no antigo vello caseto de
pedra, onde se facían a escola
de música e tamén os ensaios
da banda, atopándose presen-
tes todos os compoñentes,
procedeuse a formar a pri-
meira xunta Directiva da
‘Asociación Cultural banda-
Escola de Música de Visan-
toña’, da que mediante
votación secreta resultaron
elixidos os seguintes cargos:
Presidente-xosé núñez lópez,
Vicepresidente 1º- xosé Ayude
Curros, Vicepresidente 2º-Eu-
genio Pazos Reyes, secretario-
Daniel Roibás Vázquez,
Vice-secretario-xosé Curros
Villar, Tesoureiro-xosé Ma-
nuel Camino, Vice-tesoureiro-
Vicente Mouriño e vogais xosé
Carril, Raúl Pazos, xosé Pam-
pín, luis García, xesús Ca-
rrón, xesús Pérez e Alfonso
Mouriño. 

Quero deixar aquí teste-
muño do apoio e do traballo
constante, sempre desintere-
sado, que me foi prestado polo
secretario Daniel Roibás.

Tamén a laboura de uxío
Pazos Pintor, unha vez que se
fixo cargo da Dirección da es-
cola e da banda. Traballos ca-
lados que non son vistos
dende fóra, pero que a min,
como presidente da asocia-
ción, non me pasaban des-
apercibidos, tales como o
papelorio que foi necesario
para acadar o recoñecemento
oficial de escola de música,

que noutro caso houbera sido
necesario pagarlle a unha xes-
toría. 

Punto e aparte merece o sa-
crificio persoal e a vontade do
entón responsable da Direc-
ción da Escola de Música e da
banda, Don Eugenio Pazos
Reyes, cuxo excepcional com-
portamento foi moito máis aló
do que lle esixía o cumpri-
mento do seu deber, exer-
cendo a súa misión máis
tempo do que lle permitía a
súa saúde e a súa idade a peti-
ción da xunta Directiva da
Asociación Cultural, ata que
esta contou cun número de so-
cios cuxas cotas axudaron a
manter activa a escola de mú-
sica, fonte de músicos para
bandas, orquestras e calquera
outros grupos musicais. 

A recente morte de D. Euge-
nio pechou un ciclo senlleiro
na historia da banda-Escola
de Música de Visantoña, e nes-
tes intres estamos no inicio da
construción dunha nova
etapa, que ten por finalidade a
continuidade da escola, cuxo
número de alumnos hoxe non
é inferior a calquera dos dous
otros centros públicos escola-
res do concello, polo que,
tanto o alcalde como os de-
mais membros da corporación
municipal, así como os pais
dos alumnos e todas as per-
soas capaces de decatarse da
importancia que representa
ter unha escola de música en
Santiso, temos que poñernos
de acordo para que a cultura
non esmoreza e sexa conside-
rada elemento prioritario, por
riba de todo.

A nosa Festa puxo o colofón
ao calendario festivo estival.
unha festa que non deixa de
sorprender ano tras ano aos
propios e estraños que transi-
tan polo casco vello de Melide
todos os segundos domingos
do mes de setembro. A actual
comisión organizadora, altru-
ísta onde as haxa, permite co
seu desinteresado esforzo que
se continúe celebrando esta
festa que é vivida de xeito di-
ferencial por moitos dos seus
participantes e incluso tamén
por aqueles que non partici-
pan dos espazos e tempos es-
tablecidos. Dende esta páxina
quero expresar os meus para-
béns ás comisións organizado-
ras e a todos os que fixeron e
fan posible esta festa.

unha festa que sempre pro-
curou, polo menos dende que
eu teño recordo dela, que par-
ticipasen, ademais dos adultos
e mozos, os nenos. O certame
de debuxo no CiRE -agora no
soportal da Praza das Coles- e
o tiro ao prato con escopeta de
madeira no Pozo Pequeno
foron e continúan a ser un re-
clamo para que os máis novos
sintan a festa tamén como súa
e que comecen a súa aprendi-
zaxe cultural no “nós mes-
mos”. 

unha festa na que as prota-
gonistas son as persoas, os
seus ritmos, a súa creativi-
dade, a súa espontaneidade, a
convivencia e mestizaxe de ve-
llas e novas formas de expre-
sión… unha festa sen normas,
sen grandes espectáculos e
cun único aviso: “non tires co
viño! bébeo”.

Sen embargo, nos últimos
anos a denominada A nosa
Festa deixou de ser para moi-
tas persoas, tanto para as que
seguen participando como as
que decidiron desistir, a festa
para todos para converterse na
festa duns poucos. Esta ro-
tunda afirmación que realizo
cunha forte dor no corazón dé-
bese a que algunhas das per-
soas que transitan polos
espazos onde se celebra esta
festa tratan de vetar o acceso
coas súas actuacións. É dicir,
privatízase simbolicamente e
durante un día un espazo que
é de todos, que é público. 

Quizais chegue con dicir, co
fin de defender dito argu-

mento, que alén da praza das
Coles e do Pozo Pequeno os
máis novos non poden ache-
garse cos seus pais á zona dos
viños porque o risco de ma-
goar as roupas ou cheirar a
viño é moito. 

Polo tanto, o que  para al-
gúns é a “mellor festa do ano”,
a “festa do pobo”, “un día ines-
quecible”, “a festa máis que-
rida polos melidenses”… para
outros pasou a ser un día de
nostalxia dunha festa na que
lles gustaría participar porque
sempre a sentiron como súa e
hoxe teñen que se situar á
marxe porque deixou de ser
respectada a diversidade de
sociabilidades. 

Realizouse a apropiación
dun espazo para todos e con-
vertérono así nun espazo de
todos, é dicir, única e exclusi-
vamente daqueles que com-
parten unha sociabilidade
diferenciada da que, se non
participas, corres o risco de
que te obriguen a “cheirar”
porque algúns se cren coa lexi-
timidade para que así o fagas.
Constrúen así o seu particular
País de nunca xamais porque
se sitúan nunha ausencia total
de “memoria” que os leva,
polo tanto, a carecer de cons-
ciencia e, deste xeito, foron
quen de converter a festa para
todos na festa duns poucos.

Como lle sucedeu a Wendy,
deben volver ao mundo real e
así suscito dende esta humilde
páxina que a declarada como
A nosa Festa non pode si-
tuarse no século xxi en for-
mas trasnoitadas nas que se
facía bo o vello slogan “Es
coma nós ou non estás” e debe
reconducirse co espírito que se
fora construíndo: unha festa
para todos. 

Por último, é preciso dicilo
tamén, non é unha festa onde
sexa imprescindible beber al-
cohol, porque se así fose xera-
ría exclusión dos que non
poden por cuestións de idade
ou saúde, ou porque simple-
mente non lles gusta ou non
lles peta bebelo, senón que é
unha festa na que todos poden
participar, ou simplemente
ollar como espectadores, da
transformación do Casco Vello
de Melide nun lugar de expre-
sión e creatividade dende o co-
mezo da mañá.

A Nosa Festa? 
Da festa para todos á 

festa duns poucos
Santiago Prado Conde (Chago), antropólogo
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Vai facer un ano nas xornadas
de Divulgación e Debate cele-
bradas no Concello de Rois,
coincidindo coa entrega dos
Premios Trueiro, celebrouse a
xornada Miguel Pesca baixo o
título “Foro de divulgación e
debate sobre a pesca continen-
tal”. Celebrouse no Auditorio
multiusos de Rois, organizado
polo Grupo Miguel Pesca e pa-
trocinado polo propio Conce-
llo de Rois.

Despois do acto de apertura
e presentación do encontro,
comenzaron as intervencións
e relatorios que se iniciaron
con: “TRuEiRO, prensa libre”
pronunciado polo propio di-
rector do xornal de pesca de-
portiva. 

A continuación deuse a co-
ñecer a Directiva Marco euro-
pea da Auga, de maneira clara
e sucinta, grazas á interven-

ción da profesora da uDC,
María J. Servia. O presidente
da Sociedade de Caza e Pesca
xubia, Eloi Saavedra, incidiu
na súa charla sobre as rela-
cións entre Pesca e Poder.
Tamén foi de moito interese o
relatorio do xornalista e escri-
tor Miguel Piñeiro, experi-
mentado coñecedor e
divulgador do mundo da pesca
e de todo o que o rodea baixo
o título “A pesca e o seu en-
torno”. Especialmente atrac-
tiva, pola temática, foi a
intervención do profesor de
bioloxía da uSC Fernando
Cobo, na que apuntou a posi-
ble incidencia na bioloxía da
ictiofauna continental, to-
mando como referencia as
predicións dos modelos de
cambio climático. 

A seguir, relatorio de José A.
Díaz nuñez, coordinador cien-

tífico de Voz natura sobre “A
auga e Voz natura”.

Como remate da mañá, tivo
lugar unha interesante mesa
redonda moderada por Pepe
Casal, relator da lei de Pesca,
na que participaron represen-
tantes de seis asociacións ou
clubs (Club londra, Club
Salmo, Asociación de Pescado-
res da ulloa, a Sociedade de
Pescadores Río Mandeo e a
Asociación de Toiteiros Pesca
Azor e ‘Río Furelos’).

O debate, totalmente aberto
e cordial, centrouse na xestión
da pesca e o papel que nela
deben xogar as sociedades ou
asociacións. neste intercam-
bio de opinións acadouse o
acordo de traballar con leal-
dade a prol da unidade entre
as asociacións. Todos concor-
damos en que este traballo de-
berá dar os seus froitos.

Polo futuro
xavier Pazo blanco, presidente 

da Asociación de Troiteiros ‘Río Furelos’

Para Ana Kiro
xosé núñez lópez

Cando todo era silencio sobre
a túa persoa e a túa longa en-
fermidade, sempre pensamos
que a primeira nova que tería-
mos sería a de que mellorara a
túa saúde e que calquera día
volveríamos verte na pantalla,
aínda que fora para falar con
tanta serenidade coma sempre
sobre unha melloría esperan-
zadora.

Pero non foi así desgraciada-
mente. Soubemos do teu pasa-
mento, nova que
conmocionou ós teus e a todos
os que tivemos a sorte de co-
ñecerte e ata de tratarte, in-
cluso xa en barcelona, antes
de retornar á túa terriña.

Saíches da parroquia da
Castañeda (Arzúa) chamán-
dote María Dolores Casanova
e chegaches de novo aquí cha-
mándote Ana Kiro, nome ar-
tístico que impoñen as normas
de marketing da sociedade ac-
tual.

Chegaches a barcelona tan
lixeira de equipaxe como ben
acompañada dos teus pais,
aínda que só se tratara dunha
nai de ‘sus labores’ e dun pai
humilde funcionario do Es-
tado, sen graduación, como foi
un sacrificado honrado Garda
Civil, que só arelaba servir ó
pobo e á orde.

Pero ti tiveches a forza sufi-
ciente, seguindo as súas nor-

mas de conduta e o seu apoio,
para enfrentarte ós avatares
dunha vida difícil, como foi a
de triunfar, nun ambiente to-
talmente descoñecido para ti,
e ademais nunha terra que
para os de fóra tivo, e seguirá
tendo, certa desvantaxe, sen
que por iso, non sexa merece-
dor o pobo catalán en xeral
para cantos tivemos a sorte de
coñecelo e tratalo, de tamén
saber apreciar as súas moitas
virtudes.

Gañaches moitas batallas,
pero perdiches a inexorable
guerra da morte, aínda que o
fixeches con toda dignidade,
como o demostraches cando
saíches na pantalla das televi-
sións, falando con toda clari-
dade da túa enfermidade e ata
da morte, dicindo que tiñas a
satisfacción de haber feito
neste mundo o que foran os
teus proxectos e os teus debe-
res familiares e profesionais. 

Dende Visantoña-Santiso,
moi cerquiña da túa queridí-
sima Castañeda, onde máis
dunha vez disfrutamos das
túas magníficas actuacións
pola festa grande do San Agus-
tín, pedimos a Deus que sepa
compensar as túas boas ac-
cións e os intres de ledicia que
nos fixeches pasar, coa túa in-
superable voz e o xeito que lle
dabas ós cantares galegos.

Estrada Melide-Visantoña,
xustiza xa co pobo de Santiso

David barrio Sesto, sindicalista de uGT
Cando me sentei fronte ó or-
denador para escribir este ar-
tigo veume á  memoria un
vello dito da nosa terra e moi
apropiado para o acontece-
mento: “a can flaco todo son
pulgas”. É  ben certo.

Mentres nos últimos dez
anos se regaron miles e miles
de quilómetros na nosa xeo-
grafía de asfalto, en moitos
casos innecesarios e froito de
caprichos de políticos de turno
para satisfacer votos e barrigas
agradecidas. no meu Concello
lévase loitando dúas décadas
para que se arregle unha es-
trada que é de vital importan-
cia para o noso
desenvolvemento, a que une
Melide, Visantoña e Ribadulla. 

Son dez quilómetros nos
cales nin tan sequera hai que
facer unha gran inversión
posto que máis do 50% está
feito xa que é aproveitable
toda a infraestutura vella. De-
putación e xunta tíranse a pe-
lota, os primeiros levan anos
dándolle voltas á historia e po-
ñendo mil desculpas perregru-
lleiras e agora  a xunta
desentendéndose do tema.
Claro, estamos a falar dun
concello de 2.000 habitantes e
iso, a quen lle pode interesar
politicamente? Pero acaso os
veciños deste concello non

temos dereito a pedir infraes-
tuturas coma as de calquera
pobo de Galicia? Se non pode-
mos ter un camiño en condi-
cións para achegarnos ó PAC
de Melide por se temos un
problema urxente de saúde, e
para poder facer as compras
de primeira necesidade.

Señores gobernantes, estes
veciños só estamos a pedir un
ensanche do camiño vello e só
son dez kilómetros, non é a
Autovía do Cantábrico. 

Ademais estamos a pagar os
impostos igual que os cida-
dáns das grandes urbes e por
riba son do máis solidario,
posto que na década do 60 ti-
veron que abandonar as súas
terras e algúns as súas casas
para que se fixera un embalse
que producira enerxía para
todos os cidadáns da nosa
terra, cunhas expropiacións de
rebaixa e para que se o Go-
bernó de turno quería facer
negocio que exportara a ene-
xía a Francia. Por riba, a día de
hoxe o custo do recibo da luz é
como o dun veciño de Fisterra,
pero as nosas colleitas (das
cales vivimos, pois aquí non
hai pozos de petróleo) seguen
afectadas pola néboa que pro-
duce o encoro e pretenden que
viaxemos en burro a Melide
para facer as nousas cousas.

Seguro que dirán que somos
pouco educados por irnos ma-
nifestar e chamarlles polo seu
nome, “que por moito que fal-
temos todo será pouco”. Vi-
santoña Rivadulla e Santiso
enteiro non poden permitir
esta ofensa. Como veciño
deste Concello esixo que se
faga xustiza.

xa nos chega abondo o re-
traso que levamos co resto da
Comunidade debido ó ailla-
mento ó que estivemos some-
tidos durante lustros nesta
comarca, pero agora por riba e
co diñeiro de todos que se nos
pretenda deixar  sin a infraes-
tutura máis básica, que é un
camiño ben arranxado e cun
mínimo de ancho.

Dende aquí o meu máis res-
petuoso agradecemento á in-
eptitude demostrada polos
partidos políticos PP, PSOE e
bnG e polo que representan a
nivel de comarca. A verdade é
que cambiaras de muiñeiro,
pero non cambiaras. xa sabe-
des o dito.

Adiante veciños. Desgracia-
damente aos pequenos as cou-
sas non se lle dan por dereito
nin por razón, dánselle por
loita. E educados xa fomos
tempo abondo, e xa vedes os
resultados. Se hai que ir á
loita, loita.
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URXENCIAS
UrxenciasSanitarias                                 061                                     
Bombeiros                                               080                                                       
Incendios Forestais                                 085                                       
Policía Municipal

Urxencias                                  092                                             
Melide                            981505003                                                                        

Policía Nacional                                       091                                                 
Garda Civil

Urxencias                                  062                                            
Melide                            981505007                                      

S.O.S
S.O.S Galicia                             112                                       
Protec.Civil.                   670498848                               

TRANSPORTES

RENFE
Nacional                        902240202
Santiago                        981596050

Autobuses
A Coruña                       981239099                                 
Santiago                        981542416                                   

Aeroportos
A Coruña.                      981187200                                
Santiago                        981547500                                  
Vigo                             986268200     

SERVIZOS E INSTITUCIÓNS

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

MELIDE

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

A.S.E.T.E.M-CCA                        981506188                      
I.E.S. de Melide                          981505162                                     
C.E.I.P nº1                                  981505238                                            
C.E.I.P nº2                                  981505929                                            
Gardería                                     981505003                                               
U.A.F. de Melide                         981507742                                   

SANTISO
Casa do Concello                        981818501                                   
Centro de Saúde

Agrochao                      981517803                                 
Visantoña                     981510749                                 

Xulgado de Paz                          981 818501                                     

SOBRADO
Casa do Concello                        981787508                                 
Desenvolvemento local               981787508                         
Centro de Saúde                         981787744                                   
Mosteiro de Sobrado                   981787509                              
Xulgado de Paz                           981787508                                    

TOQUES
Casa do Concello                        981505826                                   
Centro de Saúde                         981507301                                  
Xulgado de Paz                           981505826                                     

TELÉFONOS DE INTERESE

LIÑAS DE AUTOBÚS
MELIDE -  A CORUÑA

De luns a venres: 9.30, 13.15, 17.00, 20.45, 
Sábados: 9.30, 13.15, 17.00, 20.45
Domingos e Festivos: 9.30, 17.00, 20.15, 20.45,
22.30

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

MELIDE - FERROL
Sábados:  19.15
Domingos e Festivos: 19.15

FERROL - MELIDE
Sábados:10.30
Domingos e festivos: 17.00

MELIDE - OURENSE
De luns a venres: 9.30, 12.30, 17.00, 20.00
Sábados:  9.30, 12.30, 17.00, 20.00
Domingos e festivos: 9.30, 12.30, 17.00, 19.00,
20.00

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

MELIDE - SANTIAGO
De luns a venres: 6.45, 7.50, 10.15, 11.55, 14.05, 14.40

(período lectivo), 15.25, 17.50, 20.20
Sábados: 7.50, 10.15, 11.55, 15.25, 17.50
Domingos e festivos: 7.50, 11.55, 15.25, 17.50,

20.20
MELIDE - LUGO

De luns a venres: 7.55, 10.10, 11.55, 13.35, 16.05, 16.55,
19.25, 20.50, 21.50 (só venres lectivos)
Sábados: 7.55, 11.55, 13.35, 16.55, 19.25

Domingos e festivos: 7.55, 11.55, 16.55, 19.25, 20.50

TOQUES - MELIDE

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

MELIDE - TOQUES

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

AVISOS E ACTOS - OUTUBRO

-ata o venres 15: exposición itinerante Rosalía sem-
pre viva. Multiusos de Melide.

-concerto de Eric Fuentes. Sala 600 de Me-
lide. A partir das 00.30 horas. Entrada 6 euros, 9
euros en taquilla.

-domingo 17 de outubro: Obradoiro de creación mu-
sical para maiores de 12 anos (18.oo horas) e con-
certo acústico (20.00 horas). Multiusos de Melide.

-do luns 18 ao venres 29: exposición de pintura de
leandro Sánchez. Multiusos de Melide

-martes 19: iTV para ciclomotores en Melide. no
Pazo de Congresos, en horario de 9.00 a 13.30 horas
e de 15.30 a 18 horas.

-do mércores 20 ao mércores 3 de novembro: expo-
sición ‘Elas fan o Camiño’. Multiusos de Melide.

-xoves 21: iTV para ciclomotores en Sobrado. na ex-
planada do pavillón polideportivo en horario de 9.00
a 13.30 horas.

-sábado 23: concerto do grupo Just de bilbao. Sala
600 de Melide. Entrada de balde.

-do luns 1 ao venres 12 de novembro: exposición de
pinturas de Marta bran. Multiusos de Melide.



22 Entrevista Cerne 58. Outubro 2010

MóniCA SEGADE, M&M MODA

“a miña estratexia é ofrecer roupa de
calidade para o día a día a bo prezo”
Traballou dende moi nova na tenda de Adolfo Álvarez en Melide e tralo
peche deste comercio decidiu embarcarse na aventura de montar un ne-
gocio propio. Traballa roupa para case todo tipo de públicos adultos, roupa
informal ou para ocasións especiais, para mulleres e para homes. 

Recoñece que tomou unha decisión “arriscada” nunha época difícil, pero
non por iso se amosa pesimista. “Abrir un negocio non é chegar e encher”.
Defende a existencia de Asetem-Cca como colectivo que agrupa ós co-
merciantes locais para conseguir fortalecer o sector ante as súas ameazas.

Mónica Segade ofrece atención personalizada a tódolos seus clientes

“Fago os 
arranxos básicos
de xeito gratuíto,
é un detalle que
me gusta ter 
cos clientes”

“Probablemente
non abrín na
mellor época,
pero se os 
demais están aí,
por que non eu?”

-despois de quedar no
paro tralo peche da tenda
na que traballaba, decidiu
montar o seu propio ne-
gocio
-levaba traballando na tenda
de Adolfo Álvarez moito
tempo e, despois de pechar
quedei no paro, pero xa come-
cei a pensar na idea de poñer
en marcha a miña tenda.

-Por que se decantou por
abrir un comercio da
mesma actividade?
-Foi o que fixen toda a vida.
Comecei a traballar cos 18
recén cumpridos e botei 22
anos na mesma tenda. Gús-
tame esta actividade.

-Ter experiencia no
campo facilitoulle as cou-
sas 
-É certo que non comecei de
cero. Coñecía ós provedores e
cómo funciona este negocio.
Tamén me coñecen moitos
clientes que mercaban na
outra tenda. Pero isto non é
unha garantía de que todo vaia
saír ben.

-Que tipo de produtos
ofrece?
-Traballo roupa de marcas va-
riadas, cunha boa relación ca-
lidade-prezo. A miña
estratexia é ofrecer roupa de
calidade, para o día a día e a
un prezo asequible.

-É roupa para case tódo-
los públicos adultos
-Teño roupa para cabaleiro e
muller de mediana idade e xu-
ventude. Tamén hai prendas
para unha ocasión especial,
coma bodas ou outro tipo de
actos. Temos vestidos e traxes
de pantalón, pero non traballo 
roupa de cerimonia. 

-Que se leva para este ou-
tono -inverno?

-As prendas de punto tanto
para home como para muller.
Tonalidades escuras, dentro
da gama dos marróns, grises e
negros. Para muller veñen
moito as blusas de gasa e os
pichis de estilo retro.

-Fai arreglos?
-Si, os arreglos máis básicos,
como subir baixos, coller man-
gas ou nos ombros fágoos eu e
para algo máis específico tra-
ballo cunha modista. Fágooto-
talmente gratis, é un detalle
que me gusta ter cos clientes.

-o seu espírito emprende-
dor fixo que puxera en
marcha a tenda en moi
pouco tempo
-Animáronme a buscar un
baixo e a partir de aí só pasa-
ron uns dous meses ata que
abrín. xa levaba tempo coa

idea na cabeza, porque son
unha persoa moi activa e na
casa sentíame fóra de lugar.

-abriu nun día especial
-Si, o 30 de maio deste ano,  o
día do meu cumpreanos.
Cando nacín tamén foi día de
feira grande e este ano tamén
coincidiu en domingo. Fací-
ame ilusión abrir nese día e,
aínda que podía telo feito uns
días antes, decidín esperar.

-leva catro meses de acti-
vidade, como valora os re-
sultados?
-De momento estou contenta,
non é para botar foguetes,
pero vaime ben. É certo que
non é boa época, a xente é moi
prudente á hora de gastar os
seus cartos, pero as persoas
que non fixeron grandes inver-
sións e manteñen o seu traba-

llo e o seu ritmo de vida, se-
guen conservando o seu poder
adquisitivo.

-É toda unha aventura
abrir un negocio en tempo
de crise
-Probablemente non abrín na
mellor época, pero se os de-
mais están aí, por que non eu?
uns abren e outros pechan,
pero non todos os que pechan
é por culpa da crise. Hai que
arriscarse.

-Supoñemos que conser-
vará clientes do estable-
mento no que traballaba
-ó ser do mesmo sector moi-
tos veñen aquí, mais algúns
aínda non saben que abrín
unha tenda. O feito de estar si-
tuada preto de onde se ato-
paba o outro comercio tamén
é unha vantaxe.

-Ten que loitar contra a
competencia que supón a
feira tódolos domingos
-É a principal competencia,
ademais dos establecementos
orientais, pero a roupa que
eles ofrecen é de baixa cali-
dade. Hai xente que atravesa
problemas económicos, pero
tamén hai persoas que tendo
un bo poder adquisitivo mer-
can na feira, algo que merece
tódolos meus respetos.

-apostou dende un pri-
meiro momento por inte-
grarse en asetem-Cca
-Fíxenme socia case antes de
ter a tenda aberta. Creo que é
importante que o comercio de
Melide teña un colectivo que o
represente no seu conxunto e
que loite para conseguir que a
nosa actividade siga adiante
nestes tempos difíciles.
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Muíños do Tajo

Rodeados de altos ame-
neiros os Muíños do
Tajo, na parroquia de Vi-
santoña (Santiso).
Están datados no século
xix e os veciños de me-
diana idade acordan ver
rodar as súas moas, pois
estiveron en funciona-

mento ata a década dos
sesenta.
Foron uns dos poucos
desa zona que consegui-
ron salvarse de ser ‘afo-
gados’ polo encoro de
Portodemouros, que se
construiu a comezos dos
anos 70.  Os Muíños do

Tajo volveron recente-
mente á vida, despois de
ser incluídos nun roteiro
de sendeirismo acondi-
cionado pola asociación
O noso lar. Pese a este
gran paso, as edificacións
están ao borde da des-
aparición, porque se ato-

pan nun estado ruinoso.
Como aconteceu na
maioría de aldeas do
rural galego, estes muí-
ños foron un punto de
encontro para os propios
veciños e xentes das pa-
rroquias próximas que
acudían a moer o gran.
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1. Vista lateral dun dos
muíños.
2. Entorno dos muíños.
3. Sinalización do ro-
teiro de sendeirismo.
4. Moa.
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