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o polígono podería quedar
sen conexión a internet

A operadora “R” comunicoulles aos empresarios que
a partir do 15  de agosto  deixará de ofrecer o servizo
de alta velocidade que viña prestando dende 2010.  P7

a crise do leite ameaza con
pechar granxas na comarca

Os tres sindicatos labregos de Galicia solicitan medi-
das urxentes e reúnen aos alcaldes da contorna para
pedirlles que intercedan ante o goberno central. P6

comaRca
Toques prepara
novas protestas
para tratar de
frear os recortes
no CEIP P18

cultuRa
Bota a andar o
XXXII torneo
do CIRE con
1.000 euros en
premios  P22

Nove días de festa para un
San Roque que reta a crise
Chega o San Roque, a
festa máis esperada de
Melide. Por diante que-
dan nove intensos días,
dende o 11 ata o 20 de
agosto, nos que haberá
orquestras, bandas, gru-
pos tradicionais, atrac-
cións e  actividades do
máis variado. Este ano,
como novidade, a vila
acollerá o I  Mercado
Medieval. Os días 13, 14
e 15  as rúas do casco his-
tórico viaxarán no tempo
para recrear os sabores,
os ulidos e  as cores
propias  do medievo. P10
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“Os clientes 
valoran o trato
familiar que
lles damos” P31
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Editorial

O 1 de xaneiro de 2013 o
comercio terá novas regras de
xogo: incrementaranse de 70
a 90 0 número de horas á
semana que unha tenda pode
abrir en días laborais. Pasarán
de 8 a 16 os domingos e festi-
vos  nos que o comercio po-
derá traballar, determinando
o propietario tanto o horario
como as horas que se traba-
llan. Haberá plena liberdade
para o período de rebaixas,
que  xa non serán dúas veces
ao ano senón cando queira o
comerciante, que tamén deci-
dirá o tempo que duran. 

Son estas algunhas das que
poderíamos definir como me-
didas estrela do decreto lei
de liberalización de Horarios
e da Actividade Comercial que
coñecemos recentemente, un
documento presentado como
medida de estímulo econó-
mico e fomento do emprego.
lonxe de tal realidade, a
norma supón o golpe de graza
para o pequeno e mediano
comercio, que atravesa xa un
dos momentos máis comple-
xos das últimas décadas
debido á caída do consumo
derivada da crise. 

O panorama que se abre
ante nós non é o dunhas
novas regras de xogo, senón
máis ben o da ausencia case
total de regras. Camiñamos,
pois, cara ao que coloquial-
mente se denomina “lei da
Selva”, na que, por todos é
ben sabido, sempre se impón

Cando impera a lei da selva  

cerne 
Edición dixital en www.asetem.com

Publicación mensual de distribución gratuíta 
cooRDiNaciÓN E REDacciÓN: Iván G. Blanco

EDiciÓN: Asociación de Empresarios Terra de Melide (ASETEM-CCA)
ENDEREZo: R/ lino Sexto Sánchez 9, Melide (A Coruña)

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

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

imPRESiÓN: Publicaciones Tameiga S.l.
DEPÓSito lEGal: OR / 57 / 84

Cerne non se responsabiliza das opinións manifestadas polos seus colaboradores

Tribuna de opinión

Equilibristas sen rede   
Xunta Directiva de aSEtEm-cca

Realizar calquera tipo de acti-
vidade no polígono de Melide
estase a converter nunha au-
téntica cuestión de fe. Semella
que todo son problemas para
os empresarios da Madanela,
que ven como as deficiencias
do parque supoñen un obstá-
culo no desenvolvemento da
súa actividade. É unha cons-
tante carreira con obstáculos
na que agora aparece un novo
atranco: “R” ameaza con dei-
xar o polígono sen internet de
alta velocidade. 

Se tal suposto chega a ma-
terializarse, suporía dar un
paso atrás, un despilfarro e
unha inxustiza. un paso atrás
porque hoxe en día a activi-
dade empresarial xa non se
concibe sen unha comunica-
cións de calidade na que un bo
acceso á rede de redes é fun-
damental. un despilfarro por-

que quedaría en desuso unha
antena que ata agora prestaba
un bo servizo e que foi pagada
con cartos públicos. unha in-
xustiza porque houbo empre-
sas que investiron cartos para
modernizárense e agora terían
que investir máis se queren
continuar coa súa actividade
en Melide. Ou iso, ou marchar
a outro lugar. 

E aí está o perigo, que o po-
lígono deixe de ser atractivo
para a actividade industrial,
algo que non pode ser unha
cuestión de fe, senón de com-
petitividade e de bos resulta-
dos económicos. non permi-
tamos ese paso atrás. Os em-
presarios da Madanela levan
moito tempo facendo equili-
brios e agora, literalmente,
quedan sen rede. Se caen eles,
caen moito postos de traballo
e moita vida para o pobo.

o máis forte: as grandes super-
ficies comerciais. Elas son as
verdadeiras beneficiadas dun-
has medidas que poñen ao pe-
queno comercio aos seus pés.
dificilmente poderá un autó-
nomo contratar persoal nestes
momentos para abrir máis ho-
ras. dificilmente poderá facer
fronte a promocións indiscri-
minadas durante todo o ano e
a rebaixas permanentes. non
se deixa marxe para competir
en igualdade de condicións e
na batalla que comezará o 1 de
xaneiro de 2013 o pequeno co-
mercio leva todas as de perder. 

Pero hai máis pedras no ca-
miño e xa no mes de setembro
se fará efectiva unha subida do
IVE que gravará a maior parte
dos produtos ao tipo xeral do
21%.  As saídas ante este novo
envite son tan claras como
desesperanzadoras: asumir a

suba e reducir unhas marxes
comerciais xa de por si escasas
ou subir os prezos a risco de
diminuír unhas vendas en
caída libre dende hai tempo. 

Serán moitos os establece-
mentos que teñan que pechar
as súas portas de non cambiar
a tendencia actual. É obriga do
pequeno comercio facerse oír
e  berrar que o único que nece-
sita para saír da crise é algo
tan simple coma vender.  O
plan de estímulo que se pre-
cisa non é unha maraña lexis-
lativa que liberalice a activi-
dade senón rebaixas fiscais,
liñas de axudas, créditos flexi-
bles e medidas para incentivar
o consumo das familias. Cóm-
pre tamén ter en conta que o
pequeno comercio é un gran
xerador de emprego e riqueza.
Sería un erro que sucumba ás
fauces do depredador.
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VIDA, HOGAR Y ACCIDENTES

TU SEGURO DE VIDA, HOGAR

Y ACCIDENTES

A PRECIO DE OTRAS TEMPORADAS
25%

hasta el

SEGUROS BILBAO

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

CONVENIO ESPECIAL ASETEM:
PRECIOS ESPECIALES PARA ASOCIADOS

descuento

o pequeno comercio alega contra a liberalización
de horarios e cualifica de “ilóxica” a subida do ivE

O pequeno e mediano comer-
cio de Galicia está en pé de
guerra contra as últimas medi-
das aprobadas polo goberno
central en materia comercial.
nin a liberalización de hora-
rios, nin a desregularización
das rebaixas nin a subida do
IVE convencen a un sector que
asegura camiñar “cara a un
panorama desolador”. 

A Federación Galega de Co-
mercio (FGC), que representa
a uns 65.000 establecementos
de toda a comunidade autó-
noma, presentou xa alegacións
contra o  decreto lei que con-
tén tales medidas. Considera
que a súa entrada en vigor
“provocará unha perda masiva
de empregos, unha escalada
no peche de establecementos e
a desaparición do tecido co-
mercial de proximidade”. na
mesma liña se manifesta a
Confederación Española de
Comercio (CEC), que fala de
“duro golpe” a un sector “que
vive un dos peores momentos
da súa historia”. 

Especialmente duras son as
críticas contra a liberalización
de horarios, que segundo a
CEC “está pensada para sa-
tisfacer exclusivamente as
demandas das grandes super-
ficies, as únicas que sairán
beneficiadas”. Pola súa banda
o presidente da FGC, José Ma-

ría Seijas, sinala que só os
centros comerciais poderán
contratar ao persoal necesa-
rios para afrontar xornadas
tan largas e critica “que se fale
de conciliación de vida laboral
e familiar e logo se pretenda
que o autónomo permaneza
no seu posto de traballo todos
os días da semana durante 12
horas”. dende a FGC recordan
que o 88% dos consumidores
e o 92% dos distribuidores
están de acordo cos horarios
existentes. Avoga por manter
a lei actual e insta á Xunta
a que faga valer as súas
competencias en materia de
comercio e non aplique as
novas medidas.

Outro dos puntos quentes
é a subida do IVE, que gravará
a maior parte dos produtos co-
merciais ao tipo xeral do 21 %.
As asociacións do pequeno
comercio consideran a medida
“ilóxica” nas circunstancias
actuais de contracción do con-
sumo  e auguran que “só agra-
vará a situación dun sector
que xa tocou fondo despois
do importante descenso das
vendas por mor da crise”. 

Tanto a FGC como a CEC
manifestaron tamén o seu ro-
tundo rexeitamento á desregu-
larización das rebaixas. Cren
que é necesario manter os pe-
ríodos establecidos para evitar
“un descontrol da actividade
comercial” e recordan que as
rebaixas seguen existindo en
practicamente todos os países
europeos. Quéixanse ademais
de que esta medida tamén be-
neficia ás grandes superficies
e que as decisións foron toma-
das sen consultar ás principais
asociacións do comercio. 

a lEtRa PEquENa DaS NovaS mEDiDaS Aseguran que é
un “duro golpe”
para o sector que
causará o peche
de negocios

1. modificación da lei de 
Horarios comerciais

Horario Global
O horario global no que os comercios pode-
rán desenvolver a súa actividade durante o
conxunto de días laborables da semana non
poderá restrinxirse a menos de 90 horas.

Domingos e festivos
O número mínimo de domingos e días festi-
vos no que os comercios poderán permanecer
abertos será de 16 ao ano, que poderán ser
modificado polas CC.AA., sen que en ningún
caso sexa inferior a 10. 
Cada comerciante determinará libremente o
horario correspondente a cada domingo ou
festivo no que exerza a súa actividade.

locais con réxime especial de horarios
Terán plena liberdade para determinar os
días e horas nas que permanecerán abertos
ao público os seguintes establecementos:

.- Pastelería, repostería e pan

.- Pratos preparados

.- Prensa

.- Combustibles e carburantes

.- Floristarías e plantas

.- Tendas de conveniencia. Son aquelas con
superficie ≤ 500 metros cadrados, abertas ao
público 18 horas diarias como mínimo e que
oferten libros, prensa, alimentación, discos,
vídeos, xoguetes, regalos e artigos varios.

.- locais ubicados en zonas de gran afluen-
cia turística, determinadas polas CC.AA.

.- Tendas situadas en puntos fronteirizos,
en estacións e en medios de transporte terres-
tre, marítimo ou aéreo.

.- Establecementos de venda de reducida
dimensión (distintos dos anteriores), que dis-
poñan de superficie útil de exposición e
venda ao publico inferior a 300 metros cadra-
dos (excepto os pertencentes a empresas
e grupos de distribución que non teñan a
consideración de PEMES).

información facilitada por cc XEStiÓN, telf: 881 973 307
R/ Florentino lópez cuevillas, 2-baixo

2. modificación da lei de ordenación
do comercio minorista

Promoción de vendas
As actividades de promoción de vendas pode-
rán simultanearse no mesmo establecemento
comercial, excepto nos supostos de venda en
liquidación, sempre e cando exista debida
separación entre elas e se respeten os deberes
de información. En ningún caso a utilización
de actividades de promoción de vendas se
condicionará á existencia dunha redución
porcentual mínima ou máxima. Os produtos
que vaian a comercializarse  en promoción
poderán adquirirse con este exclusivo fin.

Rebaixas
O propio comerciante poderá decidir libre-
mente tanto os períodos estacionais como a
duración da tempada de rebaixas. Os artigos
obxecto de venda en rebaixas deberán ter
estado incluídos con anterioridade na oferta
habitual de vendas, eliminándose o prazo mí-
nimo de 1 mes da anterior redacción.

Saldos
destaca a eliminación do prazo de 6 meses
anteriores ao inicio desta actividade comer-
cial, durante o cal os produtos tiñan que estar
no establecemento, e a aclaración conceptual
de que un produto non ten a consideración de
venda de saldo polo único feito de ser un
excedente de produción ou de tempada.

venda en liquidación
Amplíase a duración máxima da venda en
liquidación, con carácter xeral, de tres meses
a 1 ano. non procederá efectuarse nova liqui-
dación no mesmo establecemento de produ-
tos similares á anterior no curso dos 3 anos
seguintes; excepto cando esta última teña
lugar en execución de decisión xudicial ou
administrativa, por cesación total da activi-
dade ou forza maior; suprimíndose a prohi-
bición ao comerciante de exercer o comercio
na mesma localidade tras a liquidación, tal
e como contemplaba a redacción anterior. 
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inmobiliaria melide, agora tamén en teixeiro 

EmPRENDEDoRES EN mEliDE

Virginia Seoane Cabado atende a nova oficina de Teixeiro

Poucos se atreverían a dicir
que un momento de crise eco-
nómica no que  o chamado
“sector do ladrillo” saíu espe-
cialmente prexudicado é bo
para darlle impulso  ao nego-
cio inmobiliario. Menos serían
os que se lanzasen a facelo.
Pero o traballo  ben feito e a
seriedade sempre teñen a súa
recompensa. É por iso que
Inmobiliaria Melide reta a
crise e estende a súa rede de
servizos cunha nova oficina
que acaba de abrir en Teixeiro,
no  concello de Curtis, á fronte
da cal está unha moza em-
prendedora chamada Virginia
Seoane. Situada na rúa doutor
Martínez Pardo 60 e baixo o
nome de “Mediciones Inmobi-
liaria Seoane”, a oficina ofrece
un servizo integral de compra-

venda e aluguer de pisos, casas
e terreos. A oferta tamén in-
clúe a ampla variedade de ser-

vizos de topografía que se
prestan na oficina de Melide:
catastro, medicións, asuntos

da concentración parcelaria,
asistencia e asesoramento
nas particións, valoracións e

trámites para a concesión de
augas. As dúas oficinas funcio-
nan en total coordinación. 

Oficina de Inmobiliaria Melide na Ronda da Coruña

INMOBILIARIA

INMOBILIARIA TOPOGRAFÍA

Pisos

Terrenos

Casas

Particiones

Parcelaria
Catastro

Concesión de AguasAlquileres

Mediciones

Informes
Valoraciones

LIDE
DICIONES

Rda da Coruña, 68 Bajo Izq. - Melide (A Coruña) - Tlf.  981.93.51.08

melidemediciones@galicia.com  -  www.melidemediciones.com
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-Existe un segredo para
manter a fidelidade dos
clientes?
-Inflúen varios factores, pero
eu creo que a clave está en
prestar a mellor atención posi-
ble e tratar a todo o mundo
por igual. logo tamén é deter-
minante a calidade do traba-
llo; eu por exemplo prefiro
botar 10 minutos máis e facer
ben as cousas.  Ás veces xa me
din que tardo moito pero gús-
tame pararme e facelo o máis
perfecto posible. Como di o
refrán, faino ben para que che
saia regular. 

-É importante estar ao día
das últimas novidades?
-Por suposto. levo 23 anos
traballando como perruqueiro
e para min sempre foi unha
prioridade. nada máis come-
zar no negocio con miña irmá
xa estivemos un mes fóra para
incorporar dende o principio

novas tendencias.  Saio con
frecuencia a Madrid e a Barce-
lona para facer cursos e estar
ao día. Son estancias dunha
semana en centros de perfec-
cionamento con clases pola
mañá e prácticas pola tarde.
Vou  sempre que podo aínda
que agora tamén traen profe-
sionais moi bos a Galicia.
Ás veces tamén recibimos for-
mación na propia perruquería.

-aplica no seu negocio
todo o que aprende ?
-Sempre traes algo desas via-
xes: ves por onde veñen as
tendencias, coñeces xente...
todo iso motívate para traba-
llar e para poñer máis da túa
parte como profesional. Ao
día a día do negocio incorpo-
ras  peiteados, coñecementos
técnicos, novos produtos e
ferramentas que saen ao mer-
cado... Hai pouco, por exem-
plo, ofrecéronme unha navalla

e tesoiras para facer o corte
de pelo en quente. no seu día
incorporamos novos bigudís
de moldeado ou os peites an-
tiestáticos, que agora  están
moi estendidos. Tamén  incor-
poramos o alisado de quera-
tina ou o xaponés.  

-Por onde van as últimas
tendencias?
-ultimamente en Toño Pelu-
queros estamos traballando
moito a mecha californiana,
na que a cor se vai degra-
dando, con maior ou menor
contraste. Tamén se leva
trenza para cerimonias ou
recollidos. En homes volve
o tupé e os flequillos largos. 

-o cliente melidense é clá-
sico ou atrevido? 
-En xeral atrévese, pero si que
é certo que sempre vai á zaga,
sobre todo os homes. Agora,
por exemplo, lévase a patilla

curta e ancha pero todo o
mundo a quere fina. Empeza-
rana a levar cando xa estea
totalmente popularizada. nese
caso as mulleres son máis
arriscadas, non lles hai que
empuxar tanto.  

-ofrece algún tipo de des-
contos ou promocións?  
-depende da época do ano
pero en xeral procuramos
manter sempre unha boa rela-
ción calidade/prezo, tanto en

TOñO PuMAR PATIñO, “TOñO PEluQuEROS”

EmPRENDEDoRES EN mEliDE

Toño Pumar no interior do seu negocio

“Gústame pararme para facer o
traballo o máis perfecto posible”

peiteados como en produtos
para o cabelo. Agora mesmo
temos de oferta as pranchas
GHd para alisar o pelo. nor-
malmente saen bastante caras
pero esta tempada témolas
a bo prezo e véndense coma
churros. 

-que servizos ofrece á
marxe da perruquería?
-Manicura e estética facial,
que comprende maquillaxe e
depilación de cellas e bigote. 
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A Asociación de Empresarios
Terra de Melide (Asetem-Cca)
está a preparar unha nova
campaña de dinamización
comercial para os meses de
outono. A través desta inicia-
tiva, denominada “Aforra co
bono Asetem”, distribuiranse
arredor de 500 vales-desconto
que lles permitirán aos clien-
tes gozar de rebaixas cando
merquen no comercio ou nas
empresas asociadas.

A campaña desenvolverase
en setembro, outubro e no-
vembro.  Cada un destes me-
ses repartiranse 150 “Bonos
Asetem” a través do Xornal
Cerne. Farase de forma aleato-
ria. O lector que atope o bono
entre as páxinas do seu perió-
dico terá dereito a un desconto
de 6 euros cando realice unha
compra superior a 30 en
calquera establecemento aso-
ciado a Asetem. Para benefi-
ciarse da rebaixa abondará
con presentar o bono Asetem
no momento da compra. O
cliente poderá empregalo en
calquera momento durante o

desenvolvemento da cam-
paña, que comezará o día que
se publique o Cerne de setem-
bro e rematará o 31 de novem-
bro. Será posible acumular
bonos, pero neste caso o des-
conto nunca superará o 10%
do valor da compra. Isto é: se

por exemplo mercamos un
produto que custa 200 euros,
a rebaixa non poderá ser
superior a 20,  aínda que o
cliente teña moitos bonos.

no seu conxunto, “Aforra
co bono Asetem” permitirá
aplicar descontos por un valor
total de 2.700 euros ao longo
dos tres meses de campaña.  

máxima difusión
Coa intención de que a inicia-

“aforra co bono asetem” aplicará
máis de 2.700 euros en descontos 

tiva teña a máxima repercu-
sión no tecido comercial de
Melide, Asetem-Cca decidiu
abrir a campaña  á participa-
ción de todos os socios, sexa
cal sexa a natureza do seu
negocio. Aqueles que non
estean interesados na promo-
ción, deberán comunicalo nas
oficinas da patronal antes do
1 de setembro. 

Os que participen non terán
que facer   ningún tipo de ins-
crición. Só deberán entregar
en Asetem os bonos que reci-
ban para recuperar unha parte
do desconto que lle aplicaron
ao cliente. Exactamente recu-
perarán 4 euros por cada vale.
Os dous restantes deberán
asumilos por conta propia. O
comerciante terá de prazo
para canxear o bono ata o
31 de decembro. 

Con esta campaña Asetem
persegue fomentar o  consumo
nunha época de menores
vendas debido tanto á marcha
dos visitantes do verán, como
á menor afluencia de turistas e
á fin das rebaixas. 

Cada mes serán
distribuídos 150

vales por valor de
6 euros cada un

Situación límite para ducias de gandeiros da comarca

Asetem-Cca tamén participou na reunión convocada polos sindicatos 

A baixa nos prezos do leite
e o continuo aumento nos
custos de produción están
levando aos gandeiros galegos
a unha situación “límite”. Así
de rotundos se manifestan
os secretarios xerais dos tres
sindicatos gandeiros de Gali-
cia, que están a realizar unha
xira de contactos cos alcaldes
de oito comarcas para solici-
tarlles que presenten mocións
nos concellos para “instar á
Xunta a que medie cos distri-
buidores e ca industria para
recuperar os prezos e a viabili-
dade das explotacións”.

A campaña chegou á Terra
de Melide o pasado 24 de
xullo, día no que unións Agra-
rias, Xóvenes Agricultores e o
Sindicato labrego Galego se
reuniron con representantes
dos concellos de Toques, Me-
lide, Palas de Rei, Santiso e
Vilasantar no Telecentro da
Cooperativa Melisanto. na
xuntanza participou tamén a
Asociación de Empresarios
Terra de Melide (Asetem-Cca).
Os representantes sindicais
sinalaron que se está a permi-
tir “que a industria manteña

un prezo do leite artificial-
mente á baixa” e recordaron
que “a administración ten fe-
rramentas para corrixir estas
situacións alegais”. 

Por outra banda, destaca-
ron que nesta comarca “o pro-
blema non só é das granxas de
leite” e aseguraron que máis
de 3.000 comercios do inte-
rior de Galicia viven indirecta-
mente da economía que xeran
as explotacións agrarias. O
Secretario Xeral de Xóvenes

Agricultores, Francisco Bello,
pediu a solidariedade de toda
a cidadanía e sinalou que o
sector lácteo “é a bandeira
que todos debemos ondear;
de non facelo, podemos pe-
char a porta e marchar”. nesa
liña, os asistentes á reunión
manifestaron o  seu total apoio
aos gandeiros da comarca:
“a unión fai a forza e iremos
todos adiante con eles”, co-
mentou Mª Jesús lópez  Mou-
rón, concelleira de Melide.

A día de hoxe os gandeiros reciben 0,27 euros por cada litro
de leite producido e pagan 0,34 por cada quilo de penso que
mercan. “nunca antes pasara isto na historia”, sinala
Roberto García, Secretario Xeral de unións Agrarias,
“é  imposible cubrir os custos de produción. deixas de pagar
o crédito do banco, deixas de pagar ao pequeno comercio e
rematas pechando, coa diferenza de que unha explotación
gandeira non pode abrir outra vez dentro de 3 meses cando
a cousa vaia mellor. Se pecha, pecha para sempre”. 

É por iso que os sindicatos reclaman que a Xunta e o
Estado interveñan de forma urxente porque “chegar así ao
outono ou ao inverno será alongar unha corda que xa está
demasiado tensa”, explica Isabel Vilalba, Secretaria Xeral
do Sindicato labrego Galego.  “Moita xente xa non pode
pagar a Seguridade Social nin as facturas da cooperativas;
a capacidade de aguante non dá para máis”, engadiu. 

Os sindicatos cren que o contrato do leite, que previsi-
blemente entrará en vigor para a próxima campaña, “é unha
solución que pode chegar moi tarde para algunhas explota-
cións” e aseguran que de non haber reaccións urxentes moi-
tas granxas terán que pechar antes de que remate o ano.
“O máis grave é que non pechan as explotacións cativas”,
explica Roberto García, “senón as grandes, que están máis
endebedadas, produto moitas veces de xoves que se incor-
poraron e fixeron fortes inversións en modernización que
agora, por culpa dos prezos actuais, non dan amortizado”.

uNHa coRDa DEmaSiaDo tENSa

queixas pola organización
caótica da feira medieval
Boa parte do comercio de Me-
lide expresou o seu malestar
polo xeito en que o Concello
está a organizar o mercado
medieval que se celebrará este
mes de agosto dentro da pro-
gramación das festas do San
Roque. Os comerciantes criti-
can a escasa antelación coa
que se lles comunicou a cele-
bración do evento e denuncian
que recibiron a carta de invita-
ción tan só 9 días antes de que
comece a feira. “non temos
marxe  nin sequera para pre-
parar unha vestimenta axei-
tada e moito menos para
buscar xente que nos quede
nos negocios mentres nós
atendemos os stands”, apun-
tan algunhas voces.  

As críticas sinalan tamén
cara á data escollida polo go-
berno local para organizar o
mercado. Agosto é o mes de
máis traballo para os estable-
cementos da vila, especial-
mente os días do San Roque, e
os comerciantes aseguran que
nesta época “é moi difícil para
un autónomo dar atendido a

todo”. O malestar no gremio
vén dado tamén pola “pouca
consideración” en que se tivo
ao comercio local.  O sector cre
que se lle debeu dar prioridade
aos comercios de Melide que
puidesen encaixar na feira e
logo completar a oferta inexis-
tente na vila con outros nego-
cios procedentes de fóra. 

motivos de preocupación
Á marxe do mercado medie-
val, os comerciantes amosan a
súa preocupación  pola ilumi-
nación deficiente dalgunhas
rúas e zonas do casco urbano.
Consideran que  pode supoñer
un problema de inseguridade
ademais de proxectar unha
mala imaxe da vila. Por outra
banda agardan que o proxecto
anunciado polo concello  para
construír unha pista de padel
e un espazo de ocio dentro do
Pazo de Congreso non supoña
un obstáculo para a celebra-
ción de eventos dentro do re-
cinto. Asetem-Cca solicitará
unha reunión urxente coa al-
caldesa para tratar estes temas.   
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O persoal da taberna agradece a fidelidade da clientela ao longo deste ano

O polígono industrial de Me-
lide quedará sen internet de
alta velocidade en menos de 15
días. A operadora de teleco-
municacións “R” contactou
recentemente cos empresarios
da zona para informalos de
que este mes de agosto  dei-
xará de ofrecer o servizo que
viña prestando dende 2010
mediante a torre wimax insta-
lada no polígono. A compañía
xustifica a súa decisión en que
deixou de recibir as subven-
cións que ata agora achegaba a
Xunta de Galicia para fomen-
tar as telecomunicacións a
través deste tipo de antenas.

A noticia foi recibida como
un xerro de auga fría entre os
empresarios da Madanela,
para moitos dos cales esta me-
dida pode poñer en xaque a
viabilidade dos seus negocios.
Rexeitan, por outra banda, a
alternativa que lles propón
“R”, que suporía pasar a un
servizo de internet a través da
liña telefónica de 1 mega de
velocidade, fronte aos 6 dos
que dispoñen na actualidade.  

“Estamos retrocedendo tres
anos”, sinalan fontes do par-
que empresarial, “ parece que
no polígono de Melide non nos
queda outra máis ca ir cara
atrás; todos estes condicio-
nantes desaniman moito ao
empresario que está aquí
loitando día a día”.

O problema xa foi posto en
coñecemento da alcaldesa,
Ánxeles Vázquez, coa que
Asetem-Cca se reunirá en
breve.  A patronal melidense
solicitaralle que presione á
Consellería de Industria para
coñecer os termos e a vixencia
do contrato que ten asinado
con “R” e para saber se a ope-
radora está na obriga de seguir
prestando o servizo nas mes-
mas condicións que ata agora. 

dende o ano 2010, cando
se instalou a antena wimax e
melloraron as comunicacións
no polígono, algunhas das em-
presas da Madanela fixeron
inversións de ata 100.000
euros para renovar todo o seu
sistema operativo e de xestión,
uns  sistemas que coa redu-

“R” ameaza con deixar o polígono
sen internet de alta velocidade

ción da velocidade quedarían
completamente colapsados.
Ante a posibilidade de ter que
paralizar a súa actividade, os
empresarios máis afectados xa
buscan alternativas vía satélite
“a pesar de que ningunha
compañía nos garante o ser-
vizo ao 100%”, aseguran. 

Antena Wimax no polígono

mercamelide celebrarase
os días 1 e 2 de setembro
A décima edición do Merca-
melide, a feira de saldos e
oportunidades do comercio lo-
cal, vaise celebrar na primeira
fin de semana de setembro, os
días 1 e 2.  Así o confirmou o
Concelleiro de Promoción
Económica e Turismo, Santos
lópez, quen comunicou ta-
mén que xa está tramitada a
autorización da dirección Xe-
ral de Comercio, un requisito
que se debe realizar cun mes
de antelación. do mesmo
xeito, tamén foi convocada a
Mesa local de Comercio e o
día 8 de agosto celebrouse a
reunión cos  comerciantes que
participarán no evento. 

Como novidade, esta nova
edición do Mercamelide in-
cluirá un obradoiro de reci-
claxe para nenos co obxectivo,
segundo indica o edil popular,
“de concienciar aos máis
novos na importancia da con-
servación do medio ambiente,
na que a xestión de residuos
xoga un papel fundamental”.
O taller, que se desenvolverá
o sábado día 1, realizarase
a través dun convenio que

Santos lópez vén de asinar co
director Xeral da Sociedade
Galega de Medio Ambiente
(Sogama), luis lamas.

Coa intención de incidir no
lema das tres “R” (Reutilizar,
Reciclar, Reducir) e contribuír
“a que se abandone o uso
desmesurado das bolsas de
plástico”, os comercios que
participen no evento reparti-
rán bolsas de tela facilitadas
pola propia Sogama. 

durante dous días Melide
volverá ser o lugar ideal para
mercar calzados, moda, lence-
ría, complementos, mobles,
decoración, mercería, perfu-
mería ou electrodomésticos
aos mellores prezos.  A Conce-
llería de Promoción Econó-
mica confía en superar o
número de stands participan-
tes na última edición do
Mercamelide e en manter o
volume de negocio. Agradece,
por outra banda, a colabora-
ción de Asetem-Cca nunha ini-
ciativa que xurdiu dos propios
comerciantes de Melide e que
a día de hoxe “é un referente
en toda Galicia”. 

a taberna do Polígono celebra
o seu primeiro aniversario

O mércores 1 de agosto foi un mérco-
res larpeiro en Melide. distribuciones
O Carrizo organizou no Restaurante
Pulpería Alongos II unha festa vesper-
tina na que os asistentes puideron
saborear de xeito gratuíto o mellor
cordeiro castelán e porco celta ao  es-
peto. Arrecendía na Avenida de lugo
á carne acabada de facer na brasa e
retumbaba en toda a vila o son dos

Tras varias horas no espeto a lume lento, ao porco chegoulle o seu San Martiño

Ducias de “larpeiros” gozan da
carne ao espeto no alongos ii

gaiteiros da asociación Castro Curbín,
que aderezaron coas súas notas as
viandas. O bo tempo acompañou e
contribuíu a unha festa entrañable na
que tanto a terraza como o interior do
local, ateigados de xente, quedaron
pequenos.  Como colofón para a xor-
nada sorteouse un xamón de bodega e
unha estancia no balneario Río Pam-
bre con cea, almorzo e circuíto termal.

non é unha ocasión que se deba dei-
xar pasar: os primeiros aniversarios
son especiais e, conscientes diso, os
propietarios da Taberna do Polígono
celebraron por todo o alto o seu
primeiro ano no parque da Madanela.
Pinchos variados, parrillada e unha
grande afluencia de xente, entre clien-
tes habituais e convidados, completa-
ron esta primeira festa de aniversario

que de seguro se ha repetir nos próxi-
mos anos. Esa é, cando menos, a
intención do persoal da Taberna do
Polígono, que se mostra satisfeito coa
marcha do negocio e fai un balance
moi positivo destes 12 meses de aten-
ción ao público. O establecemento
cubriu un oco importante, xa que é o
único negocio de hostalería do parque
empresarial melidense. 
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Avda de Lugo, 43  -  Telf: 981 509 077
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Azulexos que rompen, barras
que se descolgan, enchufes
que non funcionan, lámpadas
que non sabemos montar...
nun fogar aparecen continua-
mente pequenos desperfectos
e avarías que arranxar pero
non sempre sabemos como
facelo ou non coñecemos a
ninguén que o  faga por nós. 

Para dar solución a eses

traballos de pequena enverga-
dura, chega a Melide  MEYPA,
unha empresa de servizos
integrais que ofrece a posibili-
dade de ter alguén de con-
fianza sempre á man para
acometer esas reparacións que
precisa todo fogar. 

MEYPA responde á inicia-
tiva dun mozo melidense,
Juan loureiro, que despois de

varios anos traballando como
electricista animouse a darlle
forma aos labores que levaba
tempo facendo para veciños e
xente coñecida. decidiu crear
unha empresa, con oficina na
Rúa San Antonio, dende a que
coordina traballos do máis
variado; dende colocar corti-
nas ata cambiar bisagras ou
montar mobles. Baixo o lema
“Solucións para cada tipo de
cliente”, MEYPA tamén aco-
mete traballos de maior en
vergadura, como por exemplo
instalacións eléctricas, coloca-
ción de tarima flotante, lim-
peza e desbroce de fincas,
arranxo de fachadas  ou
pintura... “Que o cliente pida
o que queira”, comenta Juan
loureiro, “que sempre habe-
mos buscar a maneira de facer
o que necesite”.

un dos aspectos que defi-
nen MEYPA son os prezos
“razoables para os tempos
que corren”, con descontos do
15% para xubilados, parados e
clientes recomendados por
outros clientes. Juan loureiro na  oficina  de Meypa, na rúa San Antonio

meypa Servicios integrales, nova
empresa de reparacións no fogar TOANMA

Confecciones señora, chica y caballero

San Juan, 1  -  Telf: 981 507 493

MELIDE



As festas do San Roque enga-
den este ano un novo atractivo
ao tradicional cartel de or-
questras e actuacións: a cele-
bración do I Mercado
Medieval de Melide. Será os
días 13, 14 e 15 de agosto
cando as rúas do casco histó-
rico da  vila  viaxen no tempo
para recrear os sabores, os
ulidos e as cores propias
dunha feira da época medie-
val. Haberá arredor de 40
postos, moitos deles dos pro-
pios comerciantes do munici-
pio, que ofrecerán produtos
alimenticios de todo tipo e
artesanía variada. A oferta
completarase con actividades
lúdicas e festivas que se desen-
volverán en diferentes puntos
do mercado ao longo do día.
A iniciativa nace coa intención
de perdurar  no tempo, se-
gundo indica a alcaldesa de
Melide, Ánxeles Vázquez, e
co obxectivo “de atraer outro
tipo de xente distinta á que
viña ata o de agora ás festas”.

Nove días de festa
Á marxe do mercado medie-
val, outra das novidades do
San Roque 2012  é  a contribu-
ción da Asociación de Hostale-
ría ás festas, que decidiu dar
un paso adiante para organi-
zar dous días a maiores dos
cinco proxectados polo conce-

O mercado medieval será un dos atractivos do San Roque 2012

Nove días de festa nun San Roque
que estreará mercado medieval

llo.  Pola súa banda, o Grupo
Palladium traerá o último
día á Orquestra Panorama.
“dende o concello pensamos
que xa se facía un esforzo im-
portante co resto dos días”,
sinalou Ánxeles Vázquez,
“pero a hostelaría entendía
que é unha industria impor-
tante nesta vila, que dá postos
de traballo, e nestes momen-
tos complicados quixo dar o
dó de peito, aportar un pouco
máis e facer un San Roque e
un mes de agosto atractivo”. 

En total serán nove xorna-
das festivas, dende o día 11 ao
20 de agosto, nas que actuarán
10 orquestras, 4 bandas e dúas
atraccións, ademais dos gru-
pos de música tradicional.
O concello baralla un presu-
posto de 120.000 euros. 

actividades de lecer
O San Roque é sen dúbida a
festa máis multitudinaria das
que se celebran en Melide,
pero non por iso todo se

reduce ao rebumbio propio
das miles de persoas que aco-
den cada día aos festexos. En-
tre baile e baile ao son das
orquestras ou da música dos
pubs tamén queda tempo para
outras actividades diferentes
como o día do Río, o xantar
campestre  á beira do Furelos
que este ano será o día 18.
A xornada estará amenizada
por unha charanga e haberá
postos de polbo e churrasco.

un dos pratos fortes do San
Roque, deixando a un lado a
gastronomía, será a actuación
da Orquestra Sinfónica de
Melide o día 15 na Praza do
Convento. Presentará na vila o
espectáculo “Bandas Sonoras”,
co que acadou recentemente
un éxito rotundo nas festas de
María Pita, na Coruña. Para
pechar os festexos celebrarase
o día do neno,  no que os máis
cativos poderán gozar por un
custo mínimo  durante un
tempo determinado das atrac-
cións que haxa na festa. 

10 orquestras,
bandas, grupos
tradicionais e
atraccións do 11
ao 20 de agosto 
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vázquez garante os prazos
do futuro centro de saúde 
pese aos novos requisitos 
A alcaldesa de Melide, Ánxeles
Vázquez, asegura que a cons-
trución do novo centro de
saúde de Melide non sufrirá
retrasos a pesar das novas esi-
xencias que acaba de formular
a Xunta de Galicia. A Conse-
lleira de Sanidade, Rocío Mos-
quera, comunicoulle recente-
mente ao goberno local que
os terreos cedidos son insufi-
cientes para construír as insta-
lacións nunha soa planta e
solicitou un maior espazo. 

Segundo Ánxeles Vázquez
este novo requisito non suporá
un atranco para sacar adiante
o proxecto, xa que o concello
dispón dos terreos necesarios;
trátase de dúas parcelas que
suman uns 2.000 metros
cadrados e que haberá que
agregar á xa existente, de
3.667.  A alcaldesa asegura
que os trámites que hai que
realizar para tal efecto son
sinxelos e non retrasarán o
inicio dos traballos: “a parte

máis longa foi a anterior, na
que houbo que desafectar os
terreos. Agora non hai máis
que ir á notaría e informar
á Xunta dende o Concello”,
sinala. Engade ademais que
a administración autonómica
pode continuar co proceso de
contratación das obras porque
“ten o compromiso firme
de que se lle van ceder esas
dúas parcelas”. 

A Consellería de Sanidade
solicitou unha maior superfi-
cie para poder construír o cen-
tro nunha soa planta e non en
dúas, algo que evitaría a insta-
lación de ascensores e faría o
ambulatorio “menos custoso
de cara ao futuro”, explicou
Ánxeles Vázquez. Por outra
banda, a agregación das novas
parcelas permitirá habilitar o
aparcadoiro dentro do propio
recinto “evitando así as barrei-
ras arquitectónicas e que os
pacientes teñan que estacionar
nas rúas do entorno”.

Un tráiler cargado de  polos que se dirixía ao matadoiro de
Melide volcou o 6 de agosto pouco despois das 5 da madrugada
na estrada da Agolada, á altura do Gadis. Ningunha persoa
resultou ferida pero os animais morreron case todos. 

HOSTELERÍA E INSTITUCIONES COMPLEMENTOS DIVERSOS

INFORMACIÓN Y PEDIDOS

TEL: 981.50.57.50

www.proquintas.com

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

tapicerías

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

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL AUTOMOCIÓN CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA PISCINAS CELULOSAS

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

Proteciones antioxidantes. Desblocantes.

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

Disolventes para brea y alquitrán.

Desencofrantes. Plastificantes. 
Acelerantes. Impermeabilizantes 

de caucho, silicona

Detergentes para circuitos de 
ordeño o tanques. Raticidas, 

insecticidas (especial cucarachas)

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

Cloro. Desincrusctantes. 

Manteles, servilletas, toallas,
bobinas industriales y 

domésticas 

Un producto para cada necesidad
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Saúda da alcaldesa

É para min unha grande satisfacción dirixirme a
vós , unha vez máis, como alcaldesa de Melide mediante
o tradicional saúdo da Alcaldía con motivo das festas de
San Roque.

A elaboración da programación das festas de San Roque,
as máis importantes da vila, sempre foi un gran reto para
esta Alcaldía. Desde as distintas concellarías  traballouse
a reo para a elaboración  dun programa que procurase a
calidade e a satisfacción de todos os gustos. 

Quero agradecer o esforzo inestimable da veciñanza, das
empresas e comerciantes de Melide que colaboraron coa
súas achegas. Este ano, máis que nunca, a empresa
privada implicouse na configuración do programa. O éxito
das festas é unha tarefa de todos/as e máis aínda nunha
situación de crise como a actual. 

Espero que vos divirtades con todas as actividades
programadas e que a hospitalidade, tolerancia e solida-
riedade que nos caracterizan se plasmen nestas festas para
o noso propio desfrute e o dos visitantes que se acerquen
á nosa localidade.

Non quero esquecerme dos melidaos e melidás, que por un
motivo ou outro, non pasarán estas festas tan entrañables
connosco, pero que si estarán presente no noso recordo e
corazón.

E por último, no meu nome o no da corporación
municipal, desexarvos unha felices festas.

Ánxeles Vázquez Mejuto
Alcaldesa do Concello de Melide
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Hai sete anos que José Anto-
nio Vázquez Mato, Tony, deci-
diu dar o paso e adentrarse no
mundo do espectáculo. lonxe
de subirse aos escenarios,
optou por alugalos e traslada-
los de festa en festa por boa
parte da xeografía galega. Foi
precisamente así como empe-
zou e transcorreu a nova
andaina profesional nos pri-
meiros anos ata que, aconse-
llado e animado polos seus
amigos, e vendo o éxito que es-
taban a ter as orquestras gale-
gas, montou  a empresa de
espectáculos á fronte da que
continúa hoxe en día. 

Entre as orquestras que se
poden contratar a través da
súa axencia figuran Aguazul,
Alto Standing, Impacto ou
Kosmos. non só traballa con
formacións galegas, senón
tamén do resto de España e
incluso artistas internacionais
como King África e Carlos
Baute.  Tony amósase satis-

feito coa marcha da súa em-
presa malia recoñecer que
a crise, coma en todos os cam-
pos, tamén se deixa notar no
mundo das festas e obrigou á
maioría das orquestras a axus-
tar os seus prezos. non obs-

tante, un dos maiores hándi-
caps é a cantidade de impostos
que deben pagar empresas
como a del á SGAE, un
importe que considera “moi
alto” para a actividade que
desenvolve o seu negocio. 

J. Antonio Vázquez leva 7  anos coa súa empresa de espectáculos

C/ Taboada Roca, 8 Bajo
15800 MELIDE (A Coruña)

Tfno/Fax: 981 507 882 - Móvil: 672 659 795

OFICINA OPORTO
Aguas Santas, bajo 111 - OPORTO (Portugal)

Tfno: 00 351 647 19 00 75

espectaculostony@gmail.com

CarlosCarlos

BauteBaute
De mi puño y letra
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FEStaS Do SaN RamÓN

cita ineludible co San Ramón
Como cada mes de agosto
dende hai catro anos, os veci-
ños da Rúa Mateo Segade
Bugueiro (O Cruceiro) organi-
zan a Festa do San Ramón,
que se celebrará o último do-
mingo deste mes. 

Este ano a comisión das fes-
tas está integrada por José
Ramón Mejuto Agra, Ramón
lópez Sánchez, José Ramón
Monterroso e Ramón Sesar.
Cun orzamento aproximado
de  3.500 euros, a Festa do San
Ramón contará coa actuación
dunha agrupación musical.
Tamén estará presente, como
xa é habitual, a pulpeira
Aurora do Carballiño. A orga-
nización convida a todos os
veciños e agarda que, coma en
anos anteriores, sexa un día de
convivencia e alegría. 

O San Ramón é unha cele-
bración singular a fronte de
cuxa organización sempre
están persoas que levan ese
nome. Este festexo volveuse
recuperar coa intención de re-
memorar a antiga Festa do
Cruceiro, que se celebraba hai
moitos anos no mes de outu-
bro en coincidencia co Pilar. 

·Impermeabilización de fachadas 
y terrazas

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

José Antonio Prado Seoane
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15800 MELIDE (A Coruña)

Tfno: 981 50 55 69

Mateo Segade Bugueiro, 29
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Quizais non se recoñeza por-
que lle falta o elemento que
máis a identifica, a rotonda
sobre a que se asenta, pero é
a farola máis famosa de Me-
lide.   Situada nun cruce de
camiños, leva moito tempo
sendo o centro de  todas as mi-
radas. Era a estrela das noites
de festa pero ultimamente
notámola algo apagada. Qui-
zais non estaba preparada

para a fama e por iso cambiou
de profesión: agora regula o
tráfico, colabora coas festas do
San Roque e suxeita coma
ninguén carteis, pancartas e
mesmo bandeiras. Todo me-
nos alumear como facía nos
seus mellores tempos. Colleu a
mala costume de apagarse to-
das as noites e deixar o centro
da vila  a escuras. dende entón
Melide anda curto de luces. 

unha estrela que se apaga

Foto-DENuNcia o BNG di que
o PP censura o
debate político

O BnG cualifica de “autorita-
ria e despótica” a actitude
mantida polo PP no último
pleno municipal ao non admi-
tir a debate 5 das 7 mocións
presentadas polo grupo nacio-
nalista.  O seu voceiro, Xosé
Mª Santín, sinala que é a
primeira vez que sucede algo
parecido “dende que temos
memoria política” e define o
pleno como “elocuente en
canto á actitude distante co
pobo por parte do PP”. O
goberno popular explicou na
propia sesión plenaria que a
lei non obriga a debater mo-
cións que non sexan urxentes
e que “hai cuestións que nos
afectan e que xa as defenden
senadores e parlamentarios no
lugar que corresponde”. As
mocións que non se debateron
trataban sobre o copago sani-
tario, o rescate da banca, o
emprego, a reforma do réxime
local e a supresión de oficinas
do Rexistro de Propiedade.

o concello rebaixou en 116
días o tempo medio de pago
O Concello de Melide pagou as
súas facturas durante o se-
gundo trimestre de 2012 nun
tempo medio de 35 días, o que
supón unha notable rebaixa
con respecto ao primeiro tri-
mestre do ano, no que o tempo
medio de pago foi de 151 días.
O dato achegouno o conce-
lleiro de facenda, luis Arias,
ao presentar a liquidación das
contas de 2011, que foi apro-
bada por unanimidade dos

grupos políticos. Segundo
Arias a redución no tempo de
pago “é un síntoma de que es-
tamos a facer as cousas ben, a
pesar de ter que facer fronte ás
amortizacións dos prestamos
solicitados en 2009 e 2010,
que ascenden este ano a
345.529 euros”. Segundo ex-
plicou o concelleiro,  o  ende-
bedamento bancario situouse
no 2011  en 37,92 puntos. Son
9 menos ca no ano 2010. 

a piscina permanecerá pechada por
obras “todo o tempo que faga falta” 
O goberno de Melide evita
fixar prazos para reabrir a
piscina climatizada, que leva
pechada dende principios do
mes de xullo para realizar
obras de mellora. A alcaldesa,
Ánxeles Vázquez,  sinala que
as instalacións “permanecerán
cerradas todo o tempo que
faga falta” e  que os traballos
se realizarán “con sensatez”
e “na medida en que legal-
mente se poida”.

Vázquez respondía así ás
críticas realizadas polo BnG
no derradeiro pleno munici-
pal, nas que acusaba á rexe-
dora de mentir nos medios de
comunicación ao asegurar que
a piscina volvería a abrir en
setembro. Segundo indicou o
voceiro nacionalista, Xosé Mª
Santín Amo,  “as bases que
regulan a liña de axudas da
deputación establecen un pra-
zos que fan imposible rematar
as obras en dous meses”. San-
tín Amo pediulle ademais á re-
xedora que se desculpase ante
os melidenses “por mentir en
temas tan importantes para os
veciños, moitos dos cales están
indo ás piscinas doutros
concellos pola incapacidade de

xestión deste goberno”. 
A alcaldesa rexeitou as crí-

ticas e asegurou que a piscina
está pechada “polo ben dos
veciños” e que sería inconcibi-
ble “seguir adiante con remen-
dos” dado o estado insalubre
das instalacións. “Antes de que
haxa unha desgraza, prefiro
que me chames mentireira”,
sentenciou. 

150.000 euros
Para levar a cabo as reformas
e reparacións  necesarias na
piscina, o executivo local

empregará parte da asigna-
ción económica que lle corres-
ponde ao concello dentro do
Plan dTC 94 da deputación,
unha liña de subvencións
para todos os municipios da
provincia a través da cal Me-
lide recibirá 288.000 euros.
desa cantidade, 150.000 irán
destinados á piscina. É o pre-
suposto que os técnicos muni-
cipais estiman necesario para
acometer as melloras. O pro-
xecto aprobarase “canto antes”
e a contratación farase pola vía
de urxencia. 

O presidente  da deputación no soto da piscina durante unha visita en abril

José antonio Prado colle o
temón do PSoE melidense
A agrupación socialista meli-
dense renovou recentemente a
súa directiva aproveitando o
proceso de elección de execu-
tivas locais no que se atopa
inmerso o partido. Sen incor-
porar demasiadas caras novas,
o PSOE de Melide apostou
máis ben por mover as fichas
do taboleiro para situar á
fronte do partido a José Anto-
nio García Prado, que foi esco-
llido secretario xeral da agru-
pación. Acompañarano na di-
rección Mª Jesús Iglesias
Sánchez, no posto de secreta-
ria de organización; luis Igle-
sias Pintor, como secretario de
acción electoral, e Jesús Váz-
quez Regueiro na secretaría de
política municipal. 

A elección da nova execu-
tiva marca un cambio de etapa
no socialismo melidense e
supón o adeus de Manolo
Prado Puga, tenente de alcalde
na pasada lexislatura e actual
voceiro do PSOE no concello
de Melide. Prado abandona o
cargo de secretario xeral da
agrupación despois de dez
anos á fronte do partido e
anuncia que se retirará da
primeira liña política. non

obstante, mantén que conti-
nuará formando parte da cor-
poración e exercendo como
concelleiro mentres o partido
o considere oportuno.  

inicio dunha nova etapa
A executiva entrante colle as
rendas do partido coa inten-
ción de “abrir canles de comu-
nicación coa cidadanía” e “ser
un actor efectivo e necesario
para a mellor representación
dos veciños e veciñas do muni-
cipio”.  Por outra banda, o
PSOE de Melide sinala que a
nova etapa irá encamiñada “a
ser unha opción política cunha
representación ampla na
sociedade” e fixa como obxec-
tivo prioritario da súa acción
“o progreso e benestar dos
melidenses”. 

O novo secretario xeral da
agrupación, José Antonio
Prado García, foi membro da
Comisión Executiva nacional
Galega do PSdG entre os anos
2009 e 2012, secretario xeral
comarcal entre 2007 e 2009,
secretario de organización da
agrupación de Melide e inte-
grante do Comité nacional
Galego do PSdeG.

viii limpeza do Río Furelos
As xornadas de limpeza do Río
Furelos realizaranse, como
vén sendo tradicional, o derra-
deiro sábado de agosto (día
25) e os dous primeiros de se-
tembro (1 e 8). A limpeza con-
sistirá na retirada de todo tipo
de lixo atopado na canle do río
e nas súas marxes: plásticos,
latas, rodas, arames... Realiza-
rase de xeito manual e abran-
guerá o acotado do río Furelos
dende Ponte de Fraga (Souto -
Toques) ata a Ponte Romana

(Furelos - Melide), cun perco-
rrido de 11´5 km. As xornadas
desenvolveranse entre as 9:00
e as 13:00 horas na quenda de
mañá e retomaranse pola
tarde dende as 16:00 ata as
20:00 horas. A organización
ofrecerá un xantar para os
participantes na praia fluvial
de Furelos. Gardas da Conse-
llería de Medio Ambiente
certificarán que os traballos se
realizan respectando a norma-
tiva e o entorno natural. 
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“o goberno local está desbordado e subsiste 
co que había no silo da lexislatura pasada ”

Fala a oPoSiciÓN: PSoE DE mEliDE

Deixou de ser secretario xeral do PSOE de Melide o pasado mes de xullo,
trala renovación da executiva local. Pon así fin a dez anos á fronte do
socialismo melidense ao tempo que anuncia a súa retirada da primeira liña
política. Non repetirá como candidato á alcaldía pero Manolo Prado
seguirá ocupando o sillón de concelleiro dende o que fai oposición a un

goberno do PP que considera “desbordado e á deriva”. Preocupado polos
efectos das políticas de axuste económico e orgulloso da súa etapa como
tenente da alcaldesa na pasada lexislatura, reta aos futuros gobernos de
Melide “a que igualen o traballo feito polo bipartito BNG-PSOE”. Dende
a experiencia e con  ideas claras, fala Manolo Prado. Fala a oposición. 

Manolo Prado, voceiro do PSOE en Melide, na redacción do xornal Cerne 

- a agrupación Socialista
de melide acaba de elixir
unha nova comisión exe-
cutiva na que vostede non
figura. Decidiu o partido
coller un novo rumbo?
- manolo Prado (m.P): le-
vaba dez anos exercendo como
secretario xeral da agrupación.
É moito tempo e considero
que chegou o momento de dar
un paso a un lado para que
outros marquen as directrices
e as estratexias a seguir de
aquí en adiante. non é nada
extraordinario. Trátase dun
proceso lóxico dentro do par-
tido que tamén se dá a nivel
autonómico e estatal. Tocaba
renovar agora a executiva
e aproveitei par dar o paso e
que outros collesen as rendas. 

-Ese paso significa que
deixa a política?
-m.P: Vou estar ao que diga o
partido. En principio seguirei
como concelleiro e traballando
coa nova executiva, pero a idea
é deixar a primeira liña activa
e afastarme da política. non
repetirei como candidato á
alcaldía. Iso é seguro. 

-a política melidense está
polarizada no PP e no
BNG. o PSoE non acaba
de atopar o seu sitio.
Semella que lles custa
chegar á  cidadanía. 
-m.P: Iso é algo que temos
debatido no partido; que pasa
con esas persoas que en Me-
lide votan ao PSOE nas elec-
cións xerais e non o fan nas
municipais? A diferenza entre
unhas e outras é de máis de
500 votos e non logramos ver
por que a xente non nos apoia
máis. Houbo diferentes candi-
datos e ningún chegou aos
1.400 votos que podemos aca-
dar nunhas eleccións xerais.
É un gran dilema que temos
que resolver. non creo que
sexa por falta de traballo.  na
última lexislatura fíxose  un

labor moi importante, aínda
que a xente non o quixo reco-
ñecer, algo que é respectable.

-que fallou no bipartito
BNG-PSoE para que os
veciños non volvesen a
apoialo nas urnas? 
-m.P: Penso que había un
desexo de cambio importantí-
simo a nivel xeral, do estado.
Ben se viu na denominada
marea azul, que levou ao PP
aos gobernos de case toda Es-
paña. Quizais cando empezou
a crise non se lle dixo á cidada-
nía e  as consecuencias poste-
riores afectaron moito a nivel
municipal.

-Pode ser que a cidadanía
non aprobe os gobernos
de coalición? 
-m.P: na lexislatura pasada
defendéronse os intereses de
Melide sempre e por enriba de
todo. debatéronse as cousas

en profundidade pero nunca
houbo falta de entendemento.
Foi un goberno modélico e
a cidadanía tivo sorte  porque
con esa fórmula conseguí-
ronse moitos fondos para o
concello de institucións que
naquel momento tiñamos
ao noso favor, tanto a nivel
provincial, autonómico como
nacional. Foi unha coalición
que funcionou á perfección;
coas áreas de cada un pero
traballando sempre coordina-
dos.  de feito, á vista está o
traballo realizado polo  bipar-
tito. Reto a calquera dos  go-
bernos das próximas décadas
a que  o  igualen.

-Será quen de igualalo o
actual goberno do PP?
-m.P: O actual goberno, que
leva 14 meses á fronte do con-
cello, ten todo  parado. non
están sacando nada para
adiante. Algunhas obras que

están facendo quedaron plani-
ficadas dende o goberno bi-
partito pero alén diso non hai
nada novo. Parece que están
desbordados e á deriva e sub-
sisten co que había no  silo da
lexislatura pasada. nós deixa-
mos varios proxectos listos
para executar e aínda os teñen
sen rematar. nalgúns casos
nin sequera os empezaron. 

Está de acordo coa polí-
tica de axuste económico
que está aplicando? 
-m.P: Paréceme esaxerada. É
necesario non gastar máis do
que se ingresa, pero non hai
por que facer todo  nun só ano.
O goberno municipal debería
de ter dosificado o  axuste des-
comunal que aplicou e que
consistiu en pagar xuntas
todas as facturas de anos ante-
riores. non me parece correcto
deixar o presuposto municipal
a cero no capítulo de gastos,

que é o que pasou neste exer-
cicio. non hai cartos nin para
substituír a dúas ou tres per-
soas que poidan quedar de
baixa. Se iso pasa, por exem-
plo, coa asistencia no fogar,
quen sae prexudicado? As cla-
ses máis débiles. Eu xa o expu-
xen no debate do orzamento
pero ao teren maioría abso-
luta, levan sempre por diante
as súas ideas, sexan boas ou
malas. Ás veces hai que deba-
ter e entender que a oposición
tamén pode ter razón. Están
abusando claramente da súa
maioría absoluta e bótase de
menos o debate. 

-Sobre a débeda do conce-
llo si que houbo debate. o
PP acúsaos de facer unha
xestión nefasta e de dei-
xar facturas nos caixóns.
-m.P: non é certo que queda-
ran facturas escondidas. O
único  certo é que cando che-
gamos ao concello había 1,8
millóns de euros en facturas
sen pagar e cando o deixamos
quedou menos da metade.
Pedimos un crédito para pagar
a provedores e o concello ía
nunha boa liña. Se non fose
así, o PP nunca podería facer o
plan de pago que fixo. Cando
entramos puxemos en marcha
o  rexistro de facturas de inter-
vención e nunca se ocultou
nada. Cada factura que
entraba quedaba rexistrada.
Antes si que as tiñan gardadas
e ían sacando as que querían. 

-que lle parece que a poli-
cía local non teña reforzos
este verán? 
-m.P: É  un caos.  Así a  pobo-
ación non pode estar ben aten-
dida. nos últimos orzamentos
que fixo o bipartito contem-
plábanse dúas prazas máis
para a policía local. descoñe-
cemos en que punto está iso
pero eses dous axentes xa
deberían de estar traballando
e a día de hoxe non existen.
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SaúDE BucoDENtal

como conseguir uns dentes
brancos e saudables

ana marcos cardo,
odontóloga

Algúns dos utensilios empregados  no tratamento de branqueo na maioría dos casos acádase un resultado óptimo 

en etapas pre-eruptivas por
defectos na formación natu-
ral do esmalte e da dentina
ou en fase post-eruptiva, é
dicir, unha vez que saíu o
dente: Fluorosis dental, me-
dicamentos (Tetraciclinas),
perda   da vitalidade, trauma-
tismos, idade, etc… 

Para a eliminación deste
tipo de coloración sería nece-
sario recorrer a un branqueo
profesional. Antes de facer
un branqueo sempre se debe
deben determinar as cau-
sas  exactas que orixinaron
o cambio  de cor.

tÉcNica
Existen varias técnicas  ou
tipos de branqueo:

a)Branqueo ambulatorio:
confecciónanse unhas cube-
tas nas que se colocará o
axente branqueador se-
guindo as pautas recomenda-
das polo dentista.

b)Branqueo no consulto-
rio: empréganse peróxidos de
alta concentración  sobre a
superficie dental activados
sós ou ben cunha luz que
contribúe a facilitar a  súa
degradación  química.

altERaciÓNS 
Da coR

Son clasificadas polos inves-
tigadores en dous tipos:

-Coloracións extrínsecas
-Coloracións intrínsecas

> Coloración extrínsecas:
Son debidas a substancias
que se depositan sobre a
superficie dental, na cha-
mada “película adquirida”
que atraen ós cromóxenos
(substancias con cor). Como
exemplo podemos citar as
producidas por: té, café, viño,
refrescos, tabaco, alimentos
pigmentantes, placa e sarrio
dental, algúns colutorios con
clorhexidina, etc..

Este tipo de coloracións
poden ser eliminadas cunha
profilaxe dental ou limpeza
profesional. Cabe destacar
que en ocasión estes pigmen-
tos extrínsecos penetran pro-
fundamente nas estruturas
dentarias ao longo do tempo
dando lugar a coloracións
intrínsecas.

> Coloracións intrínsecas: 
Son aquelas producidas por
substancias cromóxenas no
interior das estruturas denta-
rias. Poden ser producidas

Ana Marcos CardoAna Marcos Cardo
OdontólogaOdontóloga

coNtRaiNDicaciÓNS
-Embarazo e lactación
-nenos e adolescentes
-Alerxias
-Caries
-Xenxivite/Periodontite
-Hipersensibilidade

un dos efectos secundarios
máis  frecuentes é a sensibili-
dade dental; o  67% dos pa-
cientes padécena durante
o tratamento branqueador.
unha vez rematado, na maio-
ría dos casos resólvense por
completo, pero en determi-
nados pacientes pode quedar
sensibilidade remanente.

coNcluSiÓN
O branqueo é unha boa ferra-
menta na procura da beleza e
da harmonía dental, pero
sempre que se reparen os
demais problemas estéticos
que soen acompañar ás colo-
racións dentais.

É importante remarcar
que os fabricantes ofrecen
continuamente novos mate-
riais branqueadores, máis rá-
pidos e de maior eficacia,
para utilizar no domicilio.
Este tratamento ten uns
riscos e debe ser supervisado
sempre polo seu dentista.

É motivo de  preocupación para a poboación en xeral
ter unha estética dental acorde ao estándar de beleza.
Polo xeral, os factores que atentan contra a boa aparencia
dental non adoitan presentarse sós, senón interrelaciona-
dos: forma dental inadecuada, mala posición, restaura-

cións defectuosas, alteración da cor… todo isto esixe facer
unha boa diagnose co fin de determinar as causas da falta
de harmonía ou mala aparencia que puidera existir.
O branqueo dental pode axudar a acadar unha boa
estética ou pode resaltar outros problemas non tratados.
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Plantón nas aulas do cEiP de toques
para protestar contra os recortes
Os pais e nais do concello de
Toques non enviarán ao seus
fillos á escola durante a pri-
meira semana de curso como
medida de protesta contra os
recortes que ten previsto apli-
car a Xunta de Galicia no
centro: a eliminación dunha
unidade de primaria e a supre-
sión de dous profesores. 

A AnPA do colexio quere
dar un paso máis ante a ausen-
cia de resposta por parte da
Consellería de Educación, á
que lle enviaron un escrito no
comezo do verán para solici-
tarlle que só suprima un pro-
fesor. “Vai chegar setembro e
nós sen saber nada”, comenta
Ángeles García, tesoureira da
AnPA, “por iso non mandare-
mos os nenos ao colexio, para
que cando empecen as clases
se dean de conta de que en
Toques temos un problema e
unhas reivindicacións”. 

Os pais aseguran non enten-
der unha redución tan drás-
tica, xa que se mantén o
mesmo número de alumnos ca
o curso anterior,  e consideran
que a Consellería está “des-
mantelando” pouco a pouco o

centro “para pechalo á volta de
dous anos”. defenden que o
alumnado de Toques “debe ter
as mesmas posibilidades e
beneficios educacionais ca o
resto” e aseguran que “fare-
mos o que sexa necesario”
para garantir un ensino de
calidade para os seus fillos. 

Negociación difícil
O alcalde de Toques, Jorge
Calvo, ve “viable” que  só se
suprima unha praza de profe-
sor pero ao mesmo tempo

móstrase prudente e asegura
que dende o goberno local se
está negociando “con gran di-
ficultad” debido a que o cole-
xio non cumpre os ratios
establecidos  pola Consellería
en canto a número de alum-
nos.  Calvo sinala que hai va-
rias opcións enriba da mesa,
incluso a posibilidade de que o
propio concello asuma os gas-
tos de manter ao profesorado:
“queremos llegar a la mejor
solución pero veremos si eso
se puede hacer”. 

Mestres e alumnos do  CEIP de Toques (Curso 2011/2012)

“os amigos”  impóñense no
ii torneo 3x3 de Santiso

O equipo “Os amigos” procla-
mouse campión do II Torneo
3x3 que organizou a Asocia-
ción Aires da Beseña en San-
tiso e que se celebrou o pasado
28 de xullo. “Saltaron chis-
pas”, segundo indica a organi-
zación, nunha final moi
igualada na que  o “Visantoña
Team” se tivo que conformar
co segundo lugar. A terceira
praza ocupouna o equipo

“Os Castros”, seguido de preto
polos outros dous participan-
tes: “A Ponte” e “Mesón Visan-
toña”. Aires da Beseña
agradece a colaboración dos
patro- cinadores, Trasno e
Anic, e anima á xente de San-
tiso a que organice actividades
deportivas, algo para o que po-
ñen a disposición “os medios
materiais, persoais e económi-
cos que ten esta entidade”.

Foto de grupo de todos os equipos que participaron no torneo

Suárez cortiñas di agora que
manterá os servizos sociais
A decisión da deputación da
Coruña de realizar achegas
económicas aos concellos para
compensar os recortes aplica-
dos pola Xunta en materia de
servizos sociais foi recibida
con alivio polo goberno de
Santiso, quen xa pedira
paciencia aos veciños do mu-
nicipio ante a inminente redu-
ción de prestacións, sobre
todo na de asistencia no fogar.
En resposta a preguntas do
PP, o alcalde confirma que
finalmente non haberá recor-

tes: “agora sabemos que dis-
poñemos deses cartos e a par-
tida económica quedará como
a do ano pasado”, asegura. 

no referido aos servizos
prestados polo concello, o PP
acusa ao goberno local de
estar convertendo Santiso no
municipio máis caro da pro-
vincia en relación impostos /
servizos. “Estádesvos pa-
sando”, sinalou Ovidio leiva,
“ Como imos cargar aos veci-
ños de impostos se non teñen
nin auga municipal?”. 

un peixe de 7 metros abrirá a
Xiii Festa da troita de Sobrado
O próximo 11 de agosto, ás
21:30 horas unha troita mecá-
nica de 7  metros sairá da
lagoa de Sobrado con direc-
ción á praza do concello para
entregar o “permiso de aper-
tura” da 13ª edición da Festa
da Troita. Trala inauguración
oficial, dará comezo o festival
musical e intercultural da
xuventude, con concertos gra-
tuítos a cargo de la Banda del
Camión e Burning. A festa

continuará ao día seguinte coa
apertura dos stands de artesa-
nía e gastronomía ás 11 da
mañá e a visita do club de mo-
teiros “Os auténticos”, de Cur-
tis. Ás 13:00 horas comezará a
degustación da troita á monta-
ñesa e unha hora máis tarde
Francisco José Martínez, rea-
lizador de televisión, lerá o
pregón. Haberá sesión vermú
e verbena pola noite coa
orquestra Copacabana. 

un verán de campamentos
con multitude de propostas

Os campamentos de verán que
organizou o Concello de To-
ques para os rapaces e rapazas
do municipio ofreceron du-
rante as primeiras semanas
do verán unha infinidade de
actividades coas que os máis
cativos puideron gozar e
aprender. unha das habilida-
des desenvoltas foi a das ma-
nualidades, con obradoiros de
bonecos, maquillaxe, risotera-

pia e cociña. Tamén houbo
unha parte didáctica na que
traballaron a animación á lec-
tura, a banda deseñada e o
inglés. non faltaron as activi-
dades deportivas, cun curso de
natación e diferentes xogos
no pavillón. Como peche dos
campamentos os pequenos re-
alizaron unha excursión á
praia de Cabanas e visitaron a
vila de Pontedeume. 

A práctica deportiva formou parte da programación dos campamentos 

Superávit
O Concello de Toques
presentou a liquidación
das contas de 2011, que
rexistraron un superávit
de 125.262,46 euros.  É o
terceiro ano consecutivo con
resultados positivos. O al-
calde, Jorge Calvo, sinala
que está valorando en que se
investirán eses cartos, unha
cantidade á que lle sumarán
outros 173.000 euros do
Plan dTC 94 da deputación
da Coruña. 

marihuana
Axentes da Garda Civil des-
cubriron 112 plantas de
marihuana nunha finca de
Toques cando procedían
a deter a un veciño do muni-
cipio, de 32 anos, como pre-
sunto autor dun roubo con
forza nunha guarnicionería
de Melide. As plantas, de
diferentes tamaños, foron
incautadas e o detido posto
a disposición do Xulgado de
Instrución de Arzúa. 

BREvES
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Homenaxe a ovidio leiva
con motivo da súa xubilación 

Preto de 250 persoas asistiron
o pasado 13 de xullo á cea-
homenaxe que se celebrou en
Arcediago con motivo da xubi-
lación de Ovidio leiva, ex-
alcalde de Santiso e veciño do
municipio.  Cumpridos os 65
anos, leiva inicia unha nova
etapa na que se irá desvincu-
lando da empresa de xestión
forestal á fronte da que estivo
durante décadas pero na que
seguirá en primeira liña da
vida pública tanto como líder
da oposición no concello de
Santiso como na presidencia
do GdR ulla-Tambre-Man-
deo. Queda aínda tempo por
diante para continuar cunha
vocación pública que tivo sem-
pre presente. Foi un dos im-
pulsores da tradicional Festa
do Río e contribuíu a que as
primeiras traídas de auga
abastecesen as aldeas de San-

leiva recibiu unha placa de mans do presidente da deputación

tiso. Estivo a carón dos veci-
ños afectados pola construción
do embalse de Portodemouros
e loitou para que se instalase
un ferry. Son algunhas das
contribucións que xustifican
“unha homenaxe moi mere-
cida incluso antes de ser al-
calde”, segundo sinala Matilde
Pallares, compañeira de filas
de leiva no Partido Popular.  
Ademais de veciños e amigos,
na homenaxe participaron
tamén o Presidente da depu-
tación, diego Calvo, os alcal-
des de Mesía, O Pino, Melide e
Toques e o Secretario de Orga-
nización do PP, José Manuel
Álvarez Campana. no trans-
curso do acto leiva recibiu
unha placa conmemorativa ,
un recordo fotográfico e unha
cesta con hortalizas; o símbolo
dunha traxectoria profesional
vinculada á natureza.

Santiso aproba de forma inicial un
orzamento de 1,4 millóns de euros
O concello de Santiso deu luz
verde na última sesión plena-
ria á proposta de orzamento
para o ano 2012. O presu-
posto, que ascende a
1.425.590,81 euros, foi apro-
bado inicialmente na última
sesión plenaria cos 5 votos a
favor da coalición de goberno
(PSOE, BnG e Independentes)
e cos 4 votos en contra da
oposición (PP). 

O alcalde do municipio,
Fernando Suárez, defendeu
unhas contas que considera
“equilibradas” e rexeitou as
queixas do PP, quen cualificou
o orzamento de “chafullada” e
xustificou o seu voto en contra
nos numerosos erros que con-
tiña. O portavoz dos popula-
res, Ovidio leiva, criticou a
escasa consistencia dos presu-
postos e asegurou que “cando
recibimos unha documenta-
ción coma esta para estudar,
ten que ser a definitiva e non
facer unha chafullada para co-
rrixila aquí no pleno”. leiva

denunciou a ausencia de
varias partidas que deberían
estar incluídas e transmitiu o
seu malestar polos erros refe-
ridos ás asignacións económi-
cas para as agrupacións
culturais do concello, para as
comisións de festas das parro-
quias ou para a unión depor-
tiva Santiso: “un documento
con tantas equivocacións non
vale para presentar nun
pleno”, sentenciou. 

Fernando Suárez definiu os
erros como “pouco relevantes”
e asegurou que se poden corri-
xir sen supoñer un obstáculo
para a tramitación dos orza-
mentos. Ao mesmo tempo
acusou aos populares de facer
reclamacións “co único obxec-
tivo de retrasar a aprobación”.  

Herdanza recibida
Máis dun ano despois do cam-
bio de goberno, a herdanza
deixada polo PP e recibida
polo tripartito segue a ser un
tema recorrente e polémico en

todos e cada un dos plenos
de Santiso. 

Segundo o voceiro do PP e
ex-alcalde de Santiso, Ovidio
leiva, o municipio é un dos
máis saneados da contorna:
“cando collemos o goberno
había un montón de facturas
sen pagar e 40.000 euros no
banco. Cando o deixamos que-
daban 900.000”. O actual
rexedor, Fernando Suárez,
asegura que só no exercicio de
2010 quedaron máis de
600.000 euros sen pagar e
destaca o esforzo feito durante
o seu mandato para facer
fronte a todas as facturas pen-
dentes e non ter que acollerse
ao Plan ICO do goberno
central. Matilde Pallares, con-
celleira do PP, recoñece que
puideron quedar facturas
sen pagar pero mantén que
había no banco cartos sufi-
cientes para facerlles fronte
e rexeita que o goberno do
que formou parte fixese unha
mala xestión.

Ante a inminente celebración
de primarias para elixir ao
candidato do PSOE á Xunta de
Galicia, os socialistas de San-
tiso celebraron unha asemblea
extraordinaria na que renova-
ron boa parte do seu comité
local. A nova executiva da
agrupación seguirá encabe-
zada por Inés Cagide Val, que
repite como Secretaria Xeral,
cargo que ostenta dende o ano
2003. José Mario Varela Costa
será Secretario de Organiza-
ción, María Begoña lópez
Martínez Secretaria de Política
Municipal e daniel Roibás
Vázquez tesoureiro. A renova-
ción completouse coa incorpo-

ración de cinco vogais. na exe-
cutiva non figura o actual al-
calde de Santiso, Fernando
Suárez, que deixou de ser
membro do comité no mo-
mento en que accedeu á alcal-
día para cumprir coa máxima
establecida polo partido de
“unha persoa, un cargo”.

A Agrupación Socialista de
Santiso  considera que trala
renovación do comité local se
abre unha etapa “nova e deci-
siva”. Asegura, por outra
banda, que está xa a traballar
para realizar un labor “que
leve ao PSOE a acadar a maio-
ría absoluta nas próximas
eleccións municipais”.

o PSoE de Santiso renova a
executiva coa vista posta nas
eleccións municipais de 2015

o goberno de toques estudará a
posibilidade de abrir o albergue
O alcalde de Toques, Jorge
Calvo, manifestou recente-
mente a súa intención de botar
a andar o albergue municipal,
que na actualidade se atopa en
desuso. Segundo indicou o
rexedor na última sesión
plenaria, a idea de abrir as ins-
talacións obedece “a la buena
situación económica que tiene
el concello” e realizarase de
xeito “progresivo”, segundo
indicou, “para ver las posibili-
dades de mantenerlo abierto
en el futuro”.

O primeiro paso será  en-
cargar un estudo para coñecer
tanto os gastos que suporía
para as arcas municipais como
a viabilidade económica do
proxecto a longo prazo. A
apertura do albergue crearía
un ou dous postos de traballo,
segundo estimacións do equi-
po de goberno. O persoal sería
seleccionado mediante con-
curso de méritos, ante a impo-
sibilidade de dispoñer dunha
persoa a través do Plan de Co-
operación da Xunta. 

Esta iniciativa formaría
parte dun conxunto de medi-
das coas que o executivo local

quere potenciar o turismo en
Toques. de saír adiante,
sumaríase á creación da Ruta
de Sendeirismo das Fervenzas,
que xa foi aprobada no pleno
da deputación e para a que hai
unha partida de 82.435 euros.
Os traballos están pendentes
de adxudicación. 

obras e arranxos
O goberno local investirá
19.200 euros procedentes do
Fondo de Compensación en
amañar o lavadoiro de Insua e

ampliar un camiño en Bra-
gaña co obxectivo de facilitar o
paso de tractores e maquinaria
agrícola. Tamén en  Bragaña
se cambiarán algunhas lousas
das beirarrúas e en Brañas,
dende Acivadoiro ata A Moa,
realizaranse os traballos nece-
sarios para completar a cone-
xión de cinco vivendas á rede
municipal de auga. Ademais o
concello mercará un disposi-
tivo para botar sal no inverno
e despexar camiños e pistas
cando haxa neve ou xeo. 

O alcalde anunciou  a medida no pleno municipal (Arquivo)
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Avda. de Compostela s/n     PALAS DE REI (LUGO)

Telf: 982 374 114

MESÓN DA ULLOA

ERUOM

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

viños

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

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

D.O. Rueda
Naia
Monteblanco

D.O. Ribeiro
Viña Costeira

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

XAN GARCÍA MONTERO, comercial

Móvil:678 543 24O

D.O. Vinos de Madrid

Tagonius

D.O. Somontano
Pirineos

D.O. Bierzo
Dominio de Tares

Vinos del mundo
Argentina, Australia,
Chile

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

D.O. Bierzo
Dominio de Tares

D.O. Toro
Fariña

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

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

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

D.O. Valdeorras
Galgueira

D.O. Ribeira Sacra
Pincelo & 1985

Champagne
Perrier Jouët

Aceite ArteOliva
Agua Solán de Cabras
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IMPRESCINDIBLES DEL PEREGRINO

Ponte románica de Furelos Praza do convento

Ezequiel
eventos privados

Travesía do Sol, 7 - 15800 MELIDE

Telfs: 981 505 291 - 686 583 378

Excelentes Menús, regados con vinos RIOJA

Platos combinados, pastas, caldo

EN MELIDE

Camino de Santiago
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Xa está en marcha o torneo
de fútbol sala “Concello de
Melide”, que organiza todos os
veráns o CIRE Melide e que
este ano chega á súa 32ª edi-
ción. A competición, que se
desenvolve no pavillón polide-
portivo municipal, comezou
o pasado 3 de agosto e rema-
tará o día 31, cando se dispu-
ten as finais. A principal
novidade deste ano é que por
primeira vez na historia deste
torneo haberá premios en
metálico para os tres primei-
ros clasificados da categoría
senior. O  equipo vencedor
obterá 600 euros, o segundo
clasificado 300 e o que quede
en terceiro lugar 100.

En total son 22 os equipos
que se inscribiron na categoría
senior e que están xa loitando
para acceder ás últimas roldas.
Segundo explican os membros
da organización, a fase de
clasificación desenvolverase
“dunha maneira máis equita-
tiva” para que todos os equi-
pos xoguen polo menos tres
partidos. Ás roldas finais, que
comezarán o 21 de agosto des-

O CIRE Melide celebrou recentemente o seu 37º aniversario 

pois de dez días de parada por
mor das festas do San Roque,
pasarán 12 equipos. 

Á marxe da categoría se-
nior, hai outros 20 equipos
máis inscritos nas categorías
alevín, infantil, cadete e femi-
nina, de xeito que o torneo
suma un total de 42 forma-
cións, para as que tamén ha-
berá diferentes trofeos e

distincións. A organización
amósase satisfeita coa alta
participación e anima sobre
todo aos máis cativos a seguir
participando “para que conti-
núen as tardes de verán no pa-
villón gozando do fútbol sala”.
A entrada é gratuíta, excepto o
día da final. O seguimento do
torneo pódese facer a través de
www.ciremelide.blogspot.com

arranca o XXXii torneo do ciRE
coa participación de 42 equipos

Rúa Principal, 11 - 15800 MELIDE (A Coruña)

Tfno.: 690 74 86 62
Rúa Gaiteiros Os Garceiras, 1

15800 MELIDE (A Coruña)

HOSPEDAJE - PARRILLADA

RESTAURANTE - BAR

Sony
Tfno/ Fax: 981 505 473

Ctra. de Santiago, s/n - MELIDE
www.restaurantesony.com

sony@restaurantesony.com
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Cantón de San Roque, 9 - 1º D
Tfno y fax: 981 50 50 75

Melide (A Coruña)

Os Melidaos rematan de gravar o seu segundo disco, 

que será presentado en outono

Os Melidaos é un grupo de 

música tradicional nacido  en 

Melide (A Coruña) no ano 2001

pola unión de músicos de 

diversas xeracións e procedencia

que consideran que nosa música

é un tesouro que temos a obriga 

de conservar.

Teñen dous discos gravados:

“Quen baila, quen baila” 

e “Axudádeme a cantar”

Avda. de Toques e Friol, 49

15800 MELIDE (A Coruña)

639 527 400 / 610 515 591

osmelidaos@gmail.com

Os Melidaos é un grupo que leva a música

a múltiples ámbitos: pasarrúas, festas, roma-

rías, feiras, casamentos, homenaxes, eventos

culturais, concertos en escenario, etc.

Nos últimos anos actuaron en moitas festas

como o San Froilán de Lugo, e en diversos

escenarios e auditorios como o Teatro

Rosalía de Castro da Coruña; así como no

programa Luar da TVG para presentar

pezas cantadas do seu último disco

No repertorio dos Melidaos atopamos pezas

do cancioneiro tradicional, temas recollidos

nos arquivos dos chamados Coros Históricos, 

composicións de diferentes cuartetos ou agru-

pacións relevantes de Galicia, cancións recolli-

das por eles mesmos; así como outras da súa

creación. Os Melidaos leva anos investigando,

conservando, poñendo en valor e divulgando a

enorme riqueza musical deste País. Buscan 

información de cada peza e interpretan con 

fidelidade as cancións 

Os Melidaos gravaron 

no ano 2009 o seu

primeiro disco

titulado “Que ben

baila, que ben 

baila”, e no ano

2012 publicaron o

segundo traballo:
“Axudádeme a

cantar”, no 

que incluíron,

por primeira 

vez, as

voces de

todos os

membros do

grupo.
Os Melidaos éo grupo oficial nos casamentos do Pazo Vilar de Ferreiros (Santiso).

A súa música achega elegancia, calidade e emoción a festas, vodas, actos institucionais ou culturais



CAFETERÍA - PIZZERÍA

Telf. 981 50 79 06

Avda de Lugo, 25
MELIDE (A Coruña)

Agora tamén xeados artesáns

Mesa comedor libro
color blanco de 90x90 cm

Abierta 180 cm
Patas de madera Silla comedor

blanca

Dormitorio de matrimonio wengué-blanco,
cabezal 135 cm., 2 mesitas, cómoda y espejo

(Disponible sinfonier con espejo vestidor)

Mesa de centro 100x50cm
color blanco

Sofá con chaiselongue 190x160x92 cm.
Reversible. Color naranja combinado negro

PISO COMPLETO COMPUESTO POR:
Salón: Mueble de salón 240 cm + mesa de comedor +4 sillas 

+ mesa de centro + chaiselongue
Dormitorio principal: cabecero 135 cm + 2 mesitas + cómoda + espejo

Dormitorio juvenil: Cabezal 90 cm + mesita de noche + mesa de estudio
(Estante mesa estudio y armario opcional)

1399€

Cabezal de 90 cm.
Disponible en 105 cm

Armario 2 puertas, 2 cajo-
nes 215x52x99 cm. Color
blanco rayado combinado

con naranja y kiwi

Estantería a juego

Mesita de 2 cajones
Mesa de estudio de 2

cajones. Silla no incluída

C / Martagona, 13  MELIDE

ElectroSan

ElectroSan
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Espectáculos 

Melide - Monterroso
Móvil 617 384 860

ÁNGEL SEOANE

A movida melidense organiza as mellores festas do verán
ÉXITO DA FESTA PEPSI EN CULT-ROOM PUB NEXUS E PUB MISTIK CELEBRAN ANIVERSARIO

Celebración por partida dobre nun dos
pubs de moda na noite melidense: Cult
Room acolleu con grande éxito a “Festa
Pepsi” e ademais inaugurou a nova
decoración do local, que inclúe un
sistema de iluminación renovado,
mellor calidade de son e unha pasarela
para gogos. Todos os ingredientes
necesarios para non perdelo!!

PUB MISTIK

PUB NEXUS

Cumpren seis e catro anos
respectivamente, pero a
pesar da súa curta idade
son xa unha cita ineludi-
ble para calquera que
se achegue a Melide na
fin de semana. Pub Nexus
e Pub Mistik celebraron
os seus aniversarios con
festas por todo alto nas
que non faltaron suculen-
tos premios en metálico.
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a biblioteca municipal estrea sala 
de estudo con 30 postos de lectura
A Biblioteca Pública Munici-
pal xa ten a disposición dos
usuarios unha sala de estudo
con capacidade para 30 postos
de lectura. O novo espazo é
resultado das obras de amplia-
ción que se acometeron nas
instalacións e que permitiron
tanto incrementar a superficie
dispoñible como o os servizos
prestados. unha das novida-
des é precisamente a sala de
estudo, que segundo a alcal-
desa de Melide, Ánxeles
Vázquez, vén a cubrir unha
das principais eivas da biblio-
teca pública: “pecabamos de
non ter un servizo coma ese,
que era moi demandado”,
comenta, e  engade que “agora
dispoñemos dun espazo sepa-
rado, dunha auténtica sala de
estudo. Antes, por moi silen-
ciosa que fose a biblioteca,
sempre había movemento”. 

Os traballos de mellora, que
remataron a mediados do mes
de xullo, permitiron redimen-
sionar a biblioteca e habilitar
tres novos espazos. Ademais
da citada sala de estudo, cre-
ouse outra na que se colocará

toda a bibliografía de temática
galega. O terceiro dos espazos
acollerá a colección doada
polos Padres Pasionistas.
dado que se trata dun número
considerable de volumes, a
directora da biblioteca, Ánxela
lópez, baralla situar parte das
enciclopedias no espazo de
estudo. Asegura que ese tipo
de documentos se consultan
cada vez menos e que “non su-
porán ningunha molestia para
os usuarios”. 

inauguración oficial
A biblioteca prepara para fi-
nais do mes de agosto unha
exposición coas obras cedidas
polos Padres Pasionistas que
servirá para inaugurar oficial-
mente a ampliación das insta-
lacións. Para daquela os
volumes aínda non estarán
dispoñibles para o préstamo, á
espera de seren catalogados na
súa totalidade. A exposición
suporá o broche de ouro do
35º aniversario da Biblioteca.

Vista do novo espazo no que será colocada a obra dos  Pasionistas 

maría Pita réndese aos pés
da orquestra Sinfónica
A Orquestra Sinfónica de Me-
lide vén de conquistar un dos
escenarios máis célebres da ci-
dade da Coruña: por primeira
vez na súa historia esta forma-
ción musical tocou na Praza de
María Pita, onde deleitou ao
público local co concerto
“Bandas Sonoras”. A orques-
tra melidense actuou o pasado
5 agosto dentro do programa
de festas da cidade herculina e
ofreceu un espectáculo base-
ado na música de cine no que
se repasaron algúns dos temas
máis coñecidos da grande
pantalla, como os das películas
de James Bond, Cantando
bajo la lluvia ou Rocky.

Encabezada polo seu direc-
tor, Fernando Vázquez Arias,
a Orquestra Sinfónica de Me-
lide contou coa intervención
dos solistas Susana de lo-
renzo, Alberto  Cunha e a me-
lidense Irene Ruiz Camuerga.
no espectáculo participou
tamén o Ballet Atlántico.  

Vázquez Arias definiu o debut
en María Pita como “todo un
reto” por tratarse dun escena-
rio “polo que pasaron grandes
artistas” e mostrouse satisfeito
“por poder levar o nome de
Melide por toda Galicia”. 

Repiten no San Roque
O concerto “Bandas Sonoras”
chegará tamén a Melide, xa
que a orquestra sinfónica ac-
tuará nas festas do San Roque.
Será o 15 de agosto na Praza
do Convento, ás 22:30, cando
haxa unha nova oportunidade
para gozar dun espectáculo
“dirixido ao gran público e
pensado para que a xente se
divirta”, apunta Fernando
Vázquez. Tanto este concerto
como o da Coruña e outro an-
terior en Carballo están sub-
vencionados pola deputación,
que colabora coa orquestra
dende 2005 e que este ano
achegou 52.000 euros para a
súa programación anual. 

melide, capital da fermosura por un día
Centos de maiores chegaron a
Melide o pasado 8 xullo proce-
dentes de toda a xeografía
galega para competir polo
título de Miss e Míster Galicia
3ª Idade. O galardón á máis
guapa foi parar este ano a
Cedeira e recaeu en Herminia
García. na categoría mascu-
lina, Antonio Goris, da Es-
trada, foi elixido Mister
Galicia. Xa no ano 2002 fora
Mister Simpático. Os dous
gozarán dunha fin de semana
nunha casa de turismo rural
con todos os gastos pagados. 

unha multitude honra á virxe do carme
As celebracións na honra da
Virxe do Carme volveron con-
gregar este ano a centos de de-
votos nas rúas de Melide e nos
oficios relixiosos que se cele-
braron na vila durante varios
días. un dos momentos máis
especiais, e tamén o máis con-
corrido, foi o traslado da virxe
en procesión dende a Igrexa
Parroquial ata a Capela do
Castelo. Os actos foron organi-
zados integramente pola con-
fraría da nosa Señora da
Soidade, que conta con máis
dun milleiro de membros. 

------------PROGRAMACIóN------------

VERÁN CULTURAL

XOVES 9
19:00 - Contos para un caldiño, coa compañía
Boabad Teatro (Praza do Convento)

VENRES 10
21:00 - Memorias dun neno labrego, 
con Cándido Pazó (Praza do Convento)

SÁBADO 11
00:00 - Brothers in Band, homenaxe aos Dire
Straits (Cantón de San Roque)

DOMINGO 12
III Encontro Interxeracional Terra de Melide
“O abrazo das Idades” (organiza Charamela)

Exposición de traxes e instrumentos galegos
12:00 - 14:00 - obradoiro de cociña
19:30 - Teatro: “O país dos sin-ceros”
20:30 - Homenaxe aos avós
21:30 - Concurso: Ti si que vales

DOMINGO 19
23:00 - Dúo Acordes (Praza do Convento)

VENRES 24
22:00 - Cine: Vilamor, de Ignacio Vilar 
(Praza do Convento / Pavillón do IES se chove)

DOMINGO 26
17:00 - Dúo Maracaibo (Cantón de San Roque)
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últimos días dos campamentos de verán
Foi unha prolongación do
curso escolar pero de seguro
que resultou moito máis diver-
tida. despois dun mes e medio
de actividades do máis va-
riado, os campamentos de ve-
rán organizados polo Concello
de Melide  tocan a súa fin.
deporte, animación á lectura,
teatro, expresión corporal,
manualidades, debuxo, cociña
e xornadas de sol e piscina na
área recreativa de Furelos
completaron unha programa-
ción na que participaron cati-
vos con idades entre 4 e 11 anos.

Tarrío, Mario lópez e naco acompañados dos seus cans

O próximo 25 de agosto cele-
brarase en Fornelos de Montes
(Pontevedra) o XXV Campio-
nato Galego  de Caza “San
Huberto”. na cita estarán pre-
sentes tres cazadores de Peña
Arcea (naco, Tarrío e Mario
lópez)  que  fixeron historia,
pois nunca antes tantos repre-
sentantes dunha mesma peña
alcanzaran un campionato ga-
lego. Os cazadores melidenses
tratarán de facer un bo papel
nun escenario que é novo para

Mario lópez, debutante en
San Huberto, e de sobra coñe-
cido para Tarrío e naco, que
xa competiron varias veces
na fase galega con bos resulta-
dos. de feito naco procla-
mouse campión galego hai
dous anos, o que lle valeu
o pase ao campionato de Es-
paña, onde rematou quinto
da súa modalidade. na busca
de novos éxitos, os tres depor-
tistas enfrontaranse en Ponte-
vedra con outros 18 cazadores. 

Ferreiro vence en avilés e loitará en 
melide polo campionato de históricos

unha xornada con deporte a todo trapo 
A Praza do Convento acolleu
a sesión final das Xornadas
Multideportivas “Terra de Me-
lide”, na que participaron uns
150 rapaces de Santiso, To-
ques e Melide, ademais duns
50 adultos, segundo datos da
organización. Co obxectivo de
fomentar tanto as relacións
sociais como a práctica do de-
porte, e baixo a coordinación
de 16 monitores, os partici-
pantes desenvolveron un total
de 20 probas diferentes nas
que tiveron que combinar ha-
bilidades e sentido do humor.

Festa fin de tempada do atlético melide
O Atlético Melide puxo fin
á tempada de competición
cunha cea na que participaron
pais e rapaces das diferentes
categorías e na que se entrega-
ron varios premios tanto a
xogadores como a membros
do club. A velada celebrouse
no Restaurante-pulpería Eze-
quiel e o seu propietario, en
recoñecemento ao labor social
e deportivo que está facendo
o club, fíxolle entrega dunha
placa conmemorativa, agar-
dando que a próxima tempada
chegue cargada de éxitos.  

casa alongos pecha o ciclo
“viños que están de cine” 

Casa Alongos pechou o ciclo
de catas “Viños que están de
cine” cunha maridaxe perfecta
entre os caldos da descoñecida
denominación de orixe Bar-
banza e Iria máis o traballo au-
diovisual con substrato dogma
do creativo Paco Gallego. 

Cultura e viños volveron
darse a man nunha sesión na
que se presentaron as propos-
tas de varias bodegas da Aso-
ciación Galega de Viticultura.
unha delas foi a bodega Entre
os Ríos, co viño “Albariño en-
tre altares”, que foi levado no
seu día ata a Antártida para
ser obxecto dunha investiga-
ción. Tamén participou a bo-

dega Xirpín, que na actuali-
dade está a realizar un impor-
tante labor para recuperar
a uva coñecida como  “branca
lexítima”, unha caste autóc-
tona propia da franxa Atlán-
tica. A sesión completouse coa
proxección do videoclip “un-
der the drizzle”, realizado por
Paco Gallego para o tema
musical da artista melidense
Cardigan Bridge e da curtame-
traxe “The Gone & lost”, que
fala da viaxe dunha banda de
heavy metal na busca do seu
soño. A metáfora perfecta do
soño de poñer en valor viños
que están fóra do tradicional
circuíto comercial. 

Jesús Ferreiro e Javier Anido non tiveron  rival
na 36ª edición do Rally de Avilés. Pese aos
problemas coa caixa de cambios do seu Porsche
911 RS, os melidenses fixéronse coa vitoria en
terras asturianas por segundo ano  consecutivo,
dando así un paso moi importante de cara á
consecución do Campionato de España de
Vehículos Históricos. 

Coa vitoria en Avilés, Ferreiro suma o seu
segundo triunfo da tempada, tras o conseguido
en Talavera de la Reina. Foi un triunfo traba-
llado, xa que os problemas coas marchas come-
zaron na sesión de mañá, cando empezou
a fallar a segunda velocidade. Pola tarde os

pilotos locais só puideron empregar a terceira
e a cuarta, xa que a quinta tamén lles deu pro-
blemas. Baixo o temor de vérense obrigados a
abandonar, a rapidez dos tramos favoreceunos,
así como a vantaxe de máis de medio minuto
que conseguiran pola mañá sobre o segundo
clasificado, Toño Sainz. Finalmente puideron
chegar á Praza de España de Avilés como
vencedores marcando o mellor tempo en sete
dos oito tramos disputados. 

A vindeira carreira vai ser en Melide, no
Rally de Galicia Histórico, que se celebrará a fi-
nais de setembro e onde Ferreiro e Anido inten-
tarán asaltar o podio do campionato nacional.

tres membros de Peña arcea
conseguen o pase ó campionato
galego de caza de San Huberto
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Pub De Luxe

na movida de Melide

Pub
Gold 
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Estamos vivindo unha xeira
que cada vez incide máis no
desánimo e, así, na imposibili-
dade de visibilizar oportu-
nidades. Quizais os vellos refe-
rentes cos que viviamos, que
resumimos en que a sociedade
de consumo se materializou
nunha potentísima industria
que vive de crear ficcións, xa
non sexan válidos e teñamos
que construír, con imaxina-
ción e creatividade, novas
formas de vivir en xeral e de
producir e consumir en parti-
cular. Algúns analistas expli-
can que o atraco que está
levando a cabo o capital finan-
ceiro contra a humanidade
está xerando un momento his-
tórico que xamais pensamos
que viviríamos e, polo tanto, é
preciso mobilizarse. no que
parece que non hai acordo é
na forma de mobilización. 

dende este medio propoño
un modelo de mobilización
que incide na valorización
do nós mesmos mediante a
aposta, por exemplo, dos
recursos gastronómicos da
Terra de Melide. Estou a refe-
rirme aos nosos produtos do
agro, que as terras fértiles
da nosa comarca, xunto ao
coidado dos nosos labregos,
ofrecen unha calidade difícil
de atopar. Tamén á tenreira,
que somos quen de admirar
cada vez que a degustamos e
aínda podemos dicir que é
“nosa”, con calidade, e así a
presentamos ante propios e
estraños. Que dicir dos man-
xares cos que nos deleita o
porco, quizais quede facer

unha aposta maior pola cali-
dade da produción. dos quei-
xos, sobran as palabras,
coñecidos e recoñecidos con
premios; un orgullo para a
comarca. O pan segue sendo
valorizado polos visitantes e,
sen embargo, poucas veces
oímos falar del como un dos
mellores do país. Podería refe-
rir a outros moitos produtos,
pero o espazo é reducido, polo
que este servidor pide descul-
pas polas ausencias.

un produto que sempre me
chamou a atención, e sobre o
que vou realizar un comenta-
rio particular, é a repostería,
principalmente aquela que
xira arredor dos melindres,
ricos e amendoados. Este pro-
duto conta co valor da produ-
ción artesanal. É dicir, non se

trata dun proceso industriali-
zado para producir sempre o
mesmo mediante a homoxe-
neización do sabor e incluso
do olor. Todo o contrario. Os
melindres, ricos e amendoa-
dos da nosa terra non saben
sempre igual e teñen matices
que incluso nos permiten
identificar ao seu produtor,
o que lles outorga un valor
engadido. Acádase así un pro-
duto cunha singularidade sen
parangón que loamos alén das
nosas fronteiras. Incluso con-
tan cunha festa de exaltación
organizada institucionalmente
e na que participa a Asociación
da repostería tradición da
Terra de Melide “Melide, terra
doce”, co fin de pór en valor e
enxalzar un produto propio
que cada ano parece acadar

Apostar polo “nós mesmos” para resistir e trazar o futuro
Santiago Prado Conde (Chago), antropólogo

maior éxito na súa convocato-
ria festiva. Sen embargo, per-
mítanme dicir que é precisa a
cautela, porque aínda que á
festa poden acudir moitas
persoas e pode contribuír ao
mantemento e potenciación
destes elementos, tamén se
pode xerar unha destrución
simbólica ao baleirar de con-
tido unha serie de significa-
cións en función de intereses
puramente económicos. Por
exemplo, a actividade denomi-
nada tradicional ou artesanal
pode verse desvirtuada se non
somos quen de transmitir as
características do produto e o
valor engadido que acada a
súa forma de producilo.

na miña opinión, apostar
polo artesanal é construír un
proceso de distinción sobre

outros produtos que case é o
mesmo que os produzan aquí
que en Taiwan. Trátase de
valorizar uns produtos para
que se convertan en atraccións
cunha singularidade que nos
permitirá trazar estratexias
imaxinativas. Pensemos, que
moitos destes produtos tamén
se consomen cunha utilidade
social, é dicir, trátanse de bens
que son signos encarnados das
identidades, polo que os indi-
viduos no consumo público
non só constrúen o que son,
senón que tamén manifestan e
deixan ver o que son.

En definitiva, pór en valor
e xerar unha defensa dos no-
sos produtos e da súa singula-
ridade permitirá mobilizarnos
tamén fronte as grandes
industrias homoxeneizadoras
de sabores e, así, facer fronte
tamén ao seu monopolio
alimentario. A ben seguro que
na potenciación dos produtos
locais, na toma de conciencia
dos seus produtores e, sobre
todo, de presentarse ante os
consumidores con informa-
ción da súa calidade, estas
terras do cerne terán maiores
alternativas que a sangría de
persoas que novamente esta-
mos a sufrir. Apostar polos
produtos locais, artesáns e de
calidade é construír unha
mobilización tanto a escala
local como global e, a ben
seguro, que as posibilidades e
oportunidades neste terreo
deben levarnos a un porto
respectuoso co nós mesmos e,
o máis importante, proxectar
un futuro en tempos incertos.

Persoeiro galego fundador da primeira caixa en España

Xosé núñez lópez
As caixas de aforro existiron
moito antes ca os bancos en
España, pero aínda houbo ou-
tras entidades que se adianta-
ron a ámbalas dúas: os montes
de piedad. Estas institucións
tiveron, como moitas outras
de épocas pasadas, unha orixe
relixiosa. Os primeiros que se
coñecen apareceron xa ben
entrado o século XV, e tiñan
como finalidade evitar a usura
e os   abusos que realizaban
especialmente os mercaderes
xudeus de entón. Foron dous
monxes recoletos italianos
chamados Bernabé de Terni e

Bernardino de  Feltre os ini-
ciadores deste  sistema nas
cidades de Perusa e Orvieto
respectivamente. 

As caixas de aforro máis
antigas datan do ano 1780
máis ou menos, localizándose
en Hamsburgo, Kiel, Berna e
Basilea. En España o primeiro
monte de piedad (de clara ins-
piración benéfica, como os
seus homólogos europeos)
aparece no ano de 1703 por
iniciativa do cura aragonés
Francisco Piquer, capelán do
Convento das descalzas Rea-
les de Madrid, estendéndose

rapidamente por toda España. 
A primeira caixa de aforros

española foi a de Madrid, fun-
dada no ano 1883 e creada por
un ilustre galego chamado
Joaquín Vizcaíno, Marqués de
Pontejos, natural da Coruña e
militar de profesión. Con el
colaborou o escritor Ramón de
Mesonero Romanos. O Mar-
qués de Pontejos acadou ser
alcalde de Madrid, onde reali-
zou un importante labor, espe-
cialmente nos temas de
urbanismo, algunhas de cuxas
obras aínda hoxe perduran. 

no ano 1869, produciuse a

fusión da Caixa de Aforros e
Monte de Piedad de Madrid,
e no ano 1872 creouse o pri-
meiro Banco Hipotecario de
España, xurdindo a partir do
ano 1920 o Banco de Crédito
Industrial, Banco de Crédito
local, Banco de Crédito Agrí-
cola, Caja Central de Crédito
Marítimo y Pesquero, así
como outras varias entidades
semellantes e cos mesmos fins
crediticios. A Caixa de Aforros
e Monte de Piedad de Vigo
fundouse no ano 1880. Como
dato histórico, engadímos que
o primeiro banco francés foi

fundado por napoleón Bona-
parte en 1800, creando  máis
tarde a condecoración máis
importantes do país veciño, a
legión de Honor. 

Vista parcial da estatua en bronce 
do Marqués de Pontejos na 

Praza das Descalzas de Madrid
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ISABEl  BlASCO, XEREnTE dO PAzO dE EIdIÁn (AGOlAdA) 

“os clientes valoran moito a paisaxe e o
trato familiar que dispensamos no pazo”
Cando se abre unha ventá no Pazo de Eidián, en Agolada, entra por ela
algo máis que o aire fresco e verde da natureza que rodea esta casa fidalga
do século XVI. Entra a paz, a tranquilidade e o son do silencio. Un son
que atrapa dende o primeiro día e que Isabel Blasco, xerente deste pazo

reconvertido en hotel rural, non deixa de louvar. É o principal activo dun
conxunto no que arquitectura tradicional, paisaxe, confort e ocio fan do
Pazo de  Eidián un lugar perfecto para o descanso e as vacacións no que
non falta a gastronomía caseira de calidade e o mellor trato familiar.

O xardín do Pazo de Eidián é un dos espazos preferidos de Isabel Blasco

“Organizamos
aniversarios, 
xuntanzas de 
familia, festas,
vodas pequenas
e comuñóns”

“Temos ofertas
moi boas para
as persoas que
fagan a reserva
a través da nosa
páxina web”

-Por que deberían os
clientes escoller o Pazo de
Eidián como lugar de
vacacións ou descanso ?
- Hai moitos motivos. Eu
podería falar marabillas deste
lugar, aínda que só sexa polo
afecto persoal que lle teño,
pero vénseme agora á cabeza
unha das últimas frases que
escribiron no noso libro de
visitas:  “Poucos pazos vin
coma este, exemplo de beleza,
de trato e tolerancia. Comida
de reis e bebida de deuses”.
Creo que é unha definición
moi boa e capaz de convencer
a calquera.

-E que foi o que a conven-
ceu a vostede para coller
as rendas do pazo? 
- A min encántame o campo
dende sempre.  Viña aquí con
moita frecuencia porque o
pazo era propiedade da familia
e faciamos reunións a miúdo.
En 2003 restaurouse o con-
xunto en  profundidade e xa
comezou a funcionar como
hotel rural, pero foi este ano
cando decidín facerme un
pouco cargo de todo isto e
iniciar unha nova etapa. Estou
comezando, coma quen di. 

-que novidades traerá
esta nova etapa?
-En realidade no Pazo de
Eidián estamos introducindo
constantemente novos servi-
zos. Por exemplo, a partir da
segunda quincena de agosto
teremos ofertas moi boas para
os clientes que fagan a reserva
on line e paguen directamente
a través da nosa páxina web.
Por outra banda, queremos
sacarlle o maior partido posi-
ble ao noso xardín, que ten
15.000 metros cadrados, e en
breve habilitaremos pistas de
futbito, baloncesto, petanca e
bolos. Son servizos que se
sumarán a outros que xa

temos, como a pista de padel,
a piscina, o jacuzzi ou a sala de
masaxes e fisioterapia. Busca-
mos combinar espazos para o
ocio e para o descanso. 

-vexo que tamén lle dan
moita importancia á rela-
ción coa natureza.
-O pazo está no corazón da
Galicia verde e nunha comarca
que ofrece unhas condicións
naturais inmellorables. Por iso
tamén poñemos en contacto
aos nosos clientes con empre-
sas externas que organizan
actividades ao aire libre como
sendeirismo, hípica, bicicleta,
quads ou remo. 

-Existe un perfil de
cliente?
-Vén bastante xente de fóra de
Galicia, sobre todo de Madrid.
Trátase de familias que veñen

de vacacións e están aquí arre-
dor dunha semana. Chámalles
atención a arquitectura do
pazo e as súas comodidades,
pero tamén veñen por descu-
brir a Galicia rural. En xeral
encántalles poder abrir as
ventás da habitación pola
mañás e atoparse coas vistas
marabillosas que temos, co
verde, coas árbores, con tanta
tranquilidade... valoran moito
a paisaxe, o trato familiar que
dispensamos e pequenas cou-
sas como sentarse a descansar
e poder oír o silencio.  

- outro dos valores do
pazo é a súa gastronomía.  
-Si, tamén funcionamos como
restaurante. Se alguén quere
achegarse ao pazo só para cear
ou xantar, pode facelo previa
encarga.  O ano pasado pecha-
mos polo inverno pero a inten-

ción é volver a abrir todo o
ano. Agora no verán temos un
sitio moi agradable debaixo da
parra que hai no patio. Os días
de calor dos meses de xullo e
agosto estase na gloria. no
pazo hai un montón de peque-
nos recunchos que son unha
marabilla...

-que tipo de comida dan ?  
-Platos tradicionais. Temos
unha cociña que poderíamos
definir como clásica: ameixas
á mariñeira, langostinos á
prancha, bacallau á galega,
tenreira guisada... os aperiti-
vos son máis innovadores.
Temos, por exemplo, queixo
da ulloa rebozado con confei-
tado de figo, salmón marinado
ou dátiles con bacon. Tam-
pouco falta a empanada e a
tortilla de toda a vida, que
teñen moito éxito. 

-acollen eventos ?
-Facemos aniversarios, pri-
meiras comuñóns, bautizos,
comidas familiares ou vodas
con poucos invitados, porque
hai que ter en conta que o
comedor ten capacidade para
80 persoas. Calquera tipo de
celebración é organizada polo
pazo e a comida feita na nosa
propia cociña. dispoñemos de
12 habitacións nas que pode
aloxarse a xente despois da
celebración sen necesidade de
coller o coche para volver á
casa.  Cando temos eventos e
hai bo tempo, sempre servi-
mos os aperitivos fóra, nun
pequeno patio con vistas
espectaculares dende o que se
alcanza a ver perfectamente
Melide. Son as vantaxes das
pequenas celebracións, que se
fan máis especiais porque o
ambiente é acolledor.  
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San Roque 2012 no

Pub Q´máis

Gogos, Drag Queen, azafatas, premios...

O pub de moda en Melide!!

Venres 10: Festa Vodka Skyy

Venres 17: Festa Red BullXoves 16: Festa Ron Barceló

Mércores 15: Festa máquina Licor 43

Martes 14: Festa Cutty SarkLuns 13: Festa Tequila Tenampa

Domingo 12: Festa Gin tonic Plymouth

Sábado 11: Festa Jameson

Lunes 20: Fin San Roque con  B. Limón

Domingo 19: Festa Jack Daniel´sSábado 18: Festa JB


