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O CONCELLO DEBE EXPLICAR PORQUE NON
DEIXOU TOCAR A CUARTA XUSTA

O SAN ROQUE MÁIS CARO, O SAN ROQUE MÁIS DESORDENADO
E O SAN ROQUE MENOS RESPETADO INSTITUCIONALMENTE

Despois de tres anos e medio la-
mentamos que asociacións meliden-
ses preocupadas polo benestar dos 
veciños teñan que poñer como punto 
de encontro instalacións de Arzúa.

Moitos veciños e veciñas teñen que 
desprazarse a outros concellos para 
poder practicar deporte. Van aló máis 
de tres anos no que as familias teñen 
que pagar do seu peto o despraza-
mento a outros lugares se queren es-
tar activos, coidar a súa saúde e des-
frutar dun anaco de ocio-deportivo.

A PISCINA CLIMATIZADA E O XIMNASIO,
MÁIS DE 3 ANOS PECHADOS

Concelleiros do PP de Melide ante a piscina pechada
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O San Roque máis caro, o San Roque máis desordenadoO San Roque máis caro, o San Roque máis desordenado
e o San Roque menos respetado institucionalmentee o San Roque menos respetado institucionalmente

O PP de Melide alerta da “desorganización, danos a imaxe institucional, falta de previsión e 
de seguridade” por parte do Concello durante as festas de San Roque

O PP pide explicacións dado que ben entrada a 
semana de festas os taxistas “non coñecían aínda 
o traslado da parada dende o tradicional Cantón 
de San Roque á Rúa Progreso. O Concello fixo o 
traslado sen acondicionar a nova parada para que 
funcionara o teléfono, tardando un día en estar 
operativa en plenas festas”. Os usuarios quedaron 
desantendidos, sen información e a centralita da pa-
rada “absorbida polos postos ambulantes”.

A seguridade é outra das contas pendentes dun 

Goberno bipartito que mostra unha vez máis que 
“está máis pendente de dar grandes discursos au-
tocomplacentes que na organización das festas de 
Melide: o traballo, a organización e a xestión non 
son o forte de Pérez”. Non se organizou ningunha 
Xunta de Seguridade previa ao mes de Agosto o que 
provocou situación de inseguridade. A falta de or-
ganización tamén afectou á tradición e as costumes 
relixiosas: nin a banda acompañou á procesión o se-
gundo día das festas.

DÍA DO NENO
“O Concello enganou ás familias ofrecendo un día do neno con descontos do 5% nas atraccións e a rea-

lidade foi que ninguén lles deu orde para que se levara a cabo. E o peor foi que o bipartito Pérez-Prado lle 
botou a culpa á Comisión de Festas”

Voz de Galicia, 24-08-2022

O Concello nuncaO Concello nunca
ten a culpa,ten a culpa,
sempre ésempre é

dos demáis!dos demáis!

Así de rodeada estaba a centralita dos taxis Así estaba Melide logo da festa sen limpar
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A incoherencia do bipartito AM-PSOE fai que durante 
dez días, en pleno San Roque, as rúas do casco antigo se 
ateigaran con postos ambulantes mentres nos pregunta-

mos cal é o motivo polo cal non se permiten colocar os pos-
tos do mercado ambulante en puntos estratéxicos como o 
casco antigo e o Cantón de San Roque 4 domingos ao mes.

O equipo de goberno ten que solucionar a problemática okupa

O goberno de AM-PSOE ten que reunir con urxencia as 
autoridades competentes en seguridade para solucionar a si-
tuación de vivendas privadas que están okupadas en Melide. 

Hai máis 25 persoas ocupando propiedades axenas xe-
rando inseguridade e obrigando a veciños a acudir a em-

presas privadas para desaloxar okupas das súas vivendas. 
A situación de inseguridade é palpable e a pasividade do 
Concello é evidente. Chegaron a instalar unha piscina en 
plena rúa e ningunha autoridade local reaccionou a pesar 
de ser alertados.

MENTRAS O MERCADO DOMINICAL EN MELIDE AGONIZA REVIVE EN CONCELLOS LIMÍTROFES

Por iso “consideramos moi importante que a quen lle 
toque asumir responsabilidades sexa dunha cor política 
ou doutra, adopte actitudes que demostren ese respecto 
ás tradicións que nos fixeron chegar a ser quen somos”.

A “non organización do operativo”, “afectou a imaxe institucional” de Melide, xa que por esta falta 
organizativa, a banda que acompaña ao Santo de regreso á igrexa parroquial non saíu en procesión.

MES DE AGOSTO
A IMAXE DE MELIDE POLO CHAN

Imaxe de do rural melidense no centro social do Leboreiro
é a que ven os peregrino a súa chegada á Melide Así estaban as farolas

Rúas do casco antigo ocupadas durante as Festas do San Roque

... e o resto do ano domingos de feira Melide baleiro Dinamismo cultural: días previos do San Roque
ateigados co mercado medieval

agora antes co pp



“Quedan menos de 250 días para recuperar a ilusión”“Quedan menos de 250 días para recuperar a ilusión”

O San Roque máis caro, o San Roque máis desordenadoO San Roque máis caro, o San Roque máis desordenado
e o San Roque menos respetado institucionalmentee o San Roque menos respetado institucionalmente

O CONCELLO DEBE EXPLICARSE

É lamentable que Galicia sufra a desconexión do 
goberno de Sánchez e os seus socios en Melide non 
alcen a voz ante este feito. Peregrinos e veciños ven 
incrementada a súa perigosidade pola cantidade de 
tráfico rodado que soporta cada día a N-547. 

Queremos que o goberno municipal presione 
ao goberno central para que garantice que nos or-
zamento de 2023 vai haber cartos para rematar a 
A-54.

Buscamos un compromiso serio.

Comisión de Infraestructuras do PP e alcaldes e portavoces dos concellos afectados pola paralización da A-54

Acordo local para a finalización da A-54

#ObxetivoMelide


