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O Pazo de Congresos xa é
un espazo de ocio e deporte

Coa inauguración das pistas de pádel e skate culmina
o proxecto para converter o recinto feiral melidense
no primeiro parque cuberto do interior de Galicia. P12

As cianobacterias invaden
as augas de Portodemouros

Algas microscópicas de toxicidade moderada re-
prodúcense  no encoro, froito da contaminación e da
falta de correntes, tinxindo de verde a superficie. P14

Todos os anos toca en Melide
e este Nadal tamén. Seis mil
euros cando menos, que é a
cantidade que sortearán os
comercios socios de Asetem
entre os clientes que escollan a
vila para realizar as súas com-
pras nestas datas especiais. 

“Este Nadal toca en Me-
lide”, a campaña máis antiga
e coñecida dos comerciantes
locais, volve un ano máis coa
participación de 60 establece-
mentos e mantendo o mesmo
nivel de premios de edicións
anteriores a pesar da crise
económica. Ata o 7 de xaneiro,
e por  cada compra que reali-
cen nos comercios inscritos,
os clientes recibirán papeletas
para entrar no sorteo dos

O comercio de Melide
premias as compras de
Nadal na vila con 6000 €

seguintes galardóns: un pre-
mio gordo de 2.000 euros, un
premio de 1.000 euros, dez
premios de 200 euros e dez
premios de 100 euros. 

Dito sorteo realizarase o 8
de xaneiro ante notario nas
oficinas de Asetem. As persoas
agraciadas disporán de vinte
días para presentar as rifas cos
números premiados, que se-
rán publicados tanto a través
deste xornal como da páxina
web e do facebook da patronal
melidense. A presidenta de
Asetem-Cca, Sonia Valiño,
anima a apostar pola vila para
facer as compras de Nadal xa
que, como di o propio lema da
campaña, “mercar en Melide
é todo un acerto” . P3
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Editorial

Volver ás andadas

Tribuna de opinión

Grazas
Xunta directiva de AseteM-CCA

Dende a directiva de Asetem-
Cca queremos aproveitar este
espazo para transmitir as máis
sinceras grazas a todos os so-
cios, entidades e persoas par-
ticulares que contribuíron co
seu esforzo e cos seus cartos a
que o xornal Cerne siga sendo
unha realidade a medio prazo. 

Como todos e todas sabe-
des, 2013 non foi un ano doado
para un dos piares desta aso-
ciación. A redución das axudas
institucionais deixou nunha
situación moi delicada este
proxecto que tanto esforzo cus-
tou sacar adiante e que leva
case unha década facéndose
eco do que pasa na Terra de
Melide. Coa intención de evitar
a desaparición do xornal, bara-
llamos diferentes alternativas
de financiamento e decidimos
finalmente apostar por crear as
figuras do “socio colaborador”

e do “subscritor”. Foi en reali-
dade un chamamento á soli-
dariedade e ao compromiso
da sociedade melidense cun
xornal que xa lle pertence, que
xurdiu como un proxecto co-
lectivo e que como tal se man-
tén, intentando ser o reflexo
do que nos pasa, do que nos
afecta e do que nos preocupa. 

Grazas pola boa resposta.
Grazas aos socios e socias de
Asetem que en tempos de crise
rascaron nos petos. Grazas a
todas as persoas que brinda-
ron a súa colaboración.  Entre
todos lograstes que en 2014 o
Cerne siga estando presente
nas casas, nos bares, nas ten-
das e nas rúas da comarca. Ini-
ciamos co ano novo unha nova
etapa na que todos os apoios
que sigamos sumando serán
ben recibidos. Esta carreira de
fondo continúa.

ata 2015, segundo indican
as previsións de analistas, do
sector financeiro e do propio
goberno. 

Abondan algunhas cifras
para reflectir esta realidade
que nos indigna. No terceiro
trimestre de 2013 o Banco
Santander ganou un 77% máis
ca no mesmo período de 2012,
o BBVA un 85,8%, CaixaBank
un 164% e o Banco Sabadell o
dobre ca o ano pasado. Emilio
Botín celebra os datos e di que
España está “en un momento
fantástico”. 

Na outra cara da moeda,
o crédito ás pequenas empre-
sas e ás familias reduciuse
un 20% dende 2012.  Segundo
os datos do Banco Central
Europeo (BCE), a metade das
pemes que acudiron a unha
sucursal no mes de  setembro
non lograron os cartos que
necesitaban e o 58% das que
os conseguiron, obtivéronos
con peores condicións que

en ocasións anteriores. No
que a Galicia se refire, os
bancos teñen prestados 53.123
millóns, a cantidade máis
baixa dende 2007.

Algo está pasando. Volve-
mos á cobiza sen medida, á
privatización das ganancias
trala socialización das perdas;
un panorama xa coñecido que
contrasta coa necesidade de
crédito que teñen familias
e empresas, tan importante
para a súa propia superviven-
cia como para a reactivación
da economía. Suponse que
asumimos os custos do rescate
financeiro  para evitar o desas-
tre que provocaría nos nosos
negocios e nas nosas vidas a
caída dos bancos. Tamén para
garantir un futuro. Agora, á
vista dos acontecementos, é
inevitable que xurdan as dúbi-
das: o obxectivo era salvarnos
a nós ou salvalos só a eles?

É momento de esixir e de

poñer límites. Neste sentido,
a Comisión Europea vén de
marcar a liña a seguir tras
impoñer unha multa récord de
1.700 millóns a seis grandes
bancos que actuaban como un
cártel para manipular o eurí-
bor e manexar ao seu antollo
os tipos de interese que se lle
aplicaban a millóns de hipote-
cados, aforradores e empresas.
A nova lexislación financeira
que prepara o goberno do es-
tado ten que ser unha oportu-
nidade para outorgarlle ao
Banco de España maior poder
de control e de sanción. 

Os cidadáns non poden ser
de novo monicreques. A regu-
lación e as esixencias son ne-
cesarias, especialmente cando
os cartos públicos fixeron de
colchón para amortiguar a ca-
ída dunhas entidades finan-
ceiras que, elas si, viviron e
tiveron unha cobiza por enriba
das súas posibilidades.   

Os datos son contraditorios.
Nun momento no que se dá
case por superado o rescate
europeo para recapitalizar a
banca e no que as entidades
financeiras se
ven de novo
inmersas nun
inexplicable
festival de be-

tar ao borde do abismo, a billa
do crédito segue pechado para
familias e empresas. E seguirá

neficios tan só seis
anos despois de es-
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SEGUROS BILBAO CATALANA
OCCIDENTE

Grupo

C/ Ronda de Pontevedra
Nº 113 Bajo - 15800 Melide

Tlf/ Fax: 981506495
Móvil: 678055942

rodrigofernandez@segurosbilbao.com

Rodrigo Fernández Pombo

Agente de seguros exclusivo
Nº de Reg. Mediador.:  COO2636154917K

O comercio local recompensa con
6.000 euros as compras en Melide

60 comercios
repartirán máis
de 60.000 rifas
para sortear 22
premios entre
os clientes

Non reparte millóns de euros
nin acapara minutos de publi-
cidade na televisión, pero ta-
mén ten un premio gordo e
unha boa restra de beliscos
capaz de alegrarlle o día a cal-
quera. Trátase de “Este Nadal
toca en Melide”, a campaña
que dende 1.997 vén reali-
zando Asetem-Cca  por estas
datas e que volve un ano máis
para premiar a fidelidade dos
clientes que escollan a vila
para realizar as súas compras
de Nadal e reis. 

6.000 euros en premios 
un total de 60  comercios par-
ticipan este ano na campaña,
que botou a andar o pasado
día 1 de decembro e que non
rematará ata o 7 de xaneiro.
Durante ese tempo, e por
cada compra que realicen nos
establecementos inscritos, os
clientes recibirán papeletas
para entrar no sorteo de 22
premios que suman un valor
total de 6.000 euros e que se
distribuirán do seguinte xeito:
un premio gordo de 2.000 eu-
ros, un premio de 1.000 euros,
dez premios de 200 euros e
dez premios de 100 euros. 

A presidenta de Asetem-
Cca, Sonia Valiño, destaca

o esforzo feito por todos os
socios da patronal melidense
“para lograr manter o nivel de
premios de anos anteriores a
pesar de que a situación segue
a ser complicada”. Segundo
expresou Valiño, “comercian-
tes e clientes merecen que non
decaia a máis exitosa de todas
as nosas campañas”. 

sorteo, o 8 de xaneiro
Ao día seguinte do remate
da campaña, isto  é, o 8 de
xaneiro, a sede de Asetem-Cca
acollerá o sorteo dos números
premiados. Celebrarase ás
21:30 horas ante notario e
estará aberto ao público. unha
vez que se coñezan os nú-
meros agraciados e os seus co-
rrespondentes reservas, Ase-
tem publicará a listaxe no seu
sitio  web, no Facebook e en
días posteriores tamén en
radio Melide e nas páxinas  do
Xornal Cerne. 

A partir dese momento as
persoas agraciadas terán ata o

31 de xaneiro ás 13:00 horas
para presentar as rifas premia-
das nas oficinas da patronal
melidense. Se transcorrido ese
tempo non aparece o número
titular nin o suplente, o pre-
mio declararase deserto. 

Xa nos primeiros días do
mes de febreiro, os clientes
afortunados recibirán os pre-
mios de mans dos titulares dos
establecementos que reparti-
ron as rifas premiadas. Será
no transcurso dun acto para o
que aínda non hai data fixada
e para o que tanto comercian-
tes como consumidores serán
avisados previamente pola
organización. Os premios en-
tregaranse en vales de 50
euros ata completar o valor de
cada un deles. unha vez que os
reciba, o cliente disporá de 15
días naturais para gastalos.
Poderá consumilos  nun só co-
mercio ou en varios. A única
condición é que o establece-
mento en cuestión teña parti-
cipado na campaña. 

Cartel identificativo dos establecementos socios de Asetem-Cca
que participan na campaña de Nadal. Na imaxe, Eurocadena

Este Nadal toca en Melide

Locais  participantes

A Boa Viña
Aceiteiro
Aleia Novias
Angarela
Berencello
Bodegas Mejuto
Cafetería M-40
Cafetería Stop
Calitex
Calzados Broz
Carola Moda
Casa Juanito
Casa Santos
Ctr. Comercial Ares
CC Xestión
Colorín Colorado
Cousas Novas
Deportes López
Ekaté
El Baúl de la Piquer
El Dándolo
El Mundo del Pintor
Electricidade Vilela
Electrotel
Eurocadena
Fisiovida

Froitas Olga
Gasol. Corredoiras
Lácteos T. Melide
Leiva Motosport
Librería Cousas
Librería Vitorio
M&M Moda
Manualidades Sito
Marvi
Meligraf
Melimática
Melisanto
Mis Labores
Mobles Ares
Mobles Paula
Modas Alfonso
Muxica
Óptica Abal
Óptica Melide
Panadería Toques
Pasarela
Pescados Abel
Pescados Manolo
Pizzería Xoldra
Santín Amo Perruq.
Skala Peluqueros
Sisuka
Súper Vilasoa
Tintorería Iris
Xebre
Xoiería Oro Ley
Xoiería Roval
Xoiería Silvela
Zapatería Tanuska
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Cafetería y  Pastelería

Tfno: 981 505 153
C/ Progreso, 6
15800 MELIDE

EstiloEstilo
Bo Nadal

C/ Gaiteiros Os Garceiras, 1
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Os Garceiras e Pensión Xaneiro,
ganadores do “Outono de tapas”

Semella que foi unha decisión
difícil polo axustado das pun-
tuacións, pero en todo con-
curso hai uns ganadores e
os clientes que durante dúas
fins de semana probaron as 18
tapas da “ruta das Setas e das
Castañas” decidiron, xunto co
criterio do xurado profesional,
que a da Xamonería Os Gar-
ceiras e a da Pensión Xaneiro
merecían estar no podio das
delicias gastronómicas. 

Cunha puntuación media
de 8.91 sobre 10, o “Outono
nos Garceiras”, a proposta
elaborada pola xamonería do
mesmo nome,  e fíxose co
premio máis importante; o
de mellor tapa.  En segundo
lugar, cun 8.63, quedou o
petisco da Pensión Xaneiro.
O terceiro posto foi para os
hoxaldres de Casa Estilo, que
ao igual ca o establecemento
ganador participaba por pri-
meira vez na ruta. Obtivo
unha puntuación de 7.03.

Foron tamén estes tres
establecementos os que se re-
partiron o podio na categoría
de Tapa Innovadora. Non obs-
tante, o premio neste caso
foi para o “X-5” da Pensión

Xaneiro, cunha tapa de orixi-
nal presentación elaborada
con cinco ingredientes. Obti-
vo unha puntuación de 8.88
sobre 10, superando a Os
Garceiras que quedaron en
segundo lugar. No terceiro
posto desta categoría repetiu
Casa Estilo. 

Os establecementos pre-
miados teñen en común que é
a primeira vez que ganan nal-
gunha das categorías do con-
curso de tapas. Ademais, nos
dous casos decidiron cambiar
a última hora a tapa que tiñan
pensado facer. “Al final fue
todo un poco improvisado”,
declara Marina Ferreyra, de
Os Garceiras, “pero ahora me
alegro de haber cambiado”.

Ámbolos dous ganadores
recibiron de Asetem uns azu-
lexos conmemorativos  que xa
locen nos seus establecemen-
tos como mostra do seu bo fa-
cer na cociña. Coa entrega de
premios púxose fin á cuarta
edición do “Outono de Tapas”,
que pechou con balance posi-
tivo e na que os locais parti-
cipantes repartiron arredor
de 2.800 tapas nos catro días
que durou o concurso. 

Os BOCAdOs MÁis
eXQuisitOs

Os Garceiras:

Outono nos Garceiras

A mellor tapa da IV ruta
das Setas e das Castañas
está elaborada a base de
polo salteado, cogomelos e
champiñóns. Esa mestura
compleméntase con nata,
crocante de xamón, unha
redución balsámica e un
“toque sorpresa” que os
creadores prefiren gardar
no caixón por tratarse dun
segredo da casa.  Todo iso
sérvese sobre pan tostado
con aceite de oliva, allo e
perexil, ingredientes estes
últimos que “potencian o
sabor”. O “Outono nos Gar-
ceiras” forma xa parte da
carta de tostas que ofrece
este bar melidense. 

Tapear en Melide ten premio

Xa é sabido que ir de tapas
por Melide, ademais de fa-
cerlle ben ao bandullo, pode
traer consigo interesantes
sorpresas en forma de aga-
sallos. Como xa é habitual
ao  final de cada edición do
Outono de Tapas, Asetem
sorteou dous premios entre
os clientes participantes. 

un deles, consistente

nunha estancia para dúas
persoas no Pazo de Eidián
con dereito a cea e almorzo,
foi parar a mans de Tania
Arias Couso, veciña de Vila de
Cruces, que probou as 18 ta-
pas en concurso. O segundo
premio, unha sesión no cir-
cuíto termal do  Balneario
río Pambre, recaeu en Mª
José Vilar Soutiño, de Melide.

Pensión Xaneiro:

X-5

O seu nome “X-5” espertou
moita curiosidade, e mesmo
houbo quen o asociou a un
modelo de coche, pero tan
só responde a unha das
iniciais da Pensión Xaneiro
e aos 5 ingredientes que
compoñen a tapa máis in-
novadora: lombo de porco,
champiñóns, patacas “pana-
deira” cun toque de allo
e perexil, unha crema de
castañas e xamón frito. A
súa creadora, Mónica Cas-
tro, asegura que chegou
ao  resultado final “a base
de ir probando e combi-
nando diferentes ingredien-
tes”.  Inicialmente pensara
en elaborar polo recheo. 

Xamonería Os Garceiras

Pensión Xaneiro

Clientes degustando tapas

Isabel Blasco (Pazo de  Eidián) e Tania Arias

María José Vilar e Ángel García (Balneario Río Pambre)
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Aprender para mellorar. Fiel
a unha das máximas que
rexe a súa actividade dende
os inicios, a Asociación de
Empresarios Terra de Melide
(Asetem-Cca) vén de parti-
cipar en dous importantes
encontros sobre comercio
co obxectivo de coñecer
novas fórmulas de xestión
encamiñadas a optimizar o
funcionamento do centro
comercial aberto. 

A primeira das citas tivo
lugar a principios do mes
de  novembro no Hostal dos
reis Católicos, o lugar es-
collido para celebrar o VII
Congreso Compostela Mo-
numental, que este ano es-
tivo centrado na influencia

do turismo e do comercio
na creación de emprego. A
xerente de Asetem-Cca, Pilar
lópez, desprazouse ata a
capital galega para coñecer de
primeira man as experien-
cias presentadas polo actual
Premio Nacional de Comer-
cio; o Cca Barrio de las letras
de Madrid. No congreso par-
ticipou tamén a experta Ana
Espinosa, autora dun estudo
de ámbito internacional no
que compara o modelo de
xestión dos centros comer-
ciais abertos españois cos
BID (Bussines Improvement
Districts) canadenses, fórmu-
las de xestión colectiva do
comercio para facer fronte ás
grandes superficies. 

Asetem afonda nas fórmulas de

xestión do Centro Comercial Aberto

Visitaron nun só día vinte co-
mercios de Melide para coñe-
cer de primeira man todas as
novidades que ofrecían de cara
á tempada outono-inverno.
realizaron, como mínimo,
unha compra nalgún deles e
acreditaron todo iso cun pasa-
porte onde figuraban os selos
de todos os establecementos.
Agora, os clientes que máis se

implicaron na campaña “En
Melide todo o día”, un show
room a ceo aberto organizado
por Asetem o pasado 23 de
novembro, reciben a recom-
pensa á súa participación: di-
ferentes agasallos que están a
recoller estes días nas oficinas
da patronal melidense ou nal-
gún dos establecementos que
colaboraron con esta xornada

comercial  cedendo os regalos
de forma desinteresada. Tal foi
o caso de Muxica Tenda Xo-
ven, Pescados Manolo, Xoiería
Oro ley e a Denominación de
Orixe Arzúa-ulloa.

Nova edición
Feito o balance da primeira
edición, a directiva de Asetem-
Cca amósase partidaria de re-
petir a xornada para lograr que
se consolide e que nun futuro
próximo poida ter unha acep-
tación e unha implantación
entre a clientela semellante a
outras iniciativas como a Cam-
paña de Nadal ou o Mercame-
lide. Non obstante, e sendo
conscientes de que non acadou
a repercusión esperada polos
comercios implicados, acome-
teranse unha serie de cambios
que poden afectar tanto ás da-
tas como ao grao de descontos
ou ao xeito de desenvolver a
propia campaña. Todas as me-
didas novas serán debatidas
cos socios interesados. 

María ulla, de Monterroso, recolleu seis queixos de Arzúa-ulloa

entrega de agasallos aos clientes 
da campaña “en Melide todo o día”

Pilar lópez, de Asetem, e o xerente de Compostela Monumental

Asistentes ao congreso de comercio atenden ao conselleiro 

A segunda das citas nas que
estivo presente Asetem-Cca
foi o foro organizado a me-
diados de novembro pola
Consellería de Economía e
Industria para definir as
prioridades de actuación do
novo plan estratéxico co que
o goberno galego quere im-
pulsar o comercio nos próxi-
mos tres anos. No encontro

participaron as principais
asociacións de comerciantes
de Galicia, que achegaron as
súas suxestións  e propostas.
O conselleiro do ramo,  Fran-
cisco Conde, clausurou o foro
e anunciou que en 2014 a
Xunta destinará 5,3  millóns
para os centros comerciais
abertos e 1,3  para promover
o relevo xeracional.

PrOXeCtOs de eQuiPAMeNtO
teCNOlÓXiCO dAs PeMes NO

seCtOr serviZOs eNtre 30.000 
e  200.000 eurOs

Beneficiarios

As pemes, persoas físicas ou xurídicas, ou
agrupacións destas.

sectores incentivables

.- A construción.

.- O comercio por xunto e o comercio
polo miúdo: reparación de vehículos de motor
e motocicletas. 

.- O transporte e almacenamento.

.- Servizos hostaleiros de aloxamento.

.- Servizos de información e comuni-
cacións.

.- Seguros, reaseguros e fondos de
pensións excepto seguridade social obrigatoria,
actividades financeiras auxiliares aos servizos
financeiros e aos seguros.

.- Actividades inmobiliarias.

.- Actividades profesionais, científicas
e técnicas.

.- Actividades administrativas e servi-
zos auxiliares.

.- Educación, actividades sanitarias
e de servizos sociais.

.- Actividades artísticas, recreativas
e de entretemento.

.- Outros servizos.

Conceptos subvencionables

a) Bens de equipamento de carácter
tecnolóxico en xeral ligados directamente
ao servizo prestado pola peme.

b) Equipamentos para proceso de datos.

c) Software ligado ao servizo prestado
pola empresa. Non será subvencionable
calquera software que apoie procesos internos
da empresa (como o propio ErP da empresa).

d) Activos fixos destinados ao almace-
naxe e loxística (andeis, sistemas de automati-
zación, etiquetaxe e lectura de datos, elementos
de transporte interior).

e) Mobiliario e elementos decorativos,
limitados ao 20% do investimento subven-
cionable total.

Contía

Ata o 40% dos investimentos subvencionables,
(ata 50% pequenas empresas).

Prazo

Dende o 2 de xaneiro de 2014 ata o 18 de
febreiro de 2014. 

AXUDAS E SUBVENCIÓNS 

Información facilitada por CC XESTIÓN
R/ Florentino L. Cuevillas, 2  - Tlf: 881 973 307 
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I c e b e r g
O teu pub en Melide

AZAFATAS......

Grazas a tod@s pola boa 

Esperámosvos
nas nosas 

grandes festas de 

BO NADAL, FELICES, B
FIESTAS, MERRY CHRI
JOYEUX NOEL, BO NAD
MERRY CHRISTMAS, B
FELICES FIESTAS, MER
RRY CHRISTMAS, JOYE
NOEL, FELIZ NAVIDAD,
BO NADAL, FELICES FI

&

NADAL

FIN DE ANO
GOGOS

REGALOS

acollida do noso Aniversario!!!
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ILUSTRE COLEGIO DE ODONTÓLOGOS
Y ESTOMATÓLOGOS DE A CORUÑA

Ronda da Coruña, 31 - 1ºB
15800 - MELIDE (A Coruña)

Tlf.: 981 50 57 05

COCHES
TRACTORES
MOTOS 
HOGAR
COMERCIO
EDIFICIO

VIDA RIESGO
AHORRO JUBILACIÓN
PLANES DE PENSIONES
INVERSIÓN
SALUD
DECESOS

Tfno.: 981 507 022
Fax.: 981 507 022
Antón Fraguas, 12

15800 MELIDE

Tfno.: 981 789 879
Fax.: 981 789 879
Sánchez Anido, 7

15310 TEIXEIRO

TEIXEIRO
Tfno.: 981 914 011
Fax.: 981 918 198
Avda Arteixo, 83-85

15009 A CORUÑA

CORUÑA

WWW.METECASESORES.COM

Ana Marcos Cardo

Odontóloga

MELIDE

EN COLABORACIÓN

CON

XORNAL  CERNE
Departamento de 

publicidade
663 687 322 / 981 506 188

adolfo2007adolfo@hotmail.com
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La mayor oferta de la comarca en
pisos, casas, chalets, solares...

> Pisos de 2 a 4 dormitorios desde 51.000 €

> Chalets de lujo de 220.000 a 450.000 €

> Casas y casas para restaurar.

> Alquileres. Fincas y solares. 

En Galicia

• Edificio gran lujo en Sanxenxo, primera línea

de playa (Paseo de Silgar). Grandes descuentos.

• Edificio en Portonovo con piscinas de agua

salada, pista de tenis y zona verde privada.

Precio hipoteca. 

• Pisos en Coruña, Vigo, Boiro, Ribeira, A Pobra,

Foz, Burela, Santiago de Compostela...

• Chalets en Lugo, Vigo, Nigrán, Oleiros, Cambre,

Sada, Mos...

Opciones de negocio

* Naves en A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Pontevedra...

* Bajos en rentabilidad en Vigo y Ourense  /  * Nave en rentabilidad en A Coruña.

* Fincas de 40 a 100 hectáreas.

Estamos en:

C/ Gaiteiros Os Garceiras, 3 bajo

MELIDE (A Coruña)

www.invergalicia.com

Tlf: 981 505 781  

admon@invergalicia.com 

info@invergalicia.com

SI QUIERE COMPRAR, VISÍTENOS. 

SALDRÁ GANANDO

SI QUIERE VENDER, DÉJENOS 

AYUDARLE
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CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS:

DDD, LEGIONELLA, INSECTOCAPTORES

HIGIENE AMBIENTAL

AMBIENTADORES, BACTERIOSTATICOS, HIGIENE FEMENINA

FORMACION:

GESTION F.TRIPARTITA, MANIPULADOR ALIMENTOS, A.P.P.C.C.

ASESORAMIENTO ALIMENTARIO:

GESTION REG. SANITARIO, AUDITORIAS E INSPECCIONES

LABORATORIO DE ANALISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS

WWW.PLAGOSTEL.COM

TLF: 986 118 714

ERUOM

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

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

viños

TRATAMIENTOS DETRATAMIENTOS DE

ORTODONCIA ORTODONCIA 

E IMPLANTESE IMPLANTES

Avda. de Toques, 28 - 1º (MELIDE)

Tlf: 981 50 74 22
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Os partidos da oposición en
Melide, BNG e PSOE, presen-
taron a través dos seus com-
pañeiros no Parlamento de
Galicia cadansúa emenda aos
presupostos da Xunta  co ob-
xectivo de que se habiliten os
cartos necesarios para cons-
truír o novo centro de saúde
do municipio. 

O avance de orzamentos
para 2014 recolle para o ambu-
latorio melidense algo menos
de 20.000 euros, unha canti-
dade que para os socialistas
supón “unha burla” e que para
os nacionalistas é tanto “coma
se non deran nada”. Así o ex-
presou Ana Pontón, deputada
do BNG no Parlamento Galego
que visitou a finca onde se
construirá o edificio acompa-
ñada por varios concelleiros
nacionalistas. Sobre o terreo,
Pontón denunciou “a gravi-
dade de aplicar recortes inxus-
tos en sanidade e de ver lugares
como Melide onde o PP engana
á poboación vendendo un
proxecto que non existe”.

Nesa liña, o voceiro dos
BNG en Melide, Xosé Igrexas,
engadiu que “levan tres anos
anunciando o inicio das obras
e aquí o único que hai son her-
bas”. responsabiliza directa-
mente á alcaldesa, Ánxeles
Vázquez, á que acusa de “ven-
der fume e propaganda”.

Pola súa banda, o secreta-
rio xeral dos socialistas meli-

denses, José Antonio Prado,
considera que trala presenta-
ción das emendas “o PP poderá
demostrar se realmente ten
vontade de que se constrúa
o ambulatorio”. 

Os dous partidos solicitarán
coñecer que pasou coas parti-
das de 500.000 e 771.000
euros consignadas en anos
anteriores e non executadas. 

BNG e PsOe dubidan que haxa vontade
“real” de construír o novo ambulatorio

Pontón e concelleiros do BNG ante a parcela do centro de saúde

O Concello de Melide aprobou,
cos votos a favor do PP e
en contra de BNG e PSOE,
os orzamentos municipais
para 2014, que ascenden a
5.483.122 euros.

Na exposición previa ao
debate plenario, o concelleiro
de facenda, luis Arias, presen-
tou  as contas como un exerci-
cio de contención e prudencia
que suporá a continuidade
dunha política “de eficaz xes-
tión dos fondos públicos” e que
permitirá “manter os servizos,
pagar en tempo aos provedores
e seguir diminuíndo a débeda”.
Neste  aspecto fixo especial
fincapé e destacou que durante
os dous anos de goberno do PP
se reduciu a débeda municipal
en 1,3 millóns de euros.  

Arias resaltou tamén o in-
cremento de 5.000 euros na
partida destinada para axudas
a asociacións culturais (que
pasará a ser de 15.000 euros)
e o “gran esforzo” en investi-
mento real, apartado ao que
se destinan 477.847 euros, o

8,71% do orzamento de gastos. 
Especialmente crítica se

amosou a oposición en relación
con este capítulo. Botando
man de números, o voceiro do
PSOE, Manolo Prado, explicou
que “se descontamos as trans-
ferencias que ides recibir, das
arcas municipais só sairán
46.450 euros para investi-
mentos, o 0,007%”. Dende as
bancadas nacionalistas, Xosé
Igrexas apuntou que o investi-
mento por veciño  se reduciu
nos últimos dous anos “estrepi-
tosamente” e achegou datos:
“se en 2012 era de 102 euros
por habitante, en 2014 será
de 61”, dixo o edil do BNG. A
isto engadiu que “dende que
goberna o PP, cada melidense
paga 77  euros máis en taxas
e impostos”. 

Igrexas acusou ao execu-
tivo municipal de “maquillar
as cifras” e xustificou o voto ne-
gativo do seu grupo argumen-
tando que “sería unha
temeridade apoiar unhas con-
tas coma estas”. Tampouco

O PP aproba uns orzamentos “reais”
que a oposición tilda de “temerarios”

apoiou os orzamentos o PSOE
ao non ser aceptada a súa
principal reivindicación; incre-
mentar ata os 15.000 euros a
partida destinadas para situa-
cións de emerxencia social.
O equipo de goberno  rexeitou
a proposta argumentando que
o ano pasado se habilitaron
1.300 euros e finalmente non
foi necesario consumilos. “Es-
tades empeñados en que haxa
pobres e vagabundos en Me-
lide”, respondeu a alcaldesa,
Ánxeles Vázquez. 

Foi un dos argumentos que
empregou a rexedora para de-
fender  “o presuposto máis real
dende 2006”. Vázquez rexeitou
as críticas apelando á herdanza
recibida do bipartito: “pagá-
moslle 1,3 millóns aos bancos.
Se sacaramos iso para obras,
podiamos asfaltar todo o rural
de Melide”. E sentenciou: “non
subimos os impostos, mante-
mos os servizos, ímonos facer
cargo de novas instalacións
e aínda así amortizaremos
outros 267.000 euros”. 

A Deputación da Coruña asinou un convenio de colaboración co
Concello de Melide para o financiamento de actuacións relacio-
nadas co saneamento no municipio. Con este fin, a institución
provincial achegará 58.432 euros para ampliar a rede de sanea-
mento no ribeiro, canalizando un total de 147 metros; mellorar
a rede no Camiño de Santiago, separando fecais de pluviais; e
eliminar a antiga depuradora de Santa María, coa posterior
reposición do pavimento na zona. A alcaldesa salientou a
importancia deste acordo porque, segundo explicou, “permitirá
salvar un problema que leva facendo moito dano á imaxe do
camiño na entrada de Melide”. 

saneamento novo no ribeiro
e no camiño de santiago

OrZAMeNtOs 2014

INGRESOS

GASTOS

Impostos directos 2.052.500,00

Impostos indirectos 35.000,00

Taxas e outros 841.862,00

Transf. correntes 2.156.980,48

Ingresos patrimoniais 2.000,00

Transf. de capital 394.779,77

TOTAL 5.483.122,25

Gastos de persoal

Bens corrtes./servizos

Gastos financeiros

Transf. Correntes

Investimentos reais

Pasivos financeiros

TOTAL

37,43%

7,20%

0,04%

39,34%

15,35%

0,64%

100%

2.045.812,85

2.569.825,12

30.600,00

118.630,00

477.847,28

240.407,00

5.483.122,25

37,31%

4,38%

8,71%

2,16%

0,56%

46,87%

100%

Diego Calvo e A. Vázquez asinando o convenio de colaboración
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“En ti los ríos cantan y mi
alma en ellos huye / como tú
lo desees y hacia donde tú
quieras. / Márcame mi ca-
mino en tu arco de esperanza
/ y soltaré en delirio mi ban-
dada de flechas. / En torno a
mí estoy viendo tu cintura de
niebla / y  tu silencio acosa mis
horas perseguidas, / y eres tú
con tus brazos de piedra
transparente / donde mis be-
sos anclan y mi húmeda ansia
anida”. (Pablo Neruda). Hai
forma e formas de expresar
amor. A diferenza salta á vista.

FOtO-deNuNCiA: declaracións de amor

NOTICIAS BREVES

A voltas co franquismo
O PP de Melide evitou debater unha moción presentada
polo BNG no último pleno municipal que incluía unha
condena “da sublevación fascista dirixida por Franco e do
réxime ditatorial posterior”. O equipo de goberno argumen-
tou que se trataba dunha moción de carácter urxente e que
polo tanto non era obrigado o debate: “dígoche eu que me
fixo moito mal Franco e eu a el”, dixo  a alcaldesa, Ánxeles
Vázquez, “centrémonos en gobernar Melide, que xa temos
outros organismos para debater certos temas”. 

É habitual que o PP rexeite debater asuntos que non
afectan estritamente ao eido municipal. Non obstante,
neste caso a oposición replicou que a moción fora presen-
tada un mes antes do pleno e acusou á rexedora de vulnerar
os seus dereitos: “xa sei que non vos gusta posicionarvos
sobre este tema”, contestou Xosé Igrexas, edil do BNG. 

dúas pistas de pádel e unha de skate
completan o parque de ocio Brinquedo

Membros do goberno local na inauguración das pistas de pádel

Durante tempo aínda será co-
ñecido como o parque do Pazo
de Congresos, pero ten nome
propio, chámase Brinquedo,
e o pasado 5 de decembro foi
inaugurado oficialmente para
converterse no primeiro es-
pazo de ocio cuberto do centro
de Galicia. 

“Esta é a maneira de  que
a xente  estea en Melide e non
teña que ir a outro lado no in-
verno para divertirse”, comen-
tou a alcaldesa de Melide,
Ánxeles Vázquez, quen visitou
as instalacións acompañada
por varios concelleiros e polo
alcalde de Sobrado, Jacobo
Fernández, que en calidade de
deputado provincial destacou
o “bo aproveitamento” que se
fixo do espazo: “pódeno utilizar
pequenos e maiores e estará
a disposición da xente da co-
marca, non só da de Melide”.

instalacións e horarios
O novo espazo de ocio cuberto
supuxo un investimento total
de 247.000 euros custeados
pola Axencia Galega de Desen-
volvemento rural (Agader),
a Deputación e o Concello.
Conta cun parque infantil
cunha área para menores de
3 anos, outra para cativos de
3 a 14 e unha zona de xogos
interactivos. A esta parte, que
xa foi inaugurada a finais de
agosto, súmanse agora dúas
pistas de pádel e unha para
practicar skate. 

O parque Brinquedo abrirá
ao público todos os días da
semana. De luns a venres en
horario de 17:30 a 23:00 horas

e os sábados e domingos de
10:30 a 13:30 polas mañás e
de 17:00 a 23:00 polas tardes.
O acceso será gratuíto para
todas as instalacións excepto
para as pista de pádel, que
estarán suxeitas aos mesmos
prezos e ás mesmas condi-
cións de uso cás do parque
rosalía de Castro. 

Ampliación
A creación deste espazo de
ocio cuberto supón o primeiro
paso para lograr un maior
aproveitamento do Pazo de
Exposicións e Congresos. Án-
xeles Vázquez expresou a
intención do goberno local de
amplialo nun futuro próximo
aínda que matizou, en refe-
rencia ás feiras e mostras que
acolle o recinto ao longo do
ano,  que se fará “respectando
o uso que en realidade debe
ter”.  Nese sentido, puxo como

exemplo de futuras instala-
cións unha pista de tenis ou
unha cancha de baloncesto;
“cousas que se poidan retirar
para que quede o espazo libre
cando sexa necesario”, dixo. 

Por outra banda, a rexe-
dora confirmou que se retirará
do Pazo de Congresos o alber-
gue provisional de peregrinos.
Vázquez xustificou esta me-
dida polo incremento do nú-
mero de albergues e hostais
que se produciu ultimamente
na vila: “entendemos que isto
é unha competencia para a
iniciativa privada e visto que
agora son capaces de dar res-
posta a toda a demanda que
hai, non é necesario que siga
existindo este albergue”. A
alcaldesa aclarou que en caso
de necesidade é factible volver
a prestar o servizo: “seguirá
habendo duchas e contamos
con moitas colchonetas”.    

Rambla de San Pablo (Melide)

Mira que te miren 
O mes de decembro comezou en Melide con dous atropelos
no casco urbano. Malia non revestiren gravidade, si apa-
naron un ano que estaba a ser bo no que a este tipo de
sinistros se refire, con 4 atropelos rexistrados entre xaneiro
e novembro fronte aos 12 do ano anterior. 

Para evitar que episodios coma este se repitan, mem-
bros de Protección Civil e do GES de Melide están a realizar
unha serie de charlas no Centro Social para concienciar aos
veciños da necesidade de facerse ver cando van camiñando
e da importancia de empregar chalecos reflectores para
evitar ser vítimas de atropelos. A iniciativa forma parte
da campaña “Mira que te miren”, posta en marcha pola
Dirección Xeral de Tráfico en toda Galicia.

turismo de navegación
Historia, patrimonio, Camiño de Santiago, gastronomía,
comercio, pesca, festas e ocio nocturno. En breve todas
as posibilidades que ofrece Melide estarán ao alcance no
momento tanto en teléfonos móbiles, tabletas como orde-
nadores. Será cando entre en funcionamento a plata-
forma web avanzada que lanzará o Concello para poñer
o municipio na vangarda da información turística. 

Dirixida principalmente para os peregrinos, calquera
persoa poderá realizar a través do seu Smartphone,
e guiado por Google Maps, unha visita aos máis de 200
comercios xeorreferenciados. Tamén dende o móbil se
poderá facer un percorrido visual de 360 graos polos
principais monumentos da vila, que se dotarán de códigos
Qr con información sobre cada un deles en varias linguas. 

Museo da terra de Melide
Tralo anuncio de peche temporal por falta de fondos feito
pola dirección do Museo da Terra de Melide, son moitas as
voces que demandan unha maior implicación do Concello
para evitar que cerre durante catro meses (de xaneiro a
abril de 2014) un dos enclaves culturais máis importantes
da  comarca e polo que pasan cada ano 13.000 persoas.

Entre esas voces está a do BNG de Melide, que pediu a
convocatoria urxente dunha xunta de voceiros para “buscar
unha solución ao problema entre todos os grupos políticos”.
Ante a falta de resposta do goberno municipal tres semanas
despois de teren rexistrado a solicitude, os nacionalistas acu-
san ao PP de “abandonar ao museo como sempre fixo” e de
promocionar no seu lugar “eventos de escasa importancia”.
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As cianobacterias deixan Portodemouros en evidencia

As augas de Portodemouros
están contaminadas e a proba
salta á vista: un manto de cor
verde cobre a superficie do
embalse practicamente a dia-
rio dende mediados do mes de
setembro. As responsables
desta tonalidade son as coñe-
cidas como cianobacterias,
algas microscópicas propias
de augas estancadas e insalu-
bres ás que se lles atribúe
unha toxicidade moderada e
que poden ter consecuencias
sobre a saúde humana. 

A voz de alarma deuna a
Asociación de Troiteiros “río
Furelos” despois de escoitar os
comentarios de moitos pesca-
dores que se preguntaban por
que estaba o embalse verde.
Tras facer un seguimento en
distintos puntos e durante
varias semanas, a finais de
outubro “río Furelos” puxo o
caso en coñecemento da
Xunta de Galicia e  presentou
un escrito no que alertaba da
presenza en Portodemouros
de “organismos verdes flotan-
tes que desaparecen segundo

avanza o día deixando resi-
duos  verdes nas beiras”. 

Cianobacterias
Ante a falta dunha resposta
áxil por parte da Consellería
de Medio Ambiente, que segue
a estudar o caso, a Asociación
de Troiteiros púxose en con-
tacto coa prestixiosa estación
de hidrobioloxía “Encoro do

Con”, avalada polo Selo de
Excelencia Europea. “Tiñamos
certa preocupación porque
non foi un episodio puntual”,
explica Xavier Pazo, presi-
dente dos troiteiros, “o em-
balse parecía un campo de
fútbol”.

A análise das augas revelou
a presenza das cianobacterias,
que aparecen fundamental-

Microorganismos tóxicos reprodúcense nas augas do encoro e poñen de manifesto que existe contaminación

A superficie do encoro presenta un aspecto verdoso

mente debido á colmatación,
é dicir, por causa da acumu-
lación de sedimentos conta-
minantes: zurros, abonos
agrícolas, lodos, cinza dos
incendios... isto, xunto cunha
circulación deficiente das au-
gas, propicia a aparición destas
bacterias, que se reproducen
cando as temperaturas son
altas ou suaves: “agora no
inverno desaparecerán e can-
do chova moito tamén, pero
na primavera e no verán volve-
rán a aparecer”, sinala Xavier
Pazo.

Consecuencias na saúde
O caso de Portodemouros non
é unha excepción. As ciano-
bacterias están presentes na
maioría dos encoros galegos,
porque as augas estancadas
son o seu mellor caldo de cul-
tivo. Estes organismos son tó-
xicos e poden causar vómitos,
dores de cabeza, dores de estó-
mago e diarreas. Tamén pro-
vocan reaccións alérxicas na
pel e nos ollos e cando se dan
en altas concentracións pasan

aos alimentos (os peixes). O
consumo regular de pescado
contaminado por cianobacte-
rias pode derivar en problemas
de fígado e afectar incluso ao
sistema nervioso. 

As posibles consecuencias
sobre a saúde humana son me-
nores en Portodemouros ca
noutros embalses de Galicia, xa
que a auga embalsada neste
caso non se emprega para o
consumo, senón para a produ-
ción hidroeléctrica. Non obs-
tante, Xavier Pazo alerta do
risco que pode supoñer “para
a práctica da pesca e de activi-
dades recreativas”. 

O remedio
Baleirar o embalse para reno-
var a auga sería, segundo “río
Furelos”, unha das solucións
máis viables: “iso non vai pasar
porque Fenosa perdería moitos
millóns”, apunta Pazo, quen
asegura ter o presentimento de
que calquera actuación futura
“dependerá do que pase, por-
que neste país ata que non pasa
algo grave, ninguén se move”. 

Tras agardar dez  meses a que
se iniciasen os traballos de
reconstrución da Ponte da
regada, os veciños de Santiso
e de Arzúa terán que esperar
agora outros oito máis para
que rematen. Ese é o prazo de
execución dunhas obras que
comezaron a finais de novem-
bro e que está a realizar Seaga,
a Empresa Pública de  Servizos
Agrarios Galegos. 

“Oito meses son moitos”,
recoñece o rexedor de Santiso,
Manuel Adán, “pero os prazos
tamén están para incumprilos
por abaixo e creo que se pode
rematar antes; tecnicamente
é factible”. Así o considera
tamén a delegada territorial
da Xunta na provincia, Belén
do Campo, que supervisou os
traballos o pasado 3 de decem-
bro en compañía de alcaldes,
concelleiros e técnicos de
Seaga. A pé de obra, Do Campo
comprometeuse verbalmente
a “facer os esforzos que sexan
viables para poder acelerar os

prazos” e rematar por tanto a
ponte antes do límite  previsto,
fixado para o xullo de 2014.
A delegada asegurou que non
haberá interrupcións nos tra-
ballos máis que as derivadas
de condicións meteorolóxicas
adversas e dos paros estable-
cidos no convenio do sector da
construción. 

A nova Ponte da regada

terá un van de 15 metros e
un ancho de 9, medidas que
“permitirán a instalación dos
sistemas de contención nece-
sarios e deixarán un ancho útil
para crear dous carrís de 3,5
metros e senllas beiravías de
0,5 metros, de xeito semellante
á estrada actual”. Os traballos
suporán un investimento total
de 268.890 euros.

A delegada visitou as obras en compañía de alcaldes e concelleiros

A Xunta promete apurar as obras da
regada para rematala antes do verán

Nun momento de dificulta-
des económicas para boa
parte da poboación, moitos
concellos impulsan novas
iniciativas e apelan á solida-
riedade dos veciños para cu-
brir as necesidades que non
se dan cuberto cos recursos
municipais.   Tal é o caso do
Concello de Santiso, que
acaba de poñer en marcha un
banco de alimentos, roupa
e calzado para atender as  si-
tuacións de emerxencia so-
cial detectadas no municipio,
que segundo asegura o al-
calde, Manuel Adán, experi-
mentaron nos últimos meses
un aumento “moi forte”. 

Este banco de roupa e
alimentos comezou a funcio-
nar a principios de decembro
e ten a súa base de opera-
cións na propia casa consis-
torial, onde se habilitou un
espazo para ir gardando, de
cara á súa posterior distribu-
ción, as achegas que vaian

realizando os veciños. As per-
soas que estean interesadas
en colaborar non terán máis
que deixar as súas doazóns no
concello dentro dos horarios
nos que abre habitualmente
ao público.

Adán recomenda que
tanto o calzado como a roupa
que se entregue estea “limpa
e en condicións de uso”,
evitando levar prendas “que
estean rachadas ou que non
vallan para poñer”. Do
mesmo xeito invita a contri-
buír con alimentos “non pe-
recedoiros” e tendo en conta
que se achega o Nadal, anima
tamén a doar xoguetes. 

O Banco de roupa e ali-
mentos de Santiso nace con
vocación de permanencia. Da
distribución encargaranse os
servizos sociais do Concello,
que actuarán “de acordo cos
seus criterios e respectando
sempre o anonimato de doa-
dores e receptores”. 

O Concello de santiso crea un
banco de roupa e alimentos
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Pódese ter un millón de euros
e que ninguén o saiba? Iso é
o que se pregunta o pobo de
Melide e boa parte da súa
comarca despois de que a
administración de loterías dos
Parrado dese o pasado 20 de
novembro, e por segunda vez
no que vai de ano, un premio
millonario. 

Se no mes de abril repartiu
case tres millóns de euros na
Primitiva, que acabaron no
peto dun peregrino cordobés,
agora foron 954.043 euros na
Bonoloto. A gran diferenza
é que desta volta aínda se des-
coñece o nome do afortunado
ou afortunada, a pesar de que
o premio non foi tan viaxeiro
e semella que quedou na co-
marca. Ese é, cando menos,
o convencemento dos propie-
tarios da administración: “cer-
teza ao 100% non a podemos
ter”, di Manolo Parrado, “pero
eu penso que está aquí polo
día en que se selou e polas
apostas que son. un boleto
desas características non é
dunha persoa de paso e in-
cluso teño a intuición de que
é alguén que fai as mesmas
todas as semanas”. 

Na mesma dirección apun-
tan os murmurios que levan
circulando pola vila nos últi-
mos días e que xa lle puxeron
diferentes nomes e apelidos ao

afortunado. “Todos os rumo-
res que chegan aquí son fal-
sos”, apunta o loteiro dende
detrás do mostrador. Ao outro
lado unha clienta dálle a ré-
plica: “vós sabédelo pero non
o queredes dicir”. Ningunha
lei prohibe falar, é tan só unha
cuestión de ética, e os irmáns
Parrado teñen claro que nunca
traizoarían a vontade do afor-
tunado. Non obstante, coa
mesma firmeza, aseguran que
por saber, nin sequera saben
se o premio foi cobrado:
“non temos constancia diso”,
di Manolo, “pode presentar o
boleto en calquera delegación
de loterías ou banco de Es-
paña. O que está claro é que
por aquí non pasou”.

un ano de sorte
Co premio da Bonoloto, a ad-
ministración dos Parrado leva
repartidos este ano case catro
millóns de euros, a falta aínda
dun dos sorteos máis agarda-
dos, o de Nadal: “se estivera

na nosa man aínda dabamos
outro”, di con sorna Manolo,
“pero é cousa do azar. Este ano
non nos podemos queixar,
que hai administracións que
se cadra venden máis e non
teñen a sorte de dar premios”. 

Como efecto de tanta boa
sorte, a administración rexis-
trou nos últimos días un incre-
mento de vendas aínda que,
matiza, “a euforia non dura
moito máis dun mes”. Non só
é cousa de tempo, senón ta-
mén de quen sexa o agraciado:
“cando foi do peregrino non
houbo moito tirón porque o
premio marchou para fóra
pero neste caso, se se sabe que
lle tocou a alguén de aquí e se
coñece o nome, repercutirá
moito máis”. 

A pregunta non pode ser
outra: saberase quen é? “Si,
oh!”, di sen dubidar Manolo
Parrado, “tardarase máis ou
menos pero saber, sábese”.
Curiosos da comarca: hai que
agardar un pouco máis! 

Os irmáns Parrado Garea na papelería onde se selou o boleto

Alguén coñece o novo millonario?

Segue sen aparecer
o acertante da 
Bonoloto selada en
Melide e premiada
con 954.043 euros

Nadal na Comarca

Santiso

Sábado 14 de decembro 
17:30 - (Local Social de Visantoña)
Teatro: No recuncho do monte.

Venres 20 de decembro 
13:00 - (Colexio de Arcediago)
Concerto dos nenos/as da Banda
Escola de Música de Visantoña

Domingo 22 de decembro
17:30 - (Local Social de Visantoña)
A ilusión dun músico da Coruña
18:30 - (Local Social de Visantoña)
Concerto dos nenos/as da Banda
Escola de Música de Visantoña

Domingo 5 de xaneiro 
- Cabalgata dos Reis Magos 
(Mañá: Ponte / Tarde: Visantoña)

A cociña dos larpeiros... de  toques

Arredor de 30 persoas están a participar dende o mes de outubro nos cursos de
repostería do Concello de Toques. Tras dous meses de clase, xa non hai doces que
se resistan. Nin á hora de facelos, nin tampouco á de comelos:  galletas, biscoitos,
torta de castañas, de pera, bombóns, crema de cabelo de anxo para recheos...

Fotografías con “esencia e condición”

Máis dun centenar de instantáneas foron presentadas ao primeiro concurso de
fotografía que organiza o Concello de Toques. Baixo o lema “Toques, esencia e
condición”, e cunha temática libre, foron recibidas fotografías de paisaxes, monu-
mentos, postas de sol, animais, vexetación... Cal de todas elas será a mellor?

visita á terra dos oleiros
O Concello de San-
tiso organizou a
principios de no-
vembro unha visita
cultural ao Concello
de Oleiros na que
participaron 50 per-
soas de diferentes
idades. A excursión
comezou cunha vi-
sita ao Museo “Os
Oleiros”, que alberga
pezas recompiladas
pola península e
América, e conti-
nuou polo Castelo
de Santa Cruz, unha
construción defen-
siva do século XVI
que está situada nun

illote ao que se accede por unha pasa-
rela. logo dun breve descanso para
xantar no restaurante lord, a tarde
completouse coa visita á Aula do Mar,
na costa Dexo-Serantes, declarada Mo-
numento Natural e destacable polos
seus impresionantes acantilados. 

Campamentos de Nadal 
(Biblioteca do Concello)         
23, 26, 27 e 30 de decembro
2 e 3 de xaneiro

Toques

Xoves 19 de decembro 
(Pavillón polideportivo)
- Festa das escolas deportivas

Domingo 5 de xaneiro
16:30 - Cabalgata dos Reis Magos
(recepción no pavillón polidep.)

Sobrado

Domingo 5 de xaneiro 
- Cabalgata de Reis (pavillón)



Publicidade 15Cerne 95. Decembro 2013

CAFETERÍA - PIZZERÍA

Telf. 981 50 79 06

Avda de Lugo, 25
MELIDE (A Coruña)
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JORge FeRNáNdez e dAvid gONzález , CAFé-BAR NYX

“Transformamos o bar nas fins de semana
para convertelo nun local de copas”

NYX, un concepto
diferente na zona
dos pubs: bo café,
as mellores copas e
hamburguesas de
primeira calidade

-Bar NYX é un local diferente.
Como poderiamos definilo? 
-David González (D.G.): É un
establecemento que durante a
semana se presta para tomar
algo tranquilo, coma en cal-
quera bar convencional, e que
nas fins de semana se trans-
forma para converterse a
partir das 12 da noite en algo
máis parecido a un pub no que
se serven copas ben feitas e
cunha presentación orixinal. 

-Jorge Fernández (J.F.): Non
só se transforma o ambiente,
senón tamén a propia imaxe
do local: cambia a cor e a
intensidade da luz, a música,
acéndense as 4 pantallas que
temos todo arredor... fixemos
unha reforma importante para
lograr crear un ambiente dife-
rente e ademais temos unha
boa cociña da que sairán ham-
burguesas e bocadillos como
non hai outros en Melide.

-Esa é unha das súas apos-
tas. En que consiste?
-D.G.: Será algo distinto ao

que se está dando aquí na
vila. A partir de 4 euros en
NYX podes comer unha ham-
burguesa completa con pan
artesán e cunha carne gorda
e saborosa que vén dunha
carnicería dedicada a iso ex-
clusivamente e que só merca
becerros criados na casa.
É por tanto unha carne de pri-
meira calidade, sen graxa nin
nervios. Ata agora gustaron
moito entre a xente que as
probou.

-J.F.: estamos falando de 180
gramos de carne, dunha ham-
burguesa completa que pode
levar incluso ovo e que podes
cear con ela. Esa é a nosa
especialidade, pero tamén
servimos unha gran variedade
de bocadillos e sándwiches. 

-En que horarios se poden
degustar? 
-D.G..: Servímolas a calquera
hora do día, excepto os venres
e sábados a partir das 12 da
noite, para non mesturar o
ambiente de copas cunha
hamburguesa, porque non ca-
dra. Os domingos xa abrimos
ás 6 da mañá, que é a hora
á que á xente lle dá a fame
despois de saír de marcha.

- J.F.: Temos a vantaxe de
que na zona dos pubs somos
o único local destas caracte-
rísticas e se saes da discoteca
con fame, estamos a un paso.
A nosa idea é que en NYX se
poidan comer boas hambur-
guesas, sándwiches e bocadi-
llos, nun ambiente con música
agradable, sentados e sen ne-

cesidade de ter que agardar
longas colas pasando frío ou
mollándose. 

-Está tendo aceptación entre
a clientela este novo formato?
-D.G.: Si, de momento está
funcionando bastante ben. Hai
pouco tempo que abrimos e
vemos que a xente que nos
visita, repite. Incluso lle sacan
fotos ao local, ás copas e so-
bre todo ás hamburguesas.
Penso que iso é sintomático
de que NYX está gustando. 

-Pensan incorporar nun futuro
novas ideas e servizos? 
J.F.: Estamos barallando me-
ter tapas. Xa as damos nor-
malmente cos viños de forma
gratuíta, pero non nos referi-
mos a iso. Referímonos a un-

has tapas máis elaboradas,
que o cliente poida escoller
entre 4 ou 5 especialidades
ben feitas e coas que poidas
comer. Seguiremos introdu-
cindo novidades; calquera
cousa menos quedar parados. 

-Vostedes rexentan tamén o
restaurante Alongos II. É difícil
conciliar dous negocios tan
diferentes e que dan tanto
traballo? 
-J.F.: Ao ser dous socios re-
partimos as tarefas e levámolo
bastante ben. É un reto; nós
somos xente que nunca nos
quedamos, que sempre nos
gusta ir a máis. Se dentro dun
par de meses traballamos ben
o bar, tal e como agardamos
que suceda, e nos aparece
outro, colleremos outro.  

CAFÉ - BAR CAFÉ - BAR 
NYXNYX

Rúa Galicia, 7 (MELIDE)

VISÍTANOS!!VISÍTANOS!!

Jorge Fernández e David González As mellores copasHamburguesa con pan artesán
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Cantón de San Roque, 40  -  MELIDE
Tlf: 981 50 73 44

O día 31 de decembro a partir
das 2 da mañá:

invitación
COPA DE CHAMPÁN

As 800 primeiras consumicións
serán obsequiadas cunha
APOSTA DA PRIMITIVA

para o sorteo do 2 de xaneiro

GRAN FESTA 

FIN DE ANO
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O instituto de Melide acolleu
o pasado 20 de novembro a
sétima edición da poxa de mo-
bles elaborados polos alumnos
do ciclo da madeira. Cunha
data diferente á habitual e
menor afluencia de público ca
en anos anteriores, no acto
conseguíronse reunir 865 eu-
ros, unha cantidade que rever-
terá na formación dos propios
alumnos e que servirá “para
facer fronte aos recortes e
manter o mesmo nivel de anos
anteriores en canto a medios
materiais”, explica Javier Igle-
sias, mestre do ciclo.  

Á marxe do valor econó-
mico, a poxa ten tamén un
valor reivindicativo: “isto é un
grito para que se saiba que es-
tamos aquí”, sinala Iglesias,
“que en Melide hai un ciclo da
madeira no que se fan iniciati-
vas e que está funcionando”.
Dous datos así o referendan:
a porcentaxe de inserción
laboral, que supera o 60% en

plena crise e que foi do 80% en
anos anteriores, e o número de
matriculacións (18 este curso),
con cifras “que non conseguen
alcanzar os ciclos formativos
dalgunhas cidades galegas”. 

despacho novo no Nadal
Outro exemplo da vivacidade
do ciclo da madeira é o pro-

xecto no que están embarca-
dos actualmente os alumnos: a
renovación do despacho de di-
rección do IES. Tras meses de
traballo (comezaron a media-
dos do curso pasado) agardan
rematalo este Nadal. Os mo-
bles foron elaborados con ma-
deira en tres cores e crearán un
espazo “moderno e funcional”.

un momento da poxa no salón de actos do instituto

O ies poxa á alza para manter o nivel
e a viabilidade do ciclo da madeira

Todo rematou do mesmo xeito
en que se forxou ; coa Foliada
de Melide, a peza que no seu
día compuxo Emilio Otero Val
como mostra do seu vínculo
coa vila e que décadas despois
interpretaron conxuntamente
a Coral Polifónica e Froito
Novo para renderlle homenaxe
e para poñer fin a unha edición
da Semana da Música pola que
pasaron en seis días 19 agru-
pacións da comarca. 

Panadeiros, rosquilleiras,
zapateiros da Terra de Melide,
o San roque e a Virxe do
Carme desfilaron simboli-
camente por unha igrexa pa-
rroquial ateigada de público
na que voces e gaitas recrearon
o que Otero Val sempre fixo ao
longo dunha prolífica carreira
desenvolta en Santander: dei-
xar a pegada da cultura galega
en cada un dos xéneros musi-
cais que abordou. “Nuestro pa-
dre siempre ejerció de gallego
allá por donde estuvo”, decla-
rou Emilio Otero Palacio, un
dos fillos do homenaxeado que
se desprazou ata Melide para
participar no recoñecemento a

seu pai. “Decir en Santander
Otero Val es decir Galicia. Él
amó esta tierra y el pueblo de
Melide se lo ha devuelto con
creces”, concluíu emocionado
e con bágoas nos ollos. 

Incapaz de continuar o dis-
curso, tomou a palabra a súa
irmá, Carmen Otero, quen ase-
gurou sentir “un cariño in-
menso por todo lo que habéis
hecho” e quen engadiu que
“esta ha sido la forma de reen-
contrarnos con Melide y a

partir de ahora vamos a venir
siempre que podamos”. 

Pola súa banda, a presi-
denta da Coral Polifónica,
Ánxela lópez, pechou unha se-
mana “de música, nostalxia e
vida compartida” cun agrade-
cemento especial ás persoas
que colaboraron na organiza-
ción do evento e que “fixeron
que todo foise máis doado”. Ao
mesmo tempo, manifestou o
desexo de que esta cita cultural
“nunca deixe de medrar”.

De esquerda a dereita: o director da Coral Polifónica, os dous 
fillos de Otero Val e familiares do músico homenaxeado 

reencontro co recordo de Otero val
na clausura da semana da Música

un calendario de cine

Na elite internacional

Cervexería Godiva, un dos locais con máis arraigo da zona
dos viños, iniciou o pasado 5 de decembro unha nova etapa
con novas caras. Cambio de ciclo para este establecemento
que conservará o mesmo encanto e o bo trato de sempre. 

Novas caras no Godiva

O alumnado de 3º da ESO do IES de Melide converteu as
escaleiras de Calvo nunha aula da Biblioteca de Alexandría
para recrear un fotograma da película Ágora no que a famosa
astrónoma Hipatía daba unha lección maxistral explicando a
gravidade terrestre. A actividade forma parte dun traballo in-
terdisciplinar que se centra no cine e que inclúe a elaboración
dun calendario para 2014 con recreacións de películas como
a propia Ágora, Casablanca, Braveheart, ou Men in black. 

recreación dunha escena da película Ágora nas escaleiras de Calvo

Escola Ayude segue subindo
chanzos e algúns dos seus
alumnos xa se miden coa
elite internacional. Así o de-
mostra a participación de
Cora Ayude no 16ª edición
da Copa do Mundo de Es-
pada Feminina, celebrada o
primeiro fin de semana de
decembro en Burgos e na
que competiron 16 países. 

A deportista melidá, que
formaba parte dun combi-
nado Castela león - Galicia
capitaneado por José Ayude,
conseguiu un meritorio 9º
posto no torneo por equipos.

Cora Ayude e José Ayude

Con este resultado pasa a ser a número 52 do ranking nacio-
nal, o que practicamente certifica a súa clasificación para o
campionato de España a falta de disputar aínda dúas probas.
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unha feira centrada nos agasallos de Nadal
Quen dixo que os produtos da terra non
poden ser o mellor dos regalos de Nadal?
Queixos, ovos, marmeladas, fabas, embu-
tidos, doces, viños e licores, mel, bacallau,
nabizas, fungos... Convencidos de tal idea,
o GDr ulla Tambre Mandeo, en colabo-
ración co concello de Melide, organiza por
segundo ano a “Feira de agasallos locais
para o Nadal”, na que participarán 24 ex-
positores de produtos agroalimentarios e
artesanía da comarca. Será no Cantón de
San roque, en Melide, o sábado 14 de de-
cembro (de 16:00 a 20:00 horas) e o do-
mingo 15 (de 10:00 a 18:00).  

A solidariedade do mercadillo de Cáritas
A fin de semana do 21 e 22 de decembro
a veciñanza de Melide e da comarca está
chamada a amosar a súa cara máis soli-
daria. Cáritas Parroquial, en colaboración
co Concello de Melide, organiza un mer-
cadillo co obxectivo de recadar fondos
para axudar ás familias máis desfavoreci-
das. No mercado solidario venderanse
a baixo prezo produtos doados por co-
merciantes e hostaleiros da vila: dende
alimentos, roupa e zapatos, ata xoguetes,
libros, plantas e mesmo bonos para pe-
rruquerías e dentistas. O ano pasado con-
seguíronse recadar preto de 4.000 euros. 

AlgO dO que NOs TRAeRá O Mes de deCeMBRO...

...e AlgO dO que NOs deiXOu O Mes de NOveMBRO

Nadal Cultural

Feira de Antigüidades Festa da cervexa artesá entrega premios trueiro

Decembro

Venres, 20 
20:30 - Concerto do alumnado
e do profesorado do conservatorio.

Domingo, 22 
19:30 - (Igrexa parroquial)
Concerto de panxoliñas de Nadal

Luns, 23 
11:00 - (Casa do Concello)
Obradoiro de cociña para nen@s
17:00 - (Biblioteca municipal)
Teatro: Acuario

Xoves, 26 
10:00 - Patinaxe sobre xeo (viaxe
á Coruña/Santiago. Ata 16 anos)
17:00 - (Edificio Multiusos)
Cine infantil: Aviones

Venres, 27 de decembro
11:00 - (Edificio Multiusos)
Cotillón infantil
17:00 - (Edificio Multiusos)
Cine infantil: Gru, mi  villano...
20:00 - Inauguración da Casa
da Cultura

Xaneiro

Xoves, 2 
11:00 e 12:15 - (Edificio Multiusos)
Xogamos bailando (4-6 anos)
Obradoiro agasallos (7-12 anos)
17:00 - (Edificio Multiusos)
Cine infantil: Los Croods

Venres, 3
I Festival de maxia en Melide
(na Casa da Cultura, Cantón de
San Roque e rúas da vila)
20:00 - (Casa da Cultura)
Teatro: O hostal do anxo, da escola
de teatro municipal

Sábado, 4
I Festival de maxia en Melide
11:30 - 13:00 (Casa da Cultura)
Obradoiro de maxia
18:30 -  20:30 (Casa da Cultura)
Gala Máxica

Domingo 5, 
17:00- Animación de rúa con
zancudos, malabares e acróbatas. 
18:00 - Cabalgata de Reis. Saída
do Pazo de Congresos. 

O Pazo de Congresos foi escenario os pasados días
30 de novembro e 1 de decembro da primeira feira
de antigüidades que se celebrou en Melide. Nela par-
ticiparon 40 expositores: 22 artesáns, 13 anticuarios
e outros 5 de comercios da vila. As persoas asistentes
puideron atopar en cada un deles “un pequeno
museo”, tal e como explicou Manuel Piñeiro, xerente
de CC Eventos, a empresa organizadora da mostra.
Tras pasar por outras localidades como lugo e Vi-
veiro, escolleuse Melide como novo destino “pola súa
situación xeográfica e polas facilidades que nos deu
o Concello”, explicou. A intención do goberno local é
crear un calendario de feiras estable para o recinto. 

A vila de Melide acolleu a sexta edición dos Premios
Trueiro, entregados polo xornal do mesmo nome e
que distinguen a persoas e entidades que, dun ou
doutro xeito, actúan en defensa dunha pesca e duns
ríos sostibles. Os premiados, responsables desas
“pequenas arelas que van sumando”, como definiu
o director de Trueiro, Alberto Torres, foron: Alejo
Carballeira, catedrático de ecoloxía da uSC, o Centro
de Iniciativas e Turismo de A Pontenova, a Plata-
forma pola Defensa do Sar, a Armería Mago de Chan-
tada e Julio Gigirey, que recibiu o premio especial
“por tantos anos de traballo dende o ingrato labor
de gardarríos e polo seu compromiso co sector”. 

Ancora, Dama Alaricana, Samaragal, Keltius, Men-
duíña, De lago e Peregina. Son os nomes dos seis fa-
bricantes que participaron na Melidefest, a primeira
festa das cervexas artesás galegas. O Cantón de
San roque converteuse en escenario desta cita que
incorporou tamén outros atractivos como a  degus-
tación de salteado de setas ou de hamburguesa de
tenreira cachena con queixo Arzúa-ulloa. Houbo
música a cargo do grupo Os Tumbaloureiros e tamén
unha mostra da artista Inia Vilar, que realiza obras
pictóricas a base de cervexas e esencias naturais.
Completou a programación unha maridaxe de
cervexa e doces artesáns de Melide. 
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Rúa Principal, 6  -  MELIDE
Telf: 696 77 41 63

1º ANIVERSARIO. Leva xa un ano contribuíndo co seu

bo facer a que a zona dos viños de Melide sexa un lugar
de visita obrigada. Para celebrar a boa acollida que tivo
o local nestes 12 meses e para agradecerlle aos clientes
a súa fidelidade, O d´Peque organizou o pasado 29 de
novembro unha gran festa na que Os Trécolas e o Home
Oquestra puxeron a música e ducias de persoas a
alegría dunha noite para o recordo. Longa vida!

Bar Cantón
CAMPIONATO DE TUTE 

Decembro 2013

1º Torreiro - Pallares 2º Chaco - Beto 3º Mourazos - Prado

4º Miguel - Santi 5º Carlos - César 6º Jaime - Carlos 7º José - Puncha

O torneo de tute do Bar Cantón é xa
un clásico do mes de decembro. Celé-
brase cada ano con máis éxito e  mostra
diso son as corenta parellas que partici-
paron nesta última edición.  Os ganado-
res foron Torreiro e Pallares, que se
impuxeron nunha disputada competi-
ción. Para eles foron as dúas completas
cestas de Nadal do 1º premio. 
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César Camoira Vega, filólogo

A multinacional Amazon, líder
mundial en venda por inter-
net, anunciaba a súa nova
idea para entregar paquetes.
Chámanse drons, e son unha
especie de robots que, por vía
aérea, collerían o paquete en
Amazon e deixaríano na porta
(!) da casa do cliente. 

Esta noticia, envolta en
palabras como tecnoloxía ou
progreso, é unha das moitas
que a diario se nos meten po-
los ollos, vía televisión, e vai
conseguindo que asociemos,
sen nunca cuestionalo, que a
maior número de teclas, maior
felicidade; que a maior pre-
senza de máquinas robotiza-
das, maior calidade de vida.
Na cara que nunca amosan
estas noticias sobre o moito
que nos facilitan a vida está a
realidade: a aparición dunha
máquina que nos “aforra” tra-
ballo é tamén a desaparición
de traballadores (á marxe do
gasto económico, enerxético e
doutros recursos investidos
para a súa creación, moitas ve-
ces só con fins publicitarios).

A chegada de tecnoloxía
que produza máis e máis rá-
pido esixe un incremento no
nivel de consumo (e de consu-
midores) que poidan absor-
belo. O ritmo apresúrase: hai
máis para consumir, máis

maquinaria, máis tecnoloxía,
menos persoas, e por tanto,
ten que tocar a máis.

Neste proceso que medra
coma unha bóla de neve, a
encargada de empuxala é a
televisión e a  publicidade: non
tanto a través de anuncios,
senón a través de mensaxes
indirectas coas que nos van
dicindo qué nos falta para “ser
feliz”: o novo gadget, o último
en moda, a tecnoloxía impres-
cindible, o estilo de coche/s,
a viaxe que temos que facer
se queremos ser felices, etc…

E así, vivimos deixándo-
nos o lombo en traballar para
conseguir cousas materiais
que nos dean satisfaccións
porque as ten todo o mundo,
sen decatarnos de que cando
as consigamos estaremos xa
pelexando pola seguinte, e
antes do que pensamos, cunha
casa chea de trebellos, mil
cousas nos estantes que non
tocamos en todo o ano... a
vida terá pasado.  As teorías
do decrecemento económico
non din que evolucionar sexa
malo; é necesario. Pero tamén
é necesario saber que cando
levamos moitos valos saltados
perseguindo cousas para estar
mellor, o que nos fai máis feliz,
habitualmente, é volver á casa,
e iso non se compra.

A tipoloxía do rexionalismo galego

leiras Pulpeiro e o propio Pe-
reira, desempeñaron un papel
fundamental no Proyecto de
Constitución para el Futuro
Estado Gallego (1887). Este
modelo técnico–xurídico de
descentralización alicérzase
na organización estatal federal
de España, composta por
diversos Estados rexionais;
a autonomía, en calquera nivel
(individual, municipal, do
Estado galego e da Nación
española), e o autogoberno,
constituído por tres poderes
independentes (lexislativo,
executivo e xudicial). 

A tradicionalista preten-
día un determinado tipo de
corporativismo económico e
político, o recoñecemento da
integridade política española,
previa admisión da autonomía

dos poderes central e "perifé-
rico", e a destrución do Estado
liberal centralista, coa corres-
pondente substitución por
unha monarquía federalista.
recibiu influencias do catoli-
cismo, o organicismo, o histo-
ricismo e o tradicionalismo.
A teorización realizouna
Alfredo Brañas coas obras
El Regionalismo. Estudio so-
ciológico, histórico y literario
(1889) e Bases generales del
Regionalismo (1892).

A liberal, liderada por
Manuel Murguía, contou co
maior número de seguidores,
pertencentes a amplos secto-
res da burguesía máis progre-
sista e á clase media, tanto
urbana como vilega. Dentro
do marco conceptual da iden-
tidade galega sobranceaba a
raza, que se conformaba con
achegas de diversos estudosos
(Vincenzo Gioberti, Henri
Martin, Hippolyte Taine e
Augustin Thierry) e dos deter-
minismos social e xeográfico.
Entre os obxectivos da co-
rrente, estaban a democratiza-
ción do país, menos radical cá
dos federalistas; o desenvolve-
mento capitalista; a moderni-
zación social; a galeguización
das parcelas política e cultural,
e unha determinada descen-
tralización, definida pola par-
ticipación política. 

Cousas 
imprescindibles

Vanessa Martínez Iglesias, xornalista
Co termo rexionalismo alú-
dese ó proxecto descentraliza-
dor da estrutura económica e
política da España da restau-
ración. recoñecía o dereito
das rexións e nacionalidades
diferenciadas pola historia
para dispoñer de autonomía,
aínda que coordinada a un
fin nacional común. O move-
mento galego, rexistrado en
Galicia dende 1886 ata 1915,
procuraba a defensa dos inte-
reses de Galicia mediante a
superación das divisións
clasistas e partidarias, a obten-
ción dunha representación po-
lítica propia e a reivindicación
dun goberno para Galicia. Nel,
confluían tres tendencias: 

A federalista, minorita-
ria cuantitativamente e inter-
grada polo campesiñado e a
pequena burguesía, procedía
da radicalización dun sector
progresista durante a época
isabelina. Postulaba a defini-
ción de nacionalidade orgá-
nica para Galicia e a defensa
dun radicalismo descentrali-
zador e democrático. Contou
cun voceiro propio, El Regio-
nal, e o liderado de Aureliano
José Pereira de la riva, que
era partidario dun modelo
estatal español alicerzado na
fórmula política da federación
nacional. Mesmo dous dos
seus representantes, Manuel

Asociación Enfócame

Desde o Castelo,
a atalaia natural
de Melide, pódese
contemplar a vila
dunha forma dife-
rente, sobre todo
empregando pers-
pectivas coma esta.
Gocen se poden
das vistas, incluso
estando   salpicadas
de antenas que
teñen  por único
propósito na vida
recibir   contidos
mediocres.

Tenda: 981 505 723 - Queixería: 981 510 702
Balada - Visantoña (SANTISO)

xebretenda@gmail.com

Agora tamén café, chocolate 

e infusións

Olladas
caleidoscópicas

Manuel Murguía
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MANuEl PuMAr COEGO, PESCADOS MANOlO

“As peixerías tradicionais marcamos a
diferenza pola frescura dos produtos”
Nunca pensou que faría do peixe o seu medio de vida e cando os azares do

destino o sentaron nunha furgoneta repartindo pescado polas aldeas, Manuel

Pumar tivo que empezar de cero e aprender todo o que non sabía. Colleuno

con ganas e agora que se cumpren vinte anos daqueles inicios difíciles,

xa non hai segredos para quen asegura disfrutar dun traballo “sacrificado”

que ten no trato familiar cos clientes a mellor das contrapartidas. Pescados

Manolo estrea novo local na rúa Gaiteiros Os Garceiras para seguir ofre-

cendo confianza, un produto fresco de calidade e “o servizo de sempre”.

Manuel Pumar no antigo local de Pescados Manolo, na rúa rosaleda

“O que máis 
valora o cliente
é a confianza
que ofrecemos;
a calidade dáse
por descontada”

“levo vinte anos
repartindo a
diario por toda a
comarca unhas
30 variedades
de pescado”

-dise axiña, pero 20 anos
na profesión non son
poucos... 
-Manuel Pumar (M.P.): É
bastante tempo, si, e aínda
quedan outros tantos por
diante. Parece incrible cando
te paras a mirar todo o que
pasou. Aínda recordo cando
comecei e non entendía nada
de peixes. un día díxome unha
muller: “non levas congro?” E
eu contesteille: “mira por aí a
ver se o ves, que eu non sei cal
é” (ri). A verdade é que nunca
soñei que sería peixeiro. 

-Como é logo que rematou
dedicándose a isto?
-M.P.: A vida vaite levando
por moitos camiños; colles
uns, deixas outros e ao final
acabas sempre onde menos
esperas. Eu levaba tres anos
traballando como vendedor
de pescado e a través dunha
clienta souben que se traspa-
saba a peixería na que estou
agora. Xurdiu a oportunidade
nun sector no que tiña algo de
experiencia e intentei aprovei-
tala. De momento parece que
saíu ben. Antes diso traballei
de electricista, de camareiro,
de froiteiro, de repartidor de
iogures, de albanel…

-Cumpre dúas décadas
como peixeiro estreando
novo local. Onde podemos
atopalo agora? 
-M.P.: Fixemos o traslado a
principios de mes. En reali-
dade tan só nos movemos uns
poucos metros máis abaixo;
estamos entre Invergalicia e
Os Garceiras. A localización
é o único que cambou. Polo
demais é un local das mesmas
características que o anterior
e o servizo, por suposto,
seguirá igual ca sempre.  

-O seu semella ser un tra-
ballo sacrificado. Como
é a rutina diaria?

-M.P.: Desprázome todos os
días á lonxa para mercar o peixe
e normalmente chego co pro-
duto á unha da noite. Ás sete
da mañá xa estou en pé para
levalo ás dúas tendas que te-
mos; a de Melide e a de Arzúa.
Preparamos os mostradores,
descanso un pouco para al-
morzar e logo xa me meto na
furgoneta para facer o reparto
polas aldeas. remato ás 3 ou
ás 4 da tarde e cando me des-
coido xa teño que marchar de
novo para mercar. Procuro ir
alternando lonxas que traba-
llan pola mañá e pola tarde
porque senón sería imposible
levar ese ritmo de traballo.

-Como evolucionou o con-
sumo de peixe nestes
vinte anos? 
M.P.: Os costumes cambia-
ron: antes o consumo concen-
trábase nunhas datas deter-

minadas e agora está máis
xeneralizado. Consumir peixe
converteuse nun hábito e no
momento en que a xente foi
tendo máis acceso a el, incor-
porouno á dieta. 

-Nese caso os peixeiros
fixeron un bo labor ache-
gando un produto sauda-
ble ás portas das casas... 
-M.P.: Si, moita xente deixa-
ría de comer peixe se non llo
levas, sobre todo nas aldeas.
Canto máis lonxe están dun
núcleo de poboación, máis di-
fícil é o acceso ao produto. Eu
levo moitos anos percorrendo
toda a comarca de Melide e
levando a diario entre vinte
e trinta variedades de peixe
diferentes. A xente agradéceo
e eu disfruto tratando cos
clientes de sempre. De feito,
penso que máis ca clientes
son xa case familia. 

-Que é o que máis de-
manda e o que máis va-
lora o cliente desta zona? 
-M.P.: Hai algúns produtos
que se venden moi ben, como
as meigas, a pescada, as amei-
xas, o polbo... tamén inflúe
moito a época do ano. O cliente
normalmente vai  a tiro fixo e
ten bastante claro o que quere.
O que máis valora é a con-
fianza con nós. A calidade xa
se dá por descontada, é sempre
o primeiro. Pola experiencia
que teño, tes máis problemas
se non vendes un bo peixe ca
se o vendes caro. O prezo non
é o máis importante. Se hai
algo que diferencia ás peixerías
tradicionais das grandes ca-
deas, iso é a frescura do pro-
duto. Son sardiñas igual, son
meigas igual... pero non teñen
a mesma frescura. O pescado
canto máis fresco está, máis se
paga. Nós pagamos a frescura

e por iso temos sempre un
produto de primeira calidade
e con todas as garantías. 

-Como afronta unha
época de tanto traballo
como o Nadal?
-M.P.: Para nós é unha época
tan importante como compli-
cada, porque traballas todo
sobre encargas e o peixe non
é algo que poidas mercar con
antelación nun almacén; de-
pendes do que traian os bar-
cos. A xente concentra as
compras nos últimos días e
todo iso fai moi difícil cumprir
co cliente. De momento sem-
pre o fixemos, pero son sema-
nas de moito estrés. 

PESCADOS MANOLO

R/ Os Garceiras, 3 baixo

Tlf:  981 50 73 97 

Novo local
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