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marzo, consiste no regalo de suscripcións anuais ó

xornal Cerne e no sorteo de variedade de artigos. Para
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clúe o xornal e os tickets de compra por valor de 50
euros mensuais ata finais de ano.  P3
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Editorial

É o tema de conversación de
tódalas tertulias, sexa nos bares,
no traballo ou na televisión.
Dende que o pasado 28 de xa-
neiro soubemos das intencións
do Goberno central de ampliar a
idade de xubilación ata os 67
anos, non se fala doutra cousa.

Neste, coma noutros tantos
casos, un non sabe a que aterse.
Por unha banda, hai informa-
cións que din que as recadacións
da Seguridade Social están dimi-
nuíndo a pasos axigantados de-
bido ó aumento do paro -o que
supón un descenso dos cotizan-
tes-, algo que parece lóxico. 

Por outra banda, coñecemos
datos e cifras, proporcionadas
por fontes oficiais do Goberno
que falan de que o Fondo de Re-
serva das pensións chega ós
62.000 millóns de euros, polo
que parece non resentirse coa
crise. E, ante isto, o común dos
traballadores seguimos coa nosa
rutina diaria, co ‘pensionazo’ a
voltas, sen saber se nos tocará
traballar ata os 65 ou ata os 67.

De ser aplicada, a medida en-
trará en funcionamento no 2013.
Nese ano, aqueles que cumplan
os 65 terán que traballar dous
meses máis e para 2025 xa que-
dará totalmente implantada.

O que temos claro dende a
Asociación de Empresarios Terra
de Melide (Asetem-Cca) é que se
é aplicada esta decisión ten que
selo tras pasar un proceso de con-
sulta social amplo, no que se de-
bata en profundidade que
consecuencias terá para toda a
sociedade. Non pode ser unha

Co ‘pensionazo’ a voltas
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Tribuna de opinión

Mercamelide
Xunta Directiva de ASETEM-CCA

Facer calquera traballo en
grupo, sexa no ámbito que sexa,
sempre é complicado. Hai que
poñerse de acordo no que se
quere facer, ter claro como se vai
levar a cabo e, finalmente, po-
ñerlo en práctica. Se o resultado
é positivo, a recompensa a tódo-
los esforzos feitos é maior. 

Estas ideas resumen o sentir de
Asetem sobre a feira de oportuni-
dades do comercio de Melide,
Mercamelide. Un evento, que
grazas á colaboración entre o
Concello, as dúas patronais e os
comerciantes non asociados xa
está preparado para afrontar a súa
sexta edición. 

O éxito do Mercamelide na súa
quinta convocatoria merece
doble recoñecemento. Por unha
parte, podemos felicitarnos por
sacalo adiante nos tempos que
corren. Sabemos que moitos dos
comercios da vila atravesan se-
rias dificultades e que aínda nos
esperan tempos moi complica-
dos, dos que temos que conseguir
saír fortalecidos. Por outro lado,

dende Asetem cremos que se ato-
paron novas vías para facer máis
atractiva a feira. O sorteo de pro-
dutos entre os asistentes conse-
guiu atraer a numerosos clientes
que volveron achegarse ata o re-
cinto para coñecer o número ga-
ñador. 

Dende estas liñas tamén quere-
mos amosar o noso recoñece-
mento ó traballo que desenvolve
a Concellería de Promoción Eco-
nómica, que vai dende o contacto
cos participantes ata a montaxe
dos postos, sen o que sería impo-
sible a celebración da feira. 

Cremos que é necesario seguir
coa liña de traballo que se man-
tivo nesta ocasión, sempre pen-
sando en facer máis atractiva a
feira, tanto dende o punto de vista
dos clientes coma dos comercian-
tes. Que haxa cada vez máis
oferta tamén atraerá ós compra-
dores. Poñendo de cada unha das
partes un gran de area faremos de
Mercamelide unha referencia im-
prescindible para tódolos veciños
da nosa comarca e das limítrofes.

decisión tomada “ó tun tun”. E
máis cando actualmente existe a
posibilidade de prolongar volun-
tariamente a nosa vida laboral.

Porque non é xusto que un co-
merciante, un camioneiro, un ad-
ministrativo ou un camareiro
teñan que traballar ata os 67 anos
para cobrar unha pensión que al-
gúns chaman “digna” e outros,
chámense asesores de consellos
de administración de compañías
multinacionais ou banqueiros
poidan dedicarse a vivir a vida
sen preocuparse.

Porque non son lóxicas as des-
proporcións que hai entre a paga
que ten un pensionista medio, de
arredor de 600 euros, e a que ten
o que fora conselleiro delegado
do BBVA, de tres millóns de

euros ó ano. José Ignacio Goiri-
golzarri deixou o seu posto de tra-
ballo con 55 anos por xubilación
anticipada, cunha pensión men-
sual de 250.000 euros brutos para
toda a vida. Pero gáñalle o vice-
presidente do banco Santander,
que ten unha xubilación de 80 mi-
llóns de euros ó ano.

Ó marxe destas grandes dife-
renzas, en moi poucos casos unha
persoa está en condicións de se-
guir traballando -e rendindo no
seu traballo- despois dos 65 anos.
Ben é certo que todos coñecemos
a alguén, aínda que son casos
puntuais.

Dende Asetem, ó igual que
dende tódolos sectores sociais,
estaremos atentos a como evolu-
ciona esta cuestión.
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Asetem promociona as compras no comercio
co regalo de suscripcións e varios sorteos

Cerne xa
traspasa as
fronteiras
da Terra de
Melide

Os interesados
terán que reunir
cupóns e tickets
de compra por
importe de 50
euros mensuais

Baixo o lema ‘O teu comercio,
o teu xornal’, a Asociación de
Empresarios Terra de Melide
(Asetem-Cca) inicia unha in-
tensa campaña de apoio ós co-
merciantes e empresarios da
comarca. A iniciativa, que se
poñerá en marcha este mes de
marzo, consiste no regalo de
suscripcións anuais ó xornal
de Asetem -Cerne- e no sorteo
de variedade de artigos. 

Para beneficiarse desta pro-
moción, os interesados terán
que reunir tódolos cupóns que
se incluirán no Cerne, dende
este número ata o último pu-
blicado no ano 2010. Ademais,
deberán presentar os tickets
de compra ou facturas de co-
mercios ou empresas asocia-
das por valor de 50 euros
mensuais xunto co cupón re-
cortable. 

Os tickets poderán ser de
calquera establecemento aso-

Asetem regalará suscripcións ó Cerne no marco dunha campaña de promoción de vendas 

ciado, tendo que presentar
comprobantes por un valor
total de 50 euros ó mes, tanto
para obter as suscripcións
como para participar no sor-
teo, que se celebrará unha vez
rematada a promoción. Os es-
tablecementos integrados en
Asetem poden consultarse na
páxina web da asociación,

www.asetem.com, no apar-
tado ‘Buscador’.

Promoción do comercio
O obxectivo desta campaña é
potenciar as vendas no comer-
cio melidense, ó mesmo
tempo que achegar o Cerne ós
propios veciños, facendo que
se convirta nun medio de co-

A publicación do número 50
do Cerne supuxo un punto de
inflexión na traxectoria do
xornal. Tanto é así, que con
ocasión desta celebración, o
reparto da publicación gratu-
íta de Asetem ampliouse a lo-
calidades de comarcas
veciñas. É o caso de Palas de
Rei, onde o Cerne se distribuiu
en varias tendas e establece-
mentos comerciais da locali-
dade que, pese a non
pertencer á comarca de Melide
ten unha estreita vinculación
con ela debido ás intensas re-
lacións que estableceron os
seus veciños coas casas comer-
ciais melidenses.

As páxinas do Cerne tamén
foron lidas polos veciños de
Monterroso, Taboada e Chan-
tada grazas á distribución que
realizou un dos socios de Ase-
tem en establecementos que
rexenta nestas vilas lucenses. 

Deste xeito, Cerne ve conso-
lidados e reforzados os seus
puntos de reparto. Como ata
agora, os lectores poden fa-
cerse co xornal en máis de 30
puntos -incluídos edificios ofi-
ciais e establecementos co-
merciais- repartidos entre os
concellos de Melide, Santiso,
Sobrado e Toques.

Trátase dunha nova iniciativa para potenciar o aumento de vendas nos negocios locais

municación imprescindible na
comarca. 

Deste xeito, Asetem integra
tódolos seus mecanismos para
traballar en prol dos intereses
de comerciantes e empresa-
rios da Terra de Melide, o ob-
xectivo que dá significado á
propia organización, e que na
actualidade viven un mo-
mento complicado debido á
crise económica global.

Ó mesmo tempo, preténdese
dar un novo pulo ó xornal, que
vén de publicar o seu número
50 e xa leva máis de cinco anos
informando ós veciños.
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Mercamelide capea a crise con 
boas cifras de vendas e público

Máis de 10.000 persoas, se-
gundo datos do Concello, acu-
diron á feira de oportunidades
Mercamelide, celebrada os
días 21 e 22 de febreiro no
Pazo de Congresos e Exposi-
cións de Melide. 

Moita variedade e artigos a
prezos moi asequibles, foron
as claves do éxito da quinta
edición da feira. Auténticas
gangas que fixeron que o pú-
blico respondera de xeito posi-
tivo ó outlet dos comerciantes
melidenses.

Nesta ocasión batiuse un
novo récord de participación,
con 31 establecementos.

Como en anteriores edi-
cións, os postos de roupa e cal-

zado foron os máis visitados.
Nestes stands puidéronse ato-
par importantes ofertas, como
descontos do 60% ou ofertas
de 3x1. Tamén había postos
con prendas deportivas a dous
e tres euros. Noutras casas,
podíase mercar calzado de co-
ñecidas marcas, con ofertas de
dous pares por 30 euros ou
pares soltos a 20 euros ou
menos.

No apartado de bisutería,
había pendentes, aneis e col-
gantes a un euro. Outro tipo
de complementos coma os
bolsos tamén tiveron moi boa
acollida entre o público.

A oferta tamén era moi va-
riada para os cativos, con

prendas entre os 3 e os 10
euros e varios postos con cal-
zado a atractivos prezos. 

Unha das novidades desta
quinta edición en canto á
oferta se refire, foi un posto de
películas en DVD e videoxo-
gos. Foi un dos máis visitados,
tanto polos maiores coma
polos mozos. As maiores ofer-
tas eran de películas a 4 euros.

“Mellor do esperado”
A maioría de comerciantes
fixo un balance positivo da
feira. Indican que foi “mellor
do que se esperaba”, xa que
agardaban que a crise se fixera
notar moito máis.

“Non se chegou ó nivel de

vendas da edición de febreiro
do ano pasado, a mellor de
todas, pero si resultou mellor
que as expectativas que leva-
ban tódolos comerciantes”, in-
dica o concelleiro de
Promoción Económica, Anto-
nio Díaz.

O éxito desta feira -que se
presenta como “unha boa
oportunidade para que os co-
merciantes liquiden os seus
stocks”, en palabras da presi-
denta de Asetem, Sonia Va-
liño- é tal que xa houbo
comerciantes que nunca parti-
ciparon no evento e que xa
trasladaron ó Concello a súa
solicitude para estar na pró-
xima edición.

Cuestionario
Nos próximos días, os comer-
ciantes recibirán un cuestiona-
rio remitido polo
departamento de Promoción
Económica para avaliar distin-
tos aspectos da feira. Díaz con-
firmou que preguntará sobre a
data máis conveniente para a
celebración da edición de
verán, que se facía despois das
festas do San Roque.

Poderán escoller entre a úl-
timo fin de semana de xullo ou
as primeiras de agosto ou de
setembro. O motivo de debatir
a ubicación desta feira é que os
comerciantes notan un maior
descenso nas vendas na se-
gunda metade do mes.

O concello consultará ós comerciantes sobre a data idónea para a edición de verán

Os postos de textil e calzado foron os máis visitados Lote de produtos que se sorteou, valorado en arredor de 2.000 euros

O sorteo, un novo aliciente
para animar as compras
O sorteo dun lote de produtos
aportados polo Concello e
polos comerciantes que parti-
ciparon na feita de saldos, re-
sultou ser unha iniciativa que
animou as vendas.

Na tarde do domingo, mo-
mento no que se sacou o nú-
mero gañador, reuniuse no
Pazo de Congresos un nume-
roso grupo de persoas con bo-
letos para comprobar ‘in situ’
se resultaran agraciados. 

Finalmente foi unha veciña
de Melide a que conseguiu
levar para a súa casa o regalo,
valorado en 2.000 euros.

No surtido había máis de 20
produtos entre comestibles 
-queixo, melindres, viño, lico-
res, bacallao, legumes-, pren-
das de roupa e calzado, textil
de fogar, ademais de películas,
artigos decorativos ou bolsos. 

Dende o Concello e as aso-
ciacións de comerciantes, va-
loraron positivamente este
novo reclamo da feira. Non
obstante, xa se baralla a posi-
bilidade que en próximas edi-
cións se fagan varios lotes de
menor tamaño para que os
clientes teñan máis oportuni-
dades de facerse con eles.
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Asetem regalará ós cativos entradas
para a zona de ocio de ‘O Local’ 

O establecemento dispón dun salón con xogos adaptado ós menores

Un grupo de nenos na celebración dun cumpleanos

O Boletín Oficial da Provincia
do 15 de febreiro recolle a or-
denanza que regula a ocupa-
ción do dominio público de
Melide con terrazas de hoste-
lería. A nova normativa esti-
pula que as terrazas deberán
ser de natureza temporal e fa-
cilmente desmontables.

Permitirase a instalación de
mesas, cadeiras, expositores,
máquinas expendedoras, pa-
rasoles, toldos ou xardineiras
e queda prohibida a instala-
ción de billares, futbolíns, má-
quinas recreativas ou parrillas,
así como o almacenamento de
produtos, caixas de bebidas ou
outros materiais na zona des-
tinada a terraza.

As autorización que conce-
derá o Concello de Melide
serán de carácter anual e que-
dará prorrograda mentres o
interesado non solicite a de-
claración de baixa. 

Os establecementos que des-
exen obter o permiso por pri-
meira vez, deberán presentar a
correspondente instancia no
consistorio acompañada da li-
cenza de apertura e funciona-
mento do establecemento,
dunha memoria descritiva dos
elementos que pretende insta-
lar na terraza e dun plano de
situación. Ademais deberá in-
dicar o período de tempo para
o que solicita o permiso e a
data de inicio da actividade.

Os establecementos que dis-
poñan dunha autorización an-
terior, deberán adaptarse á
vixente normativa antes do
próximo 1 de abril.

Aprobadas as
novas normas
para instalar
terrazas en 
sitio público

Os cativos da casa terán unha
opción máis para disfrutar do
seu tempo libre na comarca de
Melide. A Asociación de Em-
presarios Terra de Melide
(Asetem-Cca) e o bar-restau-
rante ‘O Local’ asinarán nos
próximos días un convenio en
virtude do cal os establece-
mentos comerciais de Melide
regalarán entradas para a zona
de ocio infantil da que dispón
o restaurante.

A través de compras nas ten-
das de Melide, os pais recibi-
rán as entradas ó realizar un
determinado gasto -o estipu-
lado por cada comerciante

particular-. Os boletos serán
entregados en forma de vale
para unha estancia dunha
hora no recinto. Poderán utili-
zarse tódolos mércores do mes
seguinte ó que obtiveran o
vale, en horario de 17.00 a
20.00 horas.

Os pequenos poderán diver-
tirse no chamado ‘happy’,
onde tamén poderán celebrar
de forma cómoda e económica
os seus cumpleanos.

Precisamente, os fillos dos
socios de Asetem que decidan
celebrar o seu aniversario
neste establecemento terán
entrada gratuíta.

Aprazado o curso benestar
animal ata comezos de abril

O curso de benestar animal
que ía celebrarse nas instala-
cións de Asetem a comezos de
marzo, queda aprazado ata o
día 12 de abril. 

Deste xeito, todas aquelas
persoas interesadas en recibir
formación nesta materia dis-
poñen do prazo dun mes para
inscribirse na actividade. Para
elo deben contactar con Ase-
tem a través do número de te-
lefóno 981506188 ou no
e-mail info@asetem.com.
Tamén poden informarse na

sede de Asetem, ubicada na
rúa Lino Sexto Sánchez, 2, en
Melide.

O curso de benestar animal
terá unha duración de 30
horas e será impartido polo
veterinario Juan Manuel Gon-
zález. Este curso é obrigatorio
para os coidadores e transpor-
tistas de animais -incluídos os
cazadores- e para as persoas
que interveñan na cría e mani-
pulación de animais en gran-
xas, matadoiros ou durante o
seu transporte.

As paisaxes representativas da comarca
poden visitarse na páxina web de Asetem

Vista da sección ‘As nosas paisaxes’ na páxina web de Asetem

A Terra de Melide agocha
atractivas paisaxes que a par-
tir de agora estarán ó alcance
de numeroso público a través
da páxina web de Asetem 
-www.asetem.com-. Os inter-
nautas que visiten o portal da
asociación de empresarios me-
lidense terán a oportunidade
de achegarse virtualmente ata
as Fervenzas de Toques, o
Pazo de Vilar de Ferreiros en
Santiso ou a fraga da Casa do
Gado de Sobrado dos Monxes.

Estes son só algúns dos lu-
gares máis característicos da
Terra de Melide. Paulatina-
mente iranse incorporando re-
cursos relacionados cos
atractivos turísticos da zona.

A nova sección da páxina
web leva por nome ‘As nosas
paisaxes’ e é un apartado aná-
logo ó que actualmente se
pode contemplar no Cerne. 

Potenciar o uso de Internet
Dende Asetem trabállase na in-
corporación do uso de Internet
ás tarefas cotiás dos asociados.
Deste xeito, o mes pasado co-
mezou unha campaña desti-
nada a promover a
interactividade a través do por-
tal web. Ademais, realizouse
unha actualización dos correos
electrónicos das empresas aso-
ciadas, co fin de poder trasladar
determinadas noticias e avisos
a través deste medio.
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Socios de Asetem crearán un novo produto 
gastronómico da man do plan de Ulla e Tambre
O obxectivo é
atraer ós turistas
durante a 
tempada baixa

Varios socios da Asociación de
Empresarios Terra de Melide
(Asetem), entre os que se ato-
pan negocios dedicados ó alo-
xamento, restaurantes,
comercios ou empresas de di-
versa índole, xunto con outros
empresarios das comarcas de
Melide, Arzúa e Santiago, tra-
ballan na creación dun novo
paquete gastronómico en cola-
boración co Plan de Terras de
Ulla e Tambre da Deputación
da Coruña.

O proxecto, coordinado pola
consultora Habitaq, culminará
co deseño dunha ruta gastro-
nómica, configurada en base
ós produtos agroalimentarios
máis característicos do territo-
rio, o que permita ó visitante
coñecer o seu proceso produ-
tivo, gozar da cociña local e da
práctica de actividades rela-
cionadas co contorno. 

“O obxectivo é desestaciona-

O queixo e a súa elaboración será un dos produtos que vertebre as rutas gastronómicas

dica a coordinadora, a organi-
zación da ruta está “aberta”.
Poderá ser en función dos di-
ferentes públicos obxectivos
ou dos produtos que haxa en
cada zona, xa que ó haber par-
ticipantes dos 11 concellos in-
tegrados no plan hai unha
gran diversidade.

A decisión de todas estas
cuestións recae nos partici-
pantes. “Son as empresas as
que teñen que liderar o pro-
xecto. O éxito dependerá da
súa implicación”, indica Igle-
sias.

Proxecto aberto
Neste momento o proxecto
está na terceira das catro fases
polas que pasará e aínda é po-
sible a incorporación de máis
participantes. Iso si, terán que
aceptar os requisitos que con-
sensuaron os demais integran-
tes dende o comezo.

Tras concretar esta fase, que
está previsto remate antes da
tempada alta, será o momento
da promoción. “Está prevista
unha promoción importante
por parte do plan”, asegura
Iglesias, que pode incluír a
edición dunha guía turística.

Hosteleiras de Melide asisten ó Fórum
Gastronómico celebrado en Santiago

lizar o turismo”, indica Lidia
Iglesias, responsable técnica
do proxecto. “Atraer o turismo
durante a tempada baixa, para
o que as empresas crearán ta-
rifas moi atractivas”. 

O proxecto comezou a xes-
tarse no mes de xaneiro. Os

participantes xa mantiveron
varias reunións para concretar
as liñas de actuación.

Deseño do produto
Despois de manter varias reu-
nións en conxunto, os partici-
pantes dividíronse en grupos

de traballo segundo o seu sec-
tor de actividade. 

Tras obter unha relación dos
produtos e actividades que re-
únen, atópanse na fase de con-
figuración da ruta. É o
momento de definir e organi-
zar o itinerario. Segundo in-

Varias mulleres dedicadas ó
sector da hostelería en Melide
visitaron o pasado día 23 o
Fórum Gastronómico cele-
brado en Santiago. Entre as
asistentes ó evento atopábase
a presidenta de Asetem, Sonia
Valiño, que calificou a feira
como “unha oportunidade

magnífica para poñerse ó día
no que se leva na cociña de
vangarda e recoller ideas para
aplicar nos nosos negocios”. 

As empresarias melidenses
asistiron a unha cata de viños,
convidadas pola firma Viña
Costeira e presenciaron varias
demostracións de prestixiosos

cociñeiros.
No recinto feiral de Amio

tamén se deron cita varios so-
cios de Asetem, como Lasurgal
ou Melisanto, empresas que ti-
veron o seu propio expositor
na feira gastronómica, que re-
cibiu a visita de máis de
17.000 persoas.
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Medio cento de parellas gozaron da cea
dos Namorados que regalou o comercio
Degustaron un
menú especial
tralo que houbo
unha sesión 
de baile 

Extracción dun boleto premiado en El Dándolo, coa presencia de Sonia Valiño e Quica Cabado

Un cento de persoas gozaron
dunha cea do Día dos Namo-
rados grazas á campaña de
promoción que puxeron en
marcha a Asociación de Em-
presarios Terra de Melide
(Asetem-Cca) e o Cca Vila de
Melide. 

Arredor de medio cento de
establecementos comerciais
da vila participaron na cam-
paña, que tivo o seu colofón
final coa velada que se cele-
brou o propio día 14 de fe-
breiro no Hotel Carlos 96 de

Melide. 
Os premiados poideron de-

gustar marisco, peixe e carne

dentro dun menú deseñado
especialmente para a ocasión.
Entre os asistentes tamén se

Axudas e subvencións
1.Axudas para fomentar a produción de
productos agroalimentarios de calidade
de orixe animal. (DOGA nº250 , do 24  de
Decembro de 2009)
Conceptos subvencionables (ata o 100% do seu
custo):
a)Asistencia técnica para estudos de mercado,
e para o deseño e creación dos produtos agro-
alimentarios de calidade de orixe animal
b)Implantación de programas de produción de
calidade
c)Formación do persoal
d)Certificación dos programas implantados

2.Subvencións a proxectos dinamizado-
res das áreas rurais de Galicia. (DOGA Nº
35, do 22  de Febreiro de 2010)
Ampliación de prazo para estas subvencións
ata o 24 de Marzo do 2010.

3.Subvencións a actividades da promo-
ción da economía social da responsabi-
lidade social das empresas e do traballo
autónomo, e para sufragar os gastos de
funcionamento das asociacións de coo-
perativas, sociedades laborais, empre-
sas de inserción, traballadores
autónomos e outros entes representati-
vos da economía social de ámbito esta-
tal. (BOE Nº 42, do 17 de Febreiro de 2010)

4.Subvencións a pequenos comerciantes
individuais autónomos que abandonen
a actividade comercial. (DOGA Nº 40, do 1
de Marzo de 2010)
Prazo: ata o 5 de abril.Beneficiarios: comercian-
tes (e cónxuxe de ser o caso) de entre 60 e 64
anos, autónomo, e que desempeñasen a activi-
dade durante os 10 últimos anos. Compromiso:
abandonar a actividade e cedela a un terceiro.

1.Redución do 20% do rendemento neto positivo de ac-
tividades económicas (minorado polas reducións de
irregularidade ou de autónomos dependentes) ca con-
dición de mantemento do emprego para os anos 2009,
2010 e 2011.
Condicións: O importe neto da cifra de negocios para o con-
xunto das actividades económicas debe ser menor de 5 millons
de euros e a plantilla debe ser inferior a 25 empleados. 
2.A indemnización por ERE pasa a estar exenta ata o
importe de 45 días por ano traballado con un máximo
de 42 mensualidades.
3.Flexibilidade da conta aforro-vivenda: Os titulares de
contas-vivenda que cumpran o prazo de materialización entre
o 1 de Xaneiro do 2008  e o 31 de Decembro do 2010 dispoñen
ata esta última data para mercar a vivenda.
4.Tipo de gravame reducido no Imposto de Sociedades
por mantemento ou creación de emprego para os pe-
ríodos impositivos iniciados nos anos 2009, 2010 e
2011: Ata 120.202,41€ de base impoñible: 20%. Resto: 25%
Requisitos: Importe neto menor de 5 millóns de euros e a plan-
tilla media neses periodos debe ser menor a 25 empregados.

atopaban a presidenta de Ase-
tem-Cca, Sonia Valiño e a do
Cca Vila de Melide, Quica Ca-
bado, que ó igual que o resto
de mulleres recibiron unha
rosa de agasallo. Ámbalas
dúas directivas foron as encar-
gadas de visitar os comercios
participantes para proceder ó
sorteo, celebrado ó longo do
día 13 de febreiro.

Trala cea houbo baile, ame-
nizado por un dúo, que inter-
pretou temas acordes con esta
ocasión especial. 

Esta campaña foi unha nova
acción conxunta entre Asetem
e Vila de Melide para promo-
cionar o comercio da vila e in-
centivar ós clientes da zona a
que fagan as súas compras nos
establecementos locais. 

Últimos días
para canxear
os vales da
campaña de
Nadal
Os comerciantes melidenses
que teñan na súa posesión
vales de compra correspon-
dentes á campaña de Nadal
deberán entregalos na sede de
Asetem (rúa Lino Sexto Sán-
chez, 2, baixo) durante os pró-
ximos días. 

Pese a que os boletos non
teñen data de caducidade,
Asetem recomenda que os de-
positen o antes posible para
que se lles abone a cantidade
correspondente no menor
prazo de tempo.

‘Este Nadal toca en Melide’
repartiu uns 8.400 euros entre
os veciños da comarca, que ti-
veron de prazo para gastar os
seus premios ata o pasado día
20. Os premiados decantá-
ronse por quitarlle unha ren-
dibilidade práctica ós cartos,
que foron empregados para
abonar seguros de coches, di-
versidade de electrodomésti-
cos e aparellos de electrónica
para o fogar, prendas de vestir
e calzado ou xoias. Ademais,
repartiron moito as súas com-
pras, facendo que a campaña
revertira na maioría de nego-
cios asociados. 

Deste xeito, a promoción ve
satisfeitos os seus obxectivos e
será lembrada como a pri-
meira acción conxunta de Ase-
tem e o Cca Vila de Melide na
historia do comercio da locali-
dade.

Fiscal e laboral



Melide esixe explicacións polo caso 
da depuradora do polígono industrial
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O PP local pide
a dimisión de
Cea por asinar o
fin de obra cando
non se iniciara 

O PSdeG sostén
que se actuou 
“en beneficio 
dos intereses 
de Melide”

O caso da depuradora do polí-
gono de A Madanela dou un
novo xiro tras denunciar o PP
de Melide que a rexedora mu-
nicipal, Socorro Cea, certificou
o fin de obra cando ésta non
chegou a iniciarse. Tal acusa-
ción mantén contrariados ós
veciños da vila, que polo de
agora non recibiron ningunha
información oficial ó respeto
por parte da alcaldía.

Segundo explicou a voceira
dos populares melidenses, Án-
xeles Vázquez, Cea asinou o

fin da obra da estación depu-
radora de augas residuais
(Edar) con data do 28 de de-
cembro. A instalación íase
construír en base a un conve-
nio asinado coa Consellería de
Industria, que venceu o pa-
sado 31 de decembro. Vázquez
indicou que o departamento

da Xunta enviou un técnico
naquelas datas para compro-
bar que a actuación finalizara,
quen informou da realidade
contraria. 

Deste xeito, reclaman “res-
ponsabilidades políticas” e
piden a dimisión da alcaldesa
ó considerar o acontecido

unha “grave irregularidade”.

Denuncia ante a Fiscalía
Así as cousas, os populares ba-
rallan a posibilidade de poñer
os feitos en coñecemento da
Fiscalía, xa que non queren
“ser cómplices” da situación.

Vázquez recrimicou a actua-

ción de Cea “ó incorrer nunha
ilegalidade”. “Como cargo pú-
blico unha das súas máximas
ten que ser respetar sempre a
legalidade”, recalcou e resu-
miu que “non hai xustificación
que valga” ante o ocorrido.

Pleno extraordinario
Os populares, que coñeceron
esta situación na reunión que
mantiveron o pasado día 8 co
director xeral de Industria -á
que acudiron xuntas Cea e
Vázquez-, reclaman a convo-
catoria dun pleno extraordina-
rio para que o goberno local
dea explicacións sobre as xes-
tións realizadas, á vista de que
non poderán consultar o expe-
diente da Edar ata o próximo
9 de abril.

“En beneficio de Melide”
Pola súa banda, o tenente de
alcaldesa, Manuel Prado, de-
fendeu a actuación do goberno
local ó indicar que “actúa sem-
pre en beneficio dos intereses
de Melide”, en referencia ás
xestións que se fixeron para
acadar o convenio que posibi-
litaba a construción da esta-
ción depuradora.

Terreos nos que estaba prevista a construción da depuradora, no polígono de A Madanela

Os estudiantes de bacharelato quéixanse da “tardanza”
da Xunta para fixar os criterios da selectividade
A dirección do IES de Melide
expuxo as súas queixas pola
“tardanza” da Consellería de
Educación en fixar certos cri-
terios relativos ás Probas de
Acceso á Universidade
(PAAU), coñecidas popular-
mente como selectividade.

A orde que regula estas pro-
bas foi publicada no Diario
Oficial de Galicia (DOG) en
xaneiro, provocando que os
estudantes do segundo curso
de bacharelato comezaran as
clases sen saber como ían ser
os exames. A directora do IES,
Marga Quintela, calificou esta
situación de “despropósito”,
xa que dalgúns xeito “estase
xogando co futuro profesional
e laboral dos alumnos”. 

Actualmente, os estudantes
xa coñecen como vai ser a es-
trutura da proba e o que pun-
tuará cada materia, aínda que

“quedan certos flecos que
poden variar as probas”. Quin-
tela pon o exemplo do exame
do primeiro idioma -inglés ou
francés- ó que se poderá pre-
sentar un alumno que cursara
o portugués como segundo
idioma.

No departamento de Inglés
tiveron que realizar unha va-
riación da programación ini-
cial ó detectar que contaba
“moito máis” a proba oral.

Non obstante, Quintela in-
dica que non ocorre o mesmo
en tódolos departamentos, de-
pendendo da “regularidade”
con que a Comisión Interuni-
versitaria Galega (Ciug) lles
remite as instrucións dos exa-
mes.

Dende o IES melidense
tamén se queixan da pondera-
ción que terán certas materias
en función da carreira que

desexe estudiar o alumno. “Fí-
sica e Química pondera moito
para tódalas carreiras e hai
materias de Ciencias que con-
tan moito máis que Grego
para estudar unha Filoloxía”,

explica a directora do centro.
Así as cousas, e cando faltan

pouco máis de dous meses
para a celebración das probas,
os alumnos atópanse “moi
nerviosos” por non saber

como van ter que afrontar a
selectividade. Será trala Se-
mana Santa cando persoal da
universidade acudirá ó centro
para explicar o desenvolve-
mento das probas. 



A Garda Civil reforzará a vixilancia
na vila durante as noites de movida

Reaccións contrarias ós cambios no sentido
de circulación en varias rúas do casco urbano
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Melide recibe
45.500 euros
para acometer
melloras no
polideportivo
A Deputación Provincial apro-
bou o proxecto presentado
polo consistorio melidense
para acometer diversas obras
de mellora no pavillón polide-
portivo municipal. As refor-
mas irán encamiñadas a
eliminar as barreiras arquitec-
tónicas coas que conta a insta-
lación deportiva. 

O proxecto que remitiu o
Concello ó órgano provincial
contempla a instalación dunha
plataforma elevadora para que
as persoas con mobilidade re-
ducida poidan acceder ás ban-
cadas. Tamén se reformarán
os accesos aos baños públicos,
que estarán adaptados a per-
soas con problemas de mobili-
dade ou que empreguen unha
cadeira de rodas. 

Ata o momento non era po-
sible que unha persoa que se
desprazara neste aparello poi-
dera observar calquera activi-
dade dende as bancadas ó ser
unha escaleiras o único medio
para achegarse ata esa zona
reservada para os espectado-
res. Así, debía quedar nas
marxes da pista deportiva.

O presuposto para estes tra-
ballos supera os 45.500 euros,
que serán financiados integra-
mente pola Deputación, tal e
como indicaron dende o Con-
cello. 

O goberno local coñecía a
aprobación deste proxecto -
que foi redactado polo arqui-
tecto municipal- a finais do
mes de febreiro, trala comuni-
cación recibida por parte do
presidente da área de Benestar
Social do organismo provin-
cial, Xoán Manuel Sande, se-
gundo confirmou o consistorio
melidense. O proxecto fora
presentado ante a Deputación
en xaneiro do ano pasado.

Mellora da accesibilidade
A alcaldesa de Melide, Socorro
Cea, indicou que seguirán tra-
ballando para conseguir me-
llorar a accesibilidade e
eliminar as barreiras arquitec-
tónicas que aínda existen nal-
gúns edificios municipais.
Neste senso, recordou a insta-
lación dun ascensor na Casa
do Concello hai agora máis
dun ano. Neste caso, tamén foi
unha inversión realizada con
cargo a fondos da Deputación.

A Policía Local
coordinarase
coa Benemérita
nas quendas 
dos sábados
A Policía Local e a Garda Civil
traballarán de xeito coordi-
nado en Melide para reforzar a
vixilancia durante as noites
dos sábados, día no que se
concentra un maior número
de xente na vila debido á mo-
vida nocturna. Anunciouno o
subdelegado do Goberno, José
Manuel Pose, trala Xunta
Local de Seguridade, que se
celebrou a mediados de fe-
breiro, á que asistiron a alcal-
desa de Melide, Socorro Cea, o
tenente de alcaldesa, Manuel
Prado e representantes dos
corpos de seguridade. 

“Queremos reforzar a segu-
ridade e para iso garantiremos
a presenza da Policía Local ou
da Garda Civil tódalas noites
dos sábados”, indicou Pose.
Neste sentido, o subdelegado
do Goberno resaltou que Me-
lide “é especialmente seguro,
xa que ten uns índices de de-
lincuencia realmente baixos”.

O acordo ó que chegaron os
dous corpos encargados da se-

guridade cidadá supoñerá a
súa “coordinación plena”, tal e
como manifestou a alcaldesa
melidense. Ademais, indicou
que o Coronel, Tenente Coro-
nel e Capitán da Garda Civil,
así como os xefes da Policía
Local e o sarxento da Garda
Civil de Melide decidiron co-
municar cun mes de antela-
ción as quendas que farán nas
madrugadas dos domingos
“para saber a quen lle tocará e
que tódolos sábados pola noite
haxa vixilancia”, resaltou Cea.

Deste xeito, ponse en marcha
unha “coordinación impres-
cindible e necesaria” que, se-
gundo as súas palabras “xa hai
na actualidade”. 

Pola súa banda, o tenente de
alcaldesa e responsable de Se-
guridade destacou “o esforzo
supremo da Policía local que
actualmente cubre tódolos sá-
bados do mes”. Prado amo-
souse satisfeito polo acordo
acadado entre os dous corpos,
que permitirá liberar a carga
de traballo que soportan os

cinco axentes da Policía Local
cos que conta Melide.

Contra a violencia sexista
Outra das decisións tomadas
na Xunta Local de Seguridade
foi a creación dunha mesa
contra a violencia de xénero.
Trátase dun organismo que
estudará pormenorizada-
mente este tipo de casos que,
segundo comentou a alcal-
desa, “están aumentando de
forma considerable nas últi-
mas datas”. 

Descontento de
negocios pola
eliminación de
prazas de 
aparcamento
A Concellería de Tráfico puxo
en funcionamento dende co-
mezos de febreiro varios cam-
bios no sentido de circulación
en tres rúas que conflúen na
Avenida de Toques e Friol. As
modificacións foron levadas a
cabo coa aprobación da Policía
Local, segundo confirmou o
Concello.

As rúas Florentino López
Cuevillas e Taboada Roca esta-
blecéronse de sentido único, a
primeira en dirección norte,

A rúa Taboada Roca pasa a ser de dirección única

desembocando na Avenida de
Toques e Friol, e a segunda en
sentido sur, cara a Praza das
Universidades.

A rúa Antón Fraguas tamén
pasa a ser de sentido único, en
dirección a Florentino López
Cuevillas. 

Pola contra, a rúa Álvarez
Carballido mantén os dous
sentidos de circulación, para o
que se prohibiu aparcar nunha
das marxes da calzada.

Esta medida non foi acollida
de bo grao polos particulares e
propietarios de negocios da
zona, que se queixan de que a
suspresión destas prazas de
aparcamento lles prexudica,
xa que os clientes “deciden ir
cara outras zonas ante as difi-
cultades para aparcar”, din va-
rios empresarios destas rúas.

Non obstante, no referente
ós cambios de circulación,
entre os veciños e conductores
viron con bos ollos deixar as
rúas nun sentido único, xa que
ás veces resultaba “compli-
cado” o tránsito de dous vehí-
culos ó mesmo tempo. 

Cea, Pose e Prado visitaron algunhas das obras do Plan E, entre elas a reforma da rúa Galicia
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O centro de día celebra o seu primeiro aniversario
cunha xornada de portas abertas para os veciños

A Deputación instalará sistemas de enerxías renovables
na piscina, no Pazo de Congresos e na Casa da Cultura
A piscina municipal, a Casa da
Cultura e o Pazo de Congresos
e Exposicións de Melide son os
edificios que escolleu o Conce-
llo para a instalación de siste-
mas de enerxías renovables
que levará a cabo a Deputa-
ción de A Coruña. A inversión
total ascenderá a 245.ooo
euros, segundo informaron
dende o consistorio melidense.

Na piscina municipal, que
acollerá a actuación máis cus-
tosa -duns 95.000 euros-, co-
locarase unha instalación
térmica que producirá auga
quente para as duchas e para
quentar a auga do vaso da pro-
pia piscina.

Nos casos do Pazo de Con-
gresos e da Casa da Cultura,
instalaranse placas fotovoltai-
cas que recollerán enerxía
solar para destinala á rede de

subministro eléctrico. Esta ini-
ciativa supoñerá unha redu-
ción da factura enerxética
municipal.

Dende o concello agardan
que as obras, que serán licita-
das e executadas polo orga-
nismo provincial, comecen
“axiña”. O goberno local pediu
incluír como reserva para este
proxecto o polideportivo mu-
nicipal e o Edificio Multiusos. 

Presentado no 2006
O proxecto de ‘Promoción de
enerxías renovables na pron-
vincia da Coruña’ foi presen-
tado pola Deputación
provincial ante o Mecanismo
financeiro da Unión Europea
no ano 2006. 

A comarca de Melide, xunto
coa de Arzúa e Betanzos foran
as elixidas para este programa.

Varios mozos prepáranse para unha competición na piscina municipal de Melide

Arredor de 15
persoas acoden
diariamente ás
instalacións onde
fan actividades
en grupo

Un grupo de maiores xogan ó bingo ante a atenta mirada dos visitantes

O centro de día de Melide ce-
lebrou hai uns días o seu pri-
meiro aniversario. 
Organizaron unha xornada de
portas abertas na que as insta-
lacións recibiron a visita de
numerosos colectivos veciñais,
así como dos propios familia-
res dos usuarios.

A directora do centro, Ana
Lagares, explicaba que o ob-
xectivo desta actividade era
“darnos a coñecer, que a xente
saiba o que facemos aquí”.
“Cando se abriu xa fixemos
unhas charlas, pero moita
xente aínda descoñece o noso
traballo”. E, á vista do éxito
acadado pola ampla participa-
ción, “a misión está cum-
prida”, dicía satisfeita a
responsable do centro. 

Neste día especial, os 15
usuarios do centro, recibiron a
nenos de colexios, do instituto
e da escola infantil. Tamén es-
tiveron presentes usuarios do

Centro Social da vila, inte-
grantes de dúas asociacións de
mulleres, doutras dúas de ve-
ciños e un grupo de catequis-
tas. Todos eles recibiron
explicacións sobre o funciona-
mento habitual do centro e as
actividades que teñen progra-
madas para os maiores. Ade-
mais fixeron unha visita
guiada polas instalacións.

Programa de actividades
No momento no que Cerne vi-
sitou o centro, un grupo de
usuarios estaba inmerso en

plena sesión de musicoterapia
cantando o ‘Miudiño, miu-
diño’. Noutra das aulas, outra
ducia de maiores xogaba ó
bingo.

O programa de actividades,
deseñado en función das xor-
nadas dos usuarios e das súas
necesidades, inclúe sesións de
psicomotricidade, psicoesti-
mulación, educación para a
saúde, ximnasia para maiores,
terapia a través da arte, ludo-
terapia e musicoterapia. Ade-
mais, levan a cabo un
programa de prevención de

caídas. “Traballamos con eles
no día a día para reducir o ele-
vado risco de sufrir unha caída
que teñen”, explicaba Lagares.

Xunto con esta, outra das
actividades que se desenvolve
de xeito contínuo é a de apoio
en actividades básicas da vida
diaria. “Que eles poidan facer
por si mesmos as cousas du-
rante o máximo tempo posi-
ble. Aínda que lles leve máis
tempo, se poden levar eles
mesmos a culler á boca segui-
rano facendo, pero se nós lle
damos de comer xa non quere-

rán facer ese esforzo”, exem-
plificaba a directora do centro.

Horarios e tarifas
O centro de día está aberto
dende as 8.30 ata as 19.30
horas de luns a venres. A
maioría dos usuarios asisten a
xornada completa, pero poden
ir só de mañá ou de tarde.

O centro conta con trans-
porte adaptado que os recolle
e entrega diariamente nas súas
respectivas casas.

As tarifas oscilan entre os 90
euros de mínimo -incluído o
transporte, que supón a me-
tade do prezo- e os 415 euros
mensuais, para as persoas que
van en xornada completa e uti-
lizan tódolos servizos. 

Complexo xerontolóxico
O centro de día melidense
forma parte dun complexo xe-
rontolóxico -xestionado polo
Consorcio Galego de Igual-
dade e Benestar- composto
ademais pola residencia e as
vivendas comunitarias, que
contan con 16 e 24 prazas res-
pectivamente. 

Actualmente hai arredor de
45 persoas, repartidas entre 15
para o centro de día, 16 para a
residencia e as restantes nas
vivendas, segundo os datos da
dirección do centro.



Os troiteiros de Melide 
deseñan o programa de 
actividades para a tempada

Novo verquido de refugallos 
nos arredores do río Furelos
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A Asociación de Troiteiros ‘Río
Furelos’ de Melide denunciou
a aparición dun verquido con
refugallos de obra -escombro,
tullas e restos de obra- nos
arredores da Ponte Mazaira,
nun lugar próximo a onde se
captan as augas para o con-
sumo de Melide. Ademais, na
ponte de Luz Divina atopouse
un can -de raza Setter e utili-
zado para a caza- morto e en
estado de putrefacción.

Os verquidos foron detecta-
dos por membros do colectivo
de troiteiros melidense o pa-
sado 17 de febreiro e postos en
coñecemento da Concellería
de Medioambiente do Conce-
llo de Melide.

‘Río Furelos’ solicitou me-
diante unha petición formal

no rexistro do consistorio que
os responsables do departa-
mento medioambiental envíen
a brigada municipal a retirar
os verquidos para que sexan
depositados no Punto Limpo
que hai no Polígono de A Ma-
danela para que se proceda ó
seu correspondente trata-
mento.

Ademais, os troiteiros esixen
que se intente localizar ó res-
ponsable do verquido para que
“caian sobre el as sancións
oportunas para este tipo de
delitos contra o medio am-
biente”, segundo manifestou o
presidente do colectivo, Xavier
Pazo Blanco. 

Neste senso, calificou os fei-
tos como “malas prácticas de
desaprensivos” e advertiu que

“sempre van atopar coa nosa
inmediata reacción en defensa
dos ríos”.

Maior sensibilización
Co obxectivo de continuar coa
súa labor de concienciación
sobre a importancia do coi-
dado dos ríos, a asociación de
troiteiros melidense iniciará
unha nova campaña de sensi-
bilización. Colocarán carteis
nas beiras do río e en tódalas
pontes cos lemas ‘O río é de
todos. Coida o entorno’ e ‘Por
un río con vida. Non vertas
lixo’. 

A finalidade desta iniciativa
é lembrar que “o río e as súas
beiras deben deixar de ser ver-
tedoiros incontrolados”, se-
gundo expresou Pazo Blanco.

No marco da VII asemblea or-
dinaria, celebrada o 27 de fe-
breiro, a Asociación de
Troiteiros ‘Río Furelos’ de Me-
lide deseñou un amplo pro-
grama de actividades para a
próxima tempada de pesca. Na
asemblea estiveron represen-
tados o 85% dos 351 socios
que ten o colectivo.

Segundo informou o presi-
dente da asociación, Xavier
Pazo Blanco, levarán a cabo
“de inmediato” unha campaña
de concienciación para evitar
verquidos nas beiras dos ríos. 

Á marxe desta actuación, or-
ganizarán o V campeonato de
pesca ‘Terra de Melide’, pre-
visto para o 10 de abril. Dende
a asociación destacan que é o
único que se organiza en toda
Galicia de xeito aberto, xa que
pode participar calquera per-
soa que teña licenza de pesca,
sexa ou non membro do colec-
tivo e estea ou non federado.

Ademais, tamén confirma-
ron a celebración dun máster
de pesca a mosca para o día 8
de maio e da actividade ‘Pesca
Ceibe’ para o 5 de xuño. O día

do socio será o primeiro do-
mingo de xullo, día 4, na praia
fluvial de Furelos.

Outra das actividades que
manteñen a súa continuidade
son as xornadas de limpeza.
Dende ‘Río Furelos’ defenden
“o beneficio que supón esta
iniciativa para o leito do río e
as súas marxes”. As xornadas
serán o último sábado de
agosto e os dous primeiros de
setembro.

Renovación do convenio
Na asemblea tamén se infor-
mou da renovación do conve-
nio coa Consellería de Medio
Ambiente. A diferencia dos
anteriores acordos, de dura-
ción anual, o novo convenio
estará en vigor durante catro
anos e permitirá que a xestión
dos pases de pesca -actual-
mente do 35%- se incremente
un 10% dependendo dos ob-
xectivos acadados pola asocia-
ción. Segundo Pazo Blanco,
esta condición será un “acicate
que nos anime a traballar con
máis interese no coidado da
natureza”.

Produciuse na zona próxima á captación de augas

Os refugallos foron depositados nunha zona moi próxima á captación de augas de Melide

Asinan un manifesto a prol da
conservación dos ríos galegos
Na loita polo respeto ós recur-
sos fluviais, ‘Río Furelos’ asi-
nou o ‘Manifesto pola mellora
e conservación dos ríos de Ga-
licia’. O documento denuncia
as “reiteradas agresións aos
nosos ríos, regos e fontes” e
critica “a mala xestión am-
biental que se fai do uso das
augas”. 

Ademais, os troiteiros meli-
denses solicitan o cumpri-
mento da normativa vixente
relacionada coa protección,
conservación e mellora dos

cauces fluviais galegos.
Por outra banda, reclaman a

“recuperación e apoio do agri-
cultor na limpeza e conserva-
ción do río coa supresión total
de permisos ou taxas, só cun
asesoramento da Consellería
de Medio Ambiente ou Medio
Rural en algúns supostos”.

Piden a “supresión de tóda-
las obras de aproveitamentos
hidroeléctricos proxectadas
nos ríos galegos” e reclaman
medidas para paliar os “nefas-
tos efectos” dos encoros.

Varios membros da asociación antes do comezo da asemblea
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Veciños de Santiso estudan crear
unha cooperativa de horta para
obter maiores marxes de beneficios
O Concello
aportará terreos
para construír
as instalacións

O puerro é un dos produtos que xa cultivan varios agricultores de Santiso

Arredor de 60 veciños do con-
cello de Santiso están interesa-
dos na creación dunha
cooperativa de produtos de
horta. O obxectivo desta ini-
ciativa é eliminar intermedia-
rios para obter maior marxe
de beneficios.

Segundo indicou o alcalde
de Santiso, Ovidio Leiva, a ini-
ciativa “está en marcha” e
conta co “apoio total” do Con-
cello. Polo de pronto, hai con-
vocada unha reunión para o
próximo 13 de marzo para
avanzar na constitución da co-
operativa. Leiva explica que a
partir de agora se formará
unha comisión que traballará
na captación do “maior nú-
mero de socios fundadores po-
sibles”. Os actuais interesados
son do propio concello, pero
“o proxecto non está pechado
a ningunha fronteira”, indica
Leiva, xa que a cooperativa
“debe ser o máis dimensio-
nada posible”.

A intención é que os socios
poidan sacar proveito dunhas
intalacións e maquinaria
común para reducir os seus
gastos e aumentar os benefi-
cios. Segundo os plans que
manexa o Concello, tamén se
poderá contratar un técnico
para que faga seguimento das
producións ou analice a com-

posición das terras. 
Tamén contemplan a crea-

ción dun centro de envasado
para procesar os cultivos
cando haxa moitos exceden-
tes. “Isto permitirá controlar
os prezos e que non baixen de-
masiado”.

Financiación e terreos
Dende o consistorio xa contac-
taron con diversos organismos
como a Diputación provincial
ou o Plan Leader para finan-
ciar o proxecto. As subven-
cións poderían cubrir o 50%
do proxecto, segundo indicou
o rexedor de Santiso. Deste

xeito, a inversión dos particu-
lares “sería moi pequena”.

O propio consistorio asu-
mirá os custos de constitución
da cooperativa e aportará os
terreos. O Concello dispón
dunha finca, aínda que terá
que consultar con Urbanismo
sobre a súa edificabilidade. En
caso de que non sexa posible
construír as instalacións nese
terreo, comprará un axeitado,
segundo confirmou Leiva.

Busca dunha alternativa
Segundo afirma un dos produ-
tores interesados na iniciativa,
a creación da cooperativa

xurde da necesidade de buscar
unha alternativa ás explota-
cións lácteas. “Os que temos
granxas de leite estamos tra-
ballando só para cubrir os gas-
tos, porque agora mesmo este
negocio está de capa caída”.
Este produtor, que cultiva
puerro, aposta por “evitar ter-
ceiras persoas para vender o
máis directamente posible”.

Boas condicións climáticas
O concello de Santiso ten
unhas boas condicións climá-
ticas que permitirían o cultivo
de produtos coma a calabaza,
puerro, xudía, repolo ou pataca.

Inversión de
85.860 euros
en enerxías
renovables
para Toques
O Concello de Toques vén de
dar o visto bo ó proxecto da
Deputación de A Coruña polo
que se investirán uns 85.860
euros na instalación de siste-
mas de enerxías renovables.
Segundo indicaron fontes do
Concello, este é un paso máis
“dentro do compromiso por
acadar menos emisións de
CO2”.

O presuposto total estará re-
partido en tres proxectos, que
se instalarán na piscina muni-
cipal, no albergue de peregri-
nos e na igrexa de Santa María
da Capela. 

No caso da piscina munici-
pal, instalaranse placas solares
que permitirán aumentar a
temperatura da auga do vaso
“nunha media de tres ou catro
graos”. Será un investimento
de 44.960 euros. Ademais,
tamén se destinarán 9.640
euros para permitir o uso de
auga quente das duchas. Con
esta iniciativa poderase afo-
rrar uns 407 euros ó ano, se-
gundo os datos que manexa o
Concello.

No albergue de peregrinos
instalarase unha pérgola foto-
voltaica, grazas a unha inver-
sión de 69.900 euros, ademais
de paneis solares que susti-
tuian a caldeira de gasoil. O
coste desta actuación será de
10.180 euros.

Tamén se instalarán paneis
solares para mellorar o alume-
ado da igrexa de Santa María
de A Capela, cun orzamento
que ascende a 15.980 euros.

Sobrado asiste á presentación da páxina web
encaminate.org sobre as oito rutas a Santiago
O alcalde de Sobrado, Jacobo
Fernández, foi un dos 35 rexe-
dores convidados á presenta-
ción da páxina web
www.encaminate.org, unha
plataforma que ten como ob-
xectivo a promoción das rutas
xacobeas por todo o mundo,
así como actuar coma un cata-
lizador turístico da comuni-
dade galega.

Na páxina web, o visitante
atopa información sobre as
rutas de peregrinación, un
mapa con 70 puntos de visita

“imprescindibles” do Camiño
ou unha canle de televisión e
un periódico en formato dixi-
tal que, a empresa que fixo o
deseño da web -Enxeño Gali-
cia- pretende imprimir e dis-
tribuir en diversos puntos dos
diferentes camiños.

Os internautas dispoñen de
información sobre cada unha
das vilas polas que atravesan
as oito rutas de peregrinación
máis coñecidas que levan a
Santiago. No caso de Sobrado,
destácase especialmente o seu

mosteiro, do que se di que “ten
máis de mil anos de antigüi-
dade, ademais do título de ser
o primeiro mosteiro cister-
cense de España”. 

Outro dos monumentos que
recomendan visitar é o campa-
mento romano de A Ciadella.

En canto á gastronomía, a
páxina web destaca a troita
como “o plato típico de So-
brado”. Así, anima ós visitan-
tes a probala ó estilo
montañés, con picante e re-
chea de touciño.

ASETEM-CCA agasalla ós seus
socios cunha memoria USB e
un anuncio gratis no Cerne

Infórmate no 981506188
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‘Xynthia’ fai desbordar os ríos da comarca ó
chegar tras unha semana contínua de temporal
Rexistráronse
refachos de vento
de ata 80 qm/h,
moi por debaixo
do agardado

Praia fluvial de Melide, co Furelos desbordado O vento tamén derribou árbores, neste caso en Santiso

Río Ulla ó seu paso pola Cornella, en Santiso Danos no mobiliario urbano de Toques

A Terra de Melide aínda tiña
moi presente o recordo do
‘Klaus’. Un ano e un mes des-
pois desta clicoxénese explo-
siva, chegou ‘Xynthia’, un
fenómeno coas mesmas carac-
terísticas meteorolóxicas que o
ocorrido en xaneiro de 2009.
Por sorte, este temporal non
ocasinou graves danos na co-
marca, como se previra dende
os servicios de emerxencias da
Xunta de Galicia.

Nesta ocasión, o refacho má-
ximo de vento que se rexistrou
na estación meteorolóxica de
Melide foi de 80 quilómetros
por hora, unha velocidade moi
inferior ós 150 que se rexistra-
ran hai un ano. 

Cerne realizou un perco-
rrido polos concellos da co-
marca unhas horas despois do
paso de ‘Xynthia’, no que se
puido comprobar que as maio-
res consecuencias foron as en-
chentas dos ríos da zona,
aínda que daquela -momento
no que foron quitadas as foto-
grafías que acompañan este
texto- o caudal que levaban xa
descendera notablemente.

A cantidade de auga caída
mentres o fenómeno atrave-
sou a comarca sumada ás
abundantes chuvias que se re-
xistraron ó longo da última se-
mana de febreiro, provocou o
desbordamento da práctica
maioría dos ríos. Tanto o Ulla,
coma o Furelos levaban máis
dun metro por riba do seu cau-
dal habitual. 

Ademais, Augas de Galicia,
mantén vixilado o encoro de
Portodemouros, cuxo nivel au-
mentou un arredor dun 18%
nesta semana. As comportas
tiveron que ser abertas días
atrás para liberar a gran canti-
dade de auga que tiña acumu-
lada.

É frecuente ver estes días re-
gatos de auga correndo á beira
das estradas comarcais e pra-
dos anegados xa que a terra
non é capaz de filtrar máis
auga. Esta situación provocou

que se rexistraran pequenos
derrubamentos de terra á
beira de estradas e camiños.

Precisamente, no concello
de Santiso, no lugar de Vilar
de Ferreiros produciuse un
desprendemento que ocasio-
nou a caída dun poste do ten-
dido eléctrico. Parte do
cableado quedou ó aire, orixi-
nando numerosos chispazos,
co conseguinte perigo para os
que transitaban pola zona, se-
gundo relatou o alcalde de
Santiso, Ovidio Leiva. O rexe-
dor, que se encargou de dar
parte á empresa de suministro
eléctrico así como á Garda
Civil, amosou a súa queixa
ante a tardanza dos axentes en
chegar ó lugar dos feitos. “A
Garda Civil apareceu por alí de
casualidade, porque nin se-
quera sabían que alí había un
problema”, asegurou. 

Leiva confirmou que se po-
ñerá en contacto coa Subdele-
gación do Goberno para
trasladar o seu malestar. “Os
concellos pequenos non temos
por qué estar discriminados
deste xeito”, criticou.

Sen fallos no suministro
Dende os concellos da zona
confirmaron a esta redacción
que non se produciran inci-
dentes “significativos” no seu
territorio. Únicamente en San-
tiso deron conta da caída
dunha árbore sobre a liña de
media tensión, no lugar de Pe-
naposta, incidente que foi re-
parado de xeito breve, tal e

como confirmaba o alcalde da
localidade.

Tampouco se rexistraron
cortes  no suministro eléctrico.
A luz fallou de xeito puntual
en case tódolos núcleos da co-
marca, pero foron pequenos
cortes que se restableceron pa-
sados uns minutos. 

“Foi coma un día de inverno
normal”, din os veciños da co-

marca, que por unhas horas
cambiaron o seu ritmo de vida
normal alertados pola previ-
sión de fortes ventos que
anunciaba a axencia meteoro-
lóxica galega, Meteogalicia. Os
que máis o notaron foron os
participantes nas actividades
deportivas ó aire libre, que
quedaron suspendidas por
orde da Xunta.



A Terra de Melide rendiuse

Festa para os máis pequenos. Os cativos de Melide gozaron dunha festa con
diversas actividades na tarde do martes de Entroido. Moitos xa participaran nas
festas e actividades organizadas ó longo dos catro días de festa.

Un meco famoso. O mesmísimo Cristiano Ronaldo veu ata Melide para feste-
xar o entroido cos veciños do concello. Ós que máis ilusión lle fixo a visita foi ós
pequenos, sobre todo ós nenos, que correron toda a tarde atrás del.

A queima do meco. O entroido rematou con Cristiano Ronaldo consumido
polas lapas. Algúns sentiron pena do remate desta festa tan enxebre, outros,
entre os que había peregrinos, aproveitaron para quentarse ó seu carón.

Degustación de doces típicos. A praza das Coles foi o centro neurálxico do
entroido melidense. Os asistentes poideron probar filloas, rosquillas, caldo limpo
e queimada. Entre os camareiros había algún concelleiro disfrazado.

Marcianos en Melide. Os marcianos de Melide foron os gañadores do con-
curso de disfraces na categoría de grupo. Competiron con varias mozas cabare-
teiras, cunha familia de galiñas, un grupo de piratas e outro de ‘Melicasitos’.

Desfile de cabezudos. Aínda que do entroido gustan tanto os pequenos coma
os maiores, nas rúas de Melide predominaron as actividades para os cativos, que
viviron uns días de descanso escolar ben animados.
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ós encantos de Don Carnal

Bonecos de neve en Arcediago (Santiso). Os alumnos do colexio público
de Arcediago fixeron honra ó duro inverno que vive a comarca ó disfrazarse de
bonecos de neve. Iso si, desta volta abrigáronse ben para non pasar frío.

Festival na praza do Convento. Os alumnos dos colexios de Melide cele-
braron un desfile na praza do Convento. Indios, mexicanos ou vikingos entre
outros atuendos subiron ó estrado na presenza de moitos curiosos.

Orquestra no entroido de Chorén e Barazón (Santiso). A festa de en-
troido da Asociación Cultural e Veciñal Os Castros estivo amenizada por unha
divertida orquestra. Ata alí achegouse ‘a crise’ e algún famoso da televisión.

Variedade de disfraces. Á festa que organizaron en Toques asistiton unhas
60 persoas e case non se repetiron os disfraces. Houbo vacas, cabaleiros medie-
vais, superheroes, rockeiros ou paiasos, a cada cal máis divertido.

Obradoiros. Á marxe da festa, en Toques os cativos tamén poideron gozar cos
xogos populares e nun obradoiro de maquillaxe e caretas. Para a maioría foi o
segundo anteface que puxeron ó longo do día.

A garda de Napoleón. Este grupo de mozos, integrantes dunha coñecida cha-
ranga de Melide, pasaron o entroido de festa en festa. Coma noutras ocasións
este ano tamén se achegaron a un dos máis coñecidos de Galicia, o de Verín.



Organizadores da Foliada ultiman todos 
os preparativos a falta de mes e medio
A celebración
das actividades
ó aire libre é a
novidade da 
sexta edición

Os organizadores da Foliada 
-membros do colectivo O Cas-
telo e do grupo Herba Grileira-
traballan “a reo” para avanzar
no programa. Aínda que o car-
tel non está pechado, a maio-
ría de actuacións e actividades
xa están confirmadas, segundo
indicaron dende a propia or-
ganización.

A novidade máis destacable
da sexta edición, que terá
lugar os días 24 e 25 de abril,
será a celebración de tódalas
actividades ó aire libre, repar-
tidas polas prazas da vila.
“Dará moito máis xogo e vida
ó pobo e ós locais, quedará
moito máis vistoso”, asegura
Eva Balboa, integrante de
Herba Grileira.

Trasladar tódolos eventos ás
rúas supón un esforzo extra
para os organizadores, que ó
mesmo tempo acolléno coma
“un punto de motivación”.
“Vai ser un bo ano”, recalca
Eva, que está convencida de
que ver as actuacións ó aire

Rondalla gañadora do I Concurso de cantos de taberna A VI Foliada abandonará o Pazo de Congresos

libre será beneficioso para tó-
dalas partes.

A organización do evento
recae nun grupo de arredor de
15 persoas, que tamén reciben
axuda de persoas alleas ó co-
lectivo cultural. Encárganse de
chamar ós grupos de música,
ós artesáns, contratar a ani-
mación de rúa,buscar publici-
dade e, o máis importante,
recabar financiación.

“Estamos en época de vacas
fracas”, di Eva, que recorda
que están abertos a tódalas
aportacións. Apóianse na con-
tribución da hostelería e do
comercio melidense. Tamén
reciben axudas da Diputación

e do Concello de Melide. “Es-
tannos axudando moito, e
dende estes anos atrás se por-
taron moi ben con nós”.

Tamén petaron na porta do
Xacobeo, aínda que polo mo-
mento non recibiron resposta.

Cantos de taberna
Unha das iniciativas que se es-
trearon na pasada edición e
que manterán continuidade
será o concurso de cantos de
taberna. Celebrarase o sábado
24 de abril, entre as 12.00 e as
15.00 horas. Na páxina web do
evento -www.foliadamelide.com-
xa se poden consultar as con-
dicións para participar. O con-

curso está aberto a un máximo
de 12 grupos, incluídos por
orde de inscrición, e compos-
tos por un máximo de 10 inte-
grantes. Cada grupo
participante percorrerá un iti-
nerario diferente e cantará un
só tema en cada taberna, po-
dendo utilizar o mesmo en tó-
dolos establecementos. O
taberneiro correspondente
será o encargado de outorgar-
lle a puntuación, que irá de 1 a
10 puntos. 

Haberá tres premios para os
grupos que acaden maior pun-
tuación. O primeiro gañará
unha cea nun restaurante da
vila, e os finalistas unha cesta

de produtos típicos.
A inscrición para este con-

curso é gratuíta e poderase re-
alizar a través da dirección
foliadamelide@gmail.com ou
chamando ó 699173568. 

Presentación
A presentación oficial da VI
Foliada será o próximo 18 de
marzo, cun serán na Sala 600
de Melide. A partir das 23.30
horas poderase disfrutar das
actuacións dos grupos Herba
Grileira (Melide), A Maristela
(Sobrado), Fiadeira (Antas de
Ulla) e Trimuíños (Toques). A
entrada custará 3 euros e ha-
berá queimada gratis.
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Os gañadores do certame literario e de investigación
‘Terra de Melide’ coñeceranse o próximo 7 de xuño
Xerais publicará a obra creativa e o Concello dará difusión ó estudo sobre a comarca

Cea e Castro na presentación do certame

O Concello de Melide convoca
a novena edición do certame
de creación literaria Terra de
Melide e o sexto certame de
investigación.

No primeiro caso, cada
autor poderá concorrer cunha
soa obra, ben sexa narrativa,
novela ou relato curto, que
debe estar escrita en galego e
ter unha extensión mínima de
60 páxinas. O gañador levará
un premio de 6.000 euros,
ademais da publicación da
obra pola editorial Xerais.
Tamén recibirá o 10% das ven-
das do libro.

No caso da investigación po-
derán presentarse traballos
sobre Melide e a súa comarca

sexan de ámbito filolóxico,
científico, histórico, etnográ-
fico, arquitectónico, etc. O pre-
mio é de 1.000 euros e o
Concello será o encargado de
publicar a obra.

O prazo de recepción de
obras remata o 15 de abril. Os
gañadores coñeceranse o pró-
ximo 7 de xuño, unha data
“moi simbólica para a cultura
melidense”, segundo explicaba
a concelleira de Cultura, Con-
chi Castro, xa que foi nese día
do ano 1933 cando o Semina-
rio de Estudos Galegos publi-
caba o libro Terra de Melide.

Tanto Castro como a alcal-
desa melidense, Socorro Cea,
destacaron a importancia

deste certame, que “supón un
gran esforzo por estimular a
produción de textos na nosa
lingua” e serve para “enrique-
cer intelectual e culturalmente
a nosa terra”.

Condicións
As obras presentadas para
ambas categorías, deberán ser
orixinais e inéditas, non pre-
miadas noutro concurso. Pre-
sentaranse por quintuplicado,
en formato A4, mecanografa-
das a doble espazo e por unha
soa cara. Deberán entregarse
no Concello -en persoa ou por
correo-, sen remite e co título
da obra e un lema, o nome do
autor e teléfono de contacto.
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ESPECIAL XACOBEO 2010

O Xacobeo prevé rematar as obras do 
albergue municipal a finais de maio

As obras do albergue municipal avanzan en prazo, segundo o Xacobeo

A Ofinica Técnica do Xacobeo
baralla finais de maio como
data para a reapertura do al-
bergue de peregrinos de Me-
lide. “Se todo vai ben e non se
atrasan os traballos por causas
maiores, acabaranse entre me-
diados e finais de maio”, ase-
guraron fontes do
departamento técnico da S.A.
Xestión do Plan Xacobeo.

Dende o Concello de Melide
manteñen unha comunicación
constante co organismo da
Xunta para coñecer a evolu-

ción das obras. “Aseguran que
van nos prazos previstos”, in-
dicou a alcaldesa melidense,
Socorro Cea. Non obstante,
dende o consistorio apremian
ó Xacobeo para que a reforma
estea rematada o antes pre-
vista. “Insistímoslle en que
poidan acurtar os prazos o
máximo posible”, recalca Cea.

No expediente da obra con-
témplase un prazo de execu-
ción de sete meses, que se
cumprirán, precisamente, en
maio. Deste xeito, o refuxio es-

tará pechado na que se prevé
como a primeira data clave
para medir a afluencia dos pe-
regrinos neste Ano Santo, a
Semana Santa. 

Unha reforma necesaria
A reforma integral á que está
sendo sometido o albergue
melidense era unha actuación
de “imperiosa necesidade”, se-
gundo manifestaron tanto fon-
tes do Xacobeo coma do
Concello. O inmoble, ubicado
na rúa de San Antonio, pre-

sentaba numerosas deficien-
cias no seu interior derivadas
da presenza de humidades e
filtracións de auga. O estado
no que se atopaba chegou a ser
motivo de numerosas queixas
dos camiñantes. 

Os traballos contemplan
unha remodelación do interior
do edificio, ademais da reposi-
ción do tellado e a adaptación
á normativa de accesibilidade.

“Non hai masificación”
Dende o Concello ven suficien-

tes as 130 prazas que hai ins-
taladas no Pazo de Congresos.
“Ata o de agora non hai masi-
ficación”, di Cea, xa que hai
noites nas que durmen menos
de cinco persoas. Isto pode de-
berse a que a vila non é princi-
pio nin final dunha etapa.

Ademais, os responsables
das instalacións no Pazo de
Congresos din que o feito de
ser un refuxio provisional
“bota para atrás” ós peregri-
nos, que prefiren camiñar ata
o próximo albergue.

MuXicA 
TENDA XOVEN

 EN MARZO....

*AVANCES DA TEMPADA

VÈMONOS   NA     RÙA DO CONVENTO   36       EN   MELIDE     tfno.981506366

DE PRIMAVEIRA

*DÍA DO PAI

Refuxio provisional, instalado no Pazo de Congresos de Melide

O Camiño Francés declarado
área de rehabilitación 
O Camiño Francés, que se
adentra na provincia da Co-
ruña a través de territorio me-
lidense, foi declarado área de
rehabilitación pola Comisión
Bilateral de Vivenda, inte-
grada pola Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas e polo Minis-
terio de Vivienda. 

A área comprende oito con-
cellos da provincia de Lugo e
catro da Coruña. Na delimita-
ción da zona emprázanse case
18.000 vivendas, segundo os
datos da Consellería de Terri-

torio e Infraestruturas.
Na práctica, esta declaración

supón a habilitación de axudas
para todas aquelas persoas
que queiran restaurar edifica-
cións que estean incluídas no
contorno delimitado. As axu-
das poden chegar ata o 75% do
orzamento, dependendo dos
casos concretos. 

Non obstante, os obxectivos
para a área de rehabilitación
terán que ser definidos polo
organismo bilateral, que ten
previsto reunirse de novo ó
longo deste ano. 

O Concello de Melide apura ó organismo para que remate os traballos “canto antes”
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CAL É O TEU 
RECUNCHO FAVORITO

DO CAMIÑO DE 
SANTIAGO 

NA COMARCA?

Envíanos unha foto 
e un comentario a

info@asetem.com

Publicarémola no Cerne!
Para min esta é unha zona especial do Camiño de Santiago xa que neste lugar o peregrino comeza
a despedirse das terras melidenses. Aínda que neste tramo a ruta transcorre á beira da N-547
non deixa de ser entrañable. O peregrino marcha cos recordos dos melindres, da hermida de San
Roque, da praza do Convento, e o que é máis importante, da xente que atopa por estas terras.

Camiño Francés ó seu palo polo Barreiro, Melide. Fotografía: Tania Arias Couso

Un recuncho do Camiño na comarca

Varios grupos de escolares foráneos xa 
coñeceron os encantos do Camiño en Melide

Anotadas en
Melide unhas
vinte persoas
para entrar no
voluntariado 
do Xacobeo
Unhas vinte persoas anotá-
ronse no Concello de Melide
para participar como volunta-
rios no programa da Dirección
Xeral de Xuventude e Volun-
tariado da Xunta de Galicia
para o Xacobeo 2010. Este
dato podería ser máis elevado,
xa que a inscripción tamén
pode realizarse a través do te-
léfono do Voluntariado
(900400800).  

Segundo indicou a conce-
lleira de Mocidade, Anabel
Ramos, a Xunta aínda non lles
remitiu o convenio definitivo
para poñer en marcha a inia-
tiva. Neste senso, criticou o
“atraso” que leva o programa,
xa que a intención de Xuven-
tude era de que os voluntarios
comezaran a prestar os seus
servizos no mes de marzo -
algo que semella pouco proba-
ble- para que os participantes
estiveran rodados para a Se-
mana Santa.

A afluencia de peregrinos
nestes primeiros meses do Xa-
cobeo aínda non é todo o ma-
siva que se prevía á vista dos
datos manexados polo Arzo-
bispado de Santiago. Concre-
tamente no mes de febreiro
recibiron a Compostela uns
1.630 peregrinos, só 230 máis
que no 2004, anterior Xacobeo.

A data que funcionará a
modo de termómetro será a
Semana Santa, para a que se
espera un aumento notable
dos camiñantes. 

Precisamente, fuxindo das
aglomeracións, varios grupos
de peregrinos, fundamental-
mente de escolares doutras co-
munidades, xa percorreron a
ruta francesa ó seu paso por
terras melidenses nestes pri-
meiros meses do ano. É o caso
dos alumnos do colexio Mon-

Algúns visitantes
elixen os meses
de inverno na
procura de máis
tranquilidade

O párroco que acompañaba a expedición explica as peculiaridades da igrexa de Santa María

tealto de Madrid. Fixeron
unha pequena excursión onde
recalaron en tres puntos clave
do Camiño. A primeira parada
fixérona en Ponferrada (León)
e a última, como é lóxico, en
Compostela, recalando en Me-
lide. O grupo, formado por

unhas 100 rapazas, chegou á
vila a media mañá. Despois de
visitar os monumentos máis
característicos do casco histó-
rico emprenderon camiño ata
a aldea arzuana de Boente. Un
pequeno traxecto para “sabo-
rear” o Camiño, como comen-

taba unha das mestras. 
Cada vez son máis os visi-

tantes que prefiren facer a ruta
durante os meses de inverno.
Foxen dos agobios de xente
para a súa chegada a Santiago
ou nos albergues e buscan ca-
miñar en tranquilidade.
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A culleriña
Xavier Pazo Blanco, 

presidente da Asociación de Troiteiros
‘Río Furelos’ de Melide

O feito de que as técnicas bá-
sicas de pesca sexan de fácil
aprendizaxe favorece que haxa
máis persoas que queiran
practicar este deporte. Unha
vez asimiladas as técnicas fun-
damentais, quedan trucos
aínda que aprender e nunca se
terminan de adquirir suficien-
tes coñecementos.

Desgraciadamente, dicilo é
así, debido á infinidade de ma-
teria por aprender, moitos
pescadores tenden a concen-
trarse nunha soa modalidade
de pesca e rara vez intentan
aprender outra técnica dis-
tinta. Unha mágoa, porque
cada tipo de pesca aporta
novos trucos e novas sensa-
cións que poden facer entu-
siasmar aos que a practican
por primeira vez e engancha-
los para sempre.

De todos é coñecido que a
culleriña e a mosca (mosca
secas-afogadas), son dúas for-
mas do máis artístico e refi-
nado da pesca, un tipo de
pesca do máis misterioso e di-
fícil. De feito, a maioría dos
pescadores pronto aprenden a
técnica de lanzado e recollida
(recuperación do aparello ou
culleriña), nembargantes, che-
gar a ser un experto de cal-
quera das dúas técnicas leva
moito máis tempo.

Unha técnica ou a outra son
do máis popular entre os afi-
cionados. Hai practicamente
moitas diferencias das que fa-
laremos pouco a pouco, hoxe
falamos da culleriña.

A sensación de vida que im-
prime no cerebro da troita o
movemento da culleriña, é con

bastante probabilidade o me-
llor reclamo para provocar o
seu ataque.

Ninguén pode dubidar de
que un ser capaz de diferen-
ciar dende debaixo da auga as
cores ou tamaño e forma dun
insecto semimicroscópico na
superficie, confunde no seu
medio a un vasto trozo de
ferro brilante e xiratorio con
un peixe. Non. Ataca por ser
máis pequeno ca él, e invadir o
seu espacio de caza, o seu es-
pacio vital. É instinto. Protec-
ción do seu espacio frente ó
intruso de algo que provoca
molestia, non ameaza, pois do
contrario esconderíase. 

No “mundo” da troita, se
algo se move autonomamente,
sen influencia externa, está
vivo. E se o tamaño de algo
vivo pasa pola boca é comida.

A súa técnica é probable-
mente a máis polivalente de
todas. Pesca sempre, de cal-
quera forma, en augas claras,
tomadas, profundas, some-
ras… Lanzar o brillante se-
ñuelo río arriba, para recollelo
cara abaixo. A pala xirará sen
problemas, e vira cara a nós a
velocidade perfecta para ser
tomada.

Tamén permite lanzar en
abanicos, cada vez máis am-
plos que barren a corrente
dende a beira contraria, ata
moitos metros por debaixo do
pescador. 

E mesmo se pode pescar
lanzando ao río contraco-
rrente e con toques precisos e
pequenos, ir recollendo ata
sentir a picada forte e salvaxe
da pintona.

As pensións: a verdade oculta
David Barrio Sesto, 
Sindicalista de UGT

Vense producindo ultima-
mente unha enorme campaña
mediática na que intentan
convencernos ós españois de
que o sistema de pensións en
España está en grave risco e
que é preciso adoptar medidas
urxentes que garanticen o fu-
turo das pensións. Cabe pre-
guntarse o seguinte: é certo
que as pensións están en pe-
rigo? Cal é o obxectivo desta
campaña mediática?

En relación coa primeira
pregunta, dísenos que a Segu-
ridade Social vai xerar déficit
en moi breve prazo, que se
gastará máis nas pensións que
o que se ingresa en concepto
de cotas. Hai outros organis-
mos coma o Exército, a Policía
ou a Administración de Xus-
tiza que tamén poderían xerar
déficit, mais ninguén se plan-
tea suprimilos.

Ademais, a Constitución Es-
pañola establece a obriga de
que a Administración debe ga-
rantir un réxime público de
Seguridade Social e pensións
“dignas”.

O informe publicado pola
Seguridade Social en xaneiro
de 2010 indica claramente que
a relación afiliados-pensionis-
tas foi aumentando dende
1988, pasando de 2,34 afilia-
dos por pensionistas neste ano
a 2,57 en xaneiro de 2010. A
Seguridade Social leva máis de
30 anos xerando superávit, in-
gresa máis cartos por cotas do
que gasta en todo tipo de pen-
sións e subsidios.

No ano 2009, o peor ano da
crise económica, houbo un su-
perávit de 8.502 millóns de

euros, un 0,8% do PIB. Tendo
en conta estes datos, o Go-
berno decidiu ingresar no
Fondo de Reserva uns 4.100
millóns de euros, co que o bote
deste fondo acadará os 60.000
millóns de euros.

Os datos da Seguridade So-
cial española son excelentes,
son os mellores de toda Eu-
ropa, pero para causar medio
nos cidadáns e nos traballado-
res, faise referencia a estudos
realizados por “expertos ana-
listas financeiros”, que vatici-
nan que no futuro o sistema
será “insostible” e “xerará dé-
ficit”.

Dende 1995 publícanse pe-
riodicamente estudos sobre o
futuro das pensións, pagados
na súa maior partes por enti-
dades financeiras. Curioso,
non? O estudo Herce vatici-
naba que no 200 o déficit da
Seguridade Social sería do 
-1,37% e no 2010 do -2,15%.
Este informe foi financiado
por La Caixa e nel dicíase que
habería que ir cara un sistema
“mixto” de pensións e que os
cidadáns terían que facer
plans de pensións privados se
querían garantizar o cobro
dunha pensión digna na vellez.

As entidades financeiras
teñen un gran interese en pro-
mover que os cidadáns suscri-
ban plans de pensións
privados para “invertir” ese di-
ñeiro nos mercados financei-
ros internacionais. E sobre
todo, tendo en cona que a im-
plantación de plans privados
en España é moi inferior ó
resto de países modernos. Este
é o obxectivo desta campaña

mediática.  
Ademais, segundo os datos

do informe estatístico 2008
sobre plans e fondos de pen-
sións do Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, as
aportacións que os españois
facemos anualmente a plans
de pensións están baixando.
Poderíamos sospeitar que
para invertir esta tendencia al-
gúns teñen un gran interese en
xerar medo para que os cida-
dáns pensemos que o sistema
público se está afundindo e
suscribamos plans privados. 

No informe citado anterior-
mente constátase que, a data
do 31 de decembro de 2008, as
rendibilidades medias dos
fondos de pensións son nega-
tivas, do -9,8% no caso dos
plans de emprego ou do -6,1%
en plans individuais.  Só o
16,5% dos plans de pensions
ofreceron rendibilidades posi-
tivas. É dicir, que o 83,5% dos
plans dan rendibilidades ne-
gativas.  Ademais, só o 27,4%
do capital dos plans tivo ren-
dibilidade positiva. As entida-
des financeiras invertiron os
nosos cartos de forma que per-
deron parte do noso capital.

Pero, os plans de pensións
non están pensados para ga-
rantizar a nosa vellez? Como é
que están perdendo os nosos
cartos? Será que llos estamos
entregando ós mesmos “ex-
pertos financeiros” que provo-
caron a maior crise económica
da historia? Os mesmos que
pediron axuda ó Estado para
sanear as contas das súas enti-
dades, axuda que sae dos im-
postos de tódolos cidadáns.

CURSO DE MANTEMENTO 
HIXIÉNICO-SANTIARIO DE 
INSTALACIÓNS CON RISCO 

DE LEXIONELA
DIRIXIDO A AUTÓNOMOS E EMPREGADOS

INFORMACIÓN: 981506188
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Peche
Declaran improcedente o despido dunha
traballadora da escola infantil de Melide

Asetem convoca un curso de 
manipulador de alimentos
para o xoves 11 de marzo
Asetem convoca un curso de
manipulador de alimentos
para o próximo xoves, 11 de
marzo. 

A actividade celebrarase na
sede da asociación, ubicada na
rúa Lino Sexto Sánchez, 2,
baixo, a partir das 10.00
horas. 

Todos aqueles interesados
que desexen asistir e non re-
servaran praza previamente
deberán presentarse nas ofici-
nas de Asetem ese mesmo día
e entregar unha fotocopia do

DNI por ambas caras. Non
obstante, aconséllase facer
unha reserva de praza previa-
mente. No caso de cubrir tóda-
las prazas, os solicitantes terán
preferencia por orde de inscri-
ción.

O curso terá unha duración
aproximada de catro horas e
será impartido pola bióloga
Carmen Valiño. 

O seu custo é de 10 euros
para os asociados. As persoas
alleas á asociación deberán
abonar 30 euros.

O xulgado do Social nº 5 de A
Coruña declarou improce-
dente o despido dunha traba-
lladora da escola infantil
melidense, que ocupaba o
posto de educadora. 

O fallo xudicial daba dúas
opcións ó Concello: ou ben re-
admitir á traballadora ou in-
demnizala. Neste sentido,
dende o consistorio confirma-
ron a súa readmisión. “A situa-
ción actual, trancorrido case
medio ano, aconsella readmi-
tir á traballadora e reforzar así

a atención aos nenos da escola
infantil”, asegurou o voceiro
do equipo de goberno, Anto-
nio Díaz.

Non obstante, o concello de-
berá abonar “os salarios de
tramitación dende a data do
despido -17 de novembro- ata
a noticificación da resolución -
26 de febreiro- a razón de
32,63 euros diarios”, segundo
reflexa a sentenza. Esta san-
ción supoñeralle ás arcas mu-
nicipais o desembolso de máis
de 3.300 euros.

“Abuso de poder”
Dende o sindicato UGT califi-
caron o sucedido coma “abuso
de poder”. Instaron á alcaldesa
melidense, Socorro Cea, a
reincorporar á traballadora, xa
que ven “inaceptable” optar
pola indemnización, xa que é
pagada con fondos públicos. 

Ademais, reclamaron ó go-
berno local que sexa “cons-
ciente e consecuente coa
situación de precariedade e in-
estabilidade de moitos empre-
gados públicos”.

En feminino

Ao longo da historia da arte, as
mulleres como creativas e ar-
tistas sempre estiveron relega-
das a un segundo plano. Así,
ata ben entrado o século XIX
os libros de Historia e Arte
rara vez incluían nas súas pá-
xinas biografías de mulleres
escritorias, pintoras de re-
nome ou compositoras musi-
cais, ó igual que ocorreu no
mundo das ciencias ou da in-
vestigación, claro reflexo dun
mundo dominado polos
homes. 
Nesta mostra, de modo indi-
recto, as artistas participantes
realizan unha homenaxe a tó-
dalas mulleres da historia que
tiveron que firmar as súas
obras con pseudónimos ou
nomes de home para que así
as pezas poideran ver a luz. 
Os procesos de industrializa-

ción que sacudiron Europa no
século XIX e as posteriores
dúas guerras mundiais incor-
poraron á muller á vida labo-
ral, o que modificou
drasticamente o seu rol. O
poder que o valor da man de
obra outorgou á clase obreira
no século XX deulle inevita-
blementa á muller un poder
que esixía os seus dereitos.
Esta presión trascendeu
tamén as barreiras das escolas
de arte e o mundo da produ-
ción artística que foi abrindo
pouco a pouco un oco ás mu-
lleres.  
Todas elas fannos herdeiras da
súa loita polo dereito á cultura
e ó libre pensamento creativo
que se perciben tamén no es-
píritu reivindicativo das auto-
ras desta exposición, ‘En
feminino’.

Rebeca Ponte

Non hai bordados nin puntillas, non quedan
fogos artificiais,
tampouco o son da banda
se percibe xa na lonxanía.

Agora soa e engalanada
celebro sen mantel
un brinde de copa baleira
cuxo desexo non lembro,
cuxa burbulla hai anos que se extinguiu.
En cambio aquí estou
de corsé fronte ó espello,
esperando unha brisa de lavanda
que sorprendida me envolva
na mañá,
que me faga pronunciar unha palabra fermosa
neste silencio mortecino
da casa sen fillos
da alcoba sen amante.

O Concello confirma a readmisión da empregada

Textos e fotografía da exposición “En feminimo”, unha homenaxe a tódalas mu-
lleres, na que participa a artista melidense Rebeca Ponte. 
A mostra recibiu o apoio do Institut Catalá de la Dona, un organismo da Genera-
litat de Cataluña, e estivo exposta na localidade catalana de Solsona, Lleida.
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URXENCIAS
UrxenciasSanitarias                                 061                                     
Bombeiros                                               080                                                       
Incendios Forestais                                 085                                       
Policía Municipal

Urxencias                                  092                                             
Melide                            981505003                                                                        

Policía Nacional                                       091                                                 
Garda Civil

Urxencias                                  062                                            
Melide                            981505007                                      

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

TRANSPORTES

RENFE
Nacional                        902240202
Santiago                        981596050

Autobuses
A Coruña                       981239099                                 
Santiago                        981542416                                   

Aeroportos
A Coruña.                      981187200                                
Santiago                        981547500                                  
Vigo                             986268200     

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

MELIDE

Casa do Concello                        981505003                      
Centro de Saúde                         981506176                                   
Servizos Sociais                          981505012                                     
Consevatorio                               981507100                                          
Polideportivo                                981507752                             
Centro Social da  3ª Idade           981505706                       
Parada de Taxis                           981505390                                     
Oficina de emprego                     981505204                                
Albergue Xuvenil                         981507412                                    
Albergue do Peregrino                660396822                            
Centro Ocupacional                     981505003                             
A.S.E.T.E.M-CCA                        981506188                      

I.E.S. de Melide                          981505162                                     
C.E.I.P nº1                                  981505238                                      
C.E.I.P nº2                                  981505929                                      
Gardería                                     981505003                                       
U.A.F. de Melide                         981507742                                   

SANTISO
Casa do Concello                        981818501                                   
Centro de Saúde

Agrochao                      981517803                                 
Visantoña                     981510749                                 

Xulgado de Paz                          981 818501                                     

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

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

TELÉFONOS DE INTERESE

LIÑAS DE AUTOBÚS
MELIDE -  A CORUÑA

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

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

MELIDE - FERROL
Sábados:  19.15
Domingos e Festivos: 19.15

FERROL - MELIDE
Sábados:10.30
Domingos e festivos: 17.00

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

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

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

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

MELIDE - LUGO
De luns a venres: 7.55, 10.10, 11.55, 13.35, 16.05, 16.55,
19.25, 20.50, 21.50 (só venres lectivos)
Sábados: 7.55, 11.55, 13.35, 16.55, 19.25
Domingos e festivos: 7.55, 11.55, 16.55, 19.25, 20.50

TOQUES - MELIDE
(Folladela-Fondevila)

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

MELIDE - TOQUES
(Fondevila-Folladela)

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

ACTOS MARZO
-xoves 11: curso de manipulador de alimentos na
sede de Asetem. R/ Lino Sexto Sánchez, 2, baixo,
Melide. Ás 10.00 horas.

-xoves 11: obradoiro de cociña para os máis peque-
nos. Ás 17.30 horas na cociña da Casa do Concello
de Melide.

-venres 12: concerto de Los Eternos (grupo galego
de country-rock) no pub Gatos de Melide. A partir
da 01.00 horas. Entrada: 3 euros.

-sábado 13: charla de Rosa Gómez Limia sobre ‘A
loita das mulleres pola igualdade’. Ás 20.00 horas
no Colexio Vello en Souto, Toques.

-xoves 18: serán de presentación da VI Foliada de
Melide. Sala 600 (Melide). Actuación dos grupos
Herba Grileira, A Maristela, Fiadeira e Trimuiños a
partir das 23.30 horas. Haberá queimada gratis.
Entrada: 3 euros.

-sábado 27: concerto de Nao, que presentan novo
traballo. No pub Gatos á 01.00 horas. Entrada gra-
tuíta.

-mércores e xoves ata finais de abril: curso de co-
ciña para homes. Ás 20.00 e 22.00 horas, na cociña
da Casa do Concello de Melide.
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JOSÉ LUIS CARRILLO, RURAL TEC

“Unha páxina web é unha inversión
cunha boa vantaxe, está aí sempre”
José Luis Carrillo abriu Rural Tec hai dous anos e medio. Dende o seu ta-
ller, na rúa Buenos Aires esquina con Martagona, vende e repara todo tipo
de equipos informáticos, principalmente para empresas. Ve grandes posi-
bilidades na aplicación da internet ó comercio de Melide, coa posta en

marcha de tendas online. É consciente de que o pequeno comercio “non
pode competir coas grandes superficies en prezo, pero sí en servizos”. Ten
entre mans varios proxectos de I+D+i, pero denuncia a falta de financia-
ciamento actual para investigar e desenvolver novas ideas. 

José Luis Carrillo no seu taller, onde repara e vende ordenadores

“Estanse freando
proxectos de
I+D+i por falta
de financiación.
Hai subvencións
pero os bancos
non dan cartos”

“En Melide sería 
espectacular ter
unha tenda con
servizo online,
fai falta alguén
que dea o 
primeiro paso”

-Adícaste fundamental-
mente á venda e repara-
ción de equipos
informáticos
-Si. Agora mesmo no que máis
traballo é na reparación de
todo tipo de ordenadores e im-
presoras, tanto para empresas
como para particulares. As
vendas están bastante paradas
pola crise. Tamén traballamos
na instalación de redes ou cen-
tralitas telefónicas.

-Parte do negocio está re-
lacionado con internet
-Facemos páxinas web a me-
dida e programamos. Deseña-
mos nós mesmos calquera tipo
de programa informático.

-As empresas da zona aní-
manse a crear as súas pá-
xinas?
-Agora mesmo non. A crise in-
flúe bastante nisto. Á xente
gústalle a idea, parécelle facti-
ble  pero non o ve imprescin-
dible para o seu negocio.

-Internet aínda non se ve
como unha ferramenta
máis de traballo
-A xente non é consciente da
gran importancia de Internet
para os negocios. Ese é o gran
‘handicap’ que hai hoxe en día.
Crear unha páxina web é como
invertir no libro das festas ou
poñer publicidade nos medios,
pero cunha ventaxa, que está
aí sempre. E se se fai ben, sem-
pre vai estar nos primeiros
postos dos buscadores.

-Canto custa facer un por-
tal web?
-Os prezos oscilan entre os
600 euros a 10.000 ou 15.000
euros e de aí para arriba. Unha
páxina sinxela, sen pasarela de
pago, a modo de escaparate,
anda entre os 600 e 800
euros. Con 1.500 xa se pode
ter unha boa páxina. Se se

quere dar servizo online hai
que colgar un catálogo dos
produtos e ter pasarela de
pago. Vai dende os 1.500 ou
2.000 euros e en aumento.
Con 3.000 euros xa se fai unha
páxina moi completa.

-Como é o proceso?
-Primeiro hai que ver para que
tipo de negocio é. Saber o que
se quere poñer e cómo se
quere facer. Normalmente, en-
señámoslle ó cliente uns mo-
delos para que teña unha
orientación. Despois escolle
estrutura, cores… Hai que
adaptar o contido á estrutura
que quere cada un e logo des-
envolvela en función da tecno-
loxía que se use.

-Xa hai moita xente que
merca todo tipo de produ-
tos e servizos a través da

rede. Velo aplicable ó co-
mercio de Melide?
-Por suposto. Ter unha tenda
con servizo online, que che le-
vara o pedido á casa sería es-
pectacular para un pequeno
comercio. Tamén pode dar as
comodidades que che dan as
grandes empresas. Fai falta al-
guén que dea o primeiro paso,
para que o resto se anime.

-A febre da venda por in-
ternet tamén chegou ó
campo
-As tendas online de produtos
agrarios están funcionando
moi ben. É un xeito de vender
directamente en grandes cida-
des. Aínda que se venda un
pouco por debaixo do prezo de
mercado o produtor gaña toda
a marxe de beneficio. 

-No negocio da informá-

tica, afecta moito a pre-
senza de grandes superfi-
cies?
-Hai áreas que están vendendo
produtos a perdas, o coñecido
dumping. Os organismos de
defensa da competencia debe-
rían actuar nestes casos. 

-O mundo da informática
e internet avanzan moi rá-
pido. A crise está poñendo
freo a esta evolución?
-O problema actualmente é a
falta de financiamento. Teño
varios proxectos de I+D+i sen
botar a andar por falta de fi-
nanciamento. Queres crear
emprego e non che deixan.
Agora mesmo estanse freando
moitos proxectos por esta
causa. É triste que a Adminis-
tración subvencione proxectos
e os bancos non dean cartos e
iso é o que está pasando.

-Lévase moitos anos fa-
lando de I+D+i, pero Es-
paña segue á cola 
-Fálase de cambiar o modelo
produtivo e potenciar a I+D+i.
A I+D+i baséase en ideas e
para desenvolvelas fan falta
cartos. Os políticos só apoian
ós que teñen os cartos, non ós
que temos as ideas. O ideal
sería que nos atoparamos uns
cos outros pero, ó final, os que
teñen os cartos queren adue-
ñarse das ideas. É un mundo
moi competitivo.

-Por que te asociaches a
Asetem?
-Creo nas asociacións de
xente. A única forma de me-
drar é medrar cos demais e a
mellor forma de traballar é co-
laborando uns cos outros. Ase-
tem pode axudar a todos a
medrar e desenvolver a vila.
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O Castro da Graña

A historia do Castro da
Graña, en Toques, co-
meza no século VIII a. de
C., segundo relatan os ex-
pertos. Daquela, non era
máis ca un poboado de
cabanas feitas de ma-
deira e barro, que estaba
resgardado tras unha

muralla de terra. 
Centos de anos despois,
coa chegada da romani-
zación, as casas e a mura-
lla pasan a ser de pedra,
tal e como podemos com-
probar se nos achegamos
na actualidade a este
lugar, un dos máis repre-

sentativos da comarca.
Naquela época tamén se
fixo a entrada que se
pode ver hoxe, xunto
coas dúas portas da mu-
ralla. O poboado deixou
de estar habitado aló polo
século V da nova era. 
Foi dos primeiros en ser

excavado na comuni-
dade. E grazas ó traballo
de especialistas das uni-
versidades de Santiago e
de Lodz (Polonia), hoxe
podemos contemplar as
valiosas pezas que alí se
atoparon no Museo Terra
de Melide.
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1. Vista xeral do Castro da

Graña, en Toques.

2. Parte da muralla que rodea
o castro, cunha porta ó fondo á
dereita.

3. As rodeiras dos carros da
época quedaron marcadas
nas pedras.
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