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asetem celebra a cea anual
batendo récord de socios

A Asociación de Empresarios Terra de Melide  rexistrou
no mes de novembro ao socio número 150, alcanzando
así o récord de membros dende a súa fundación.  P5

os comerciantes amosan
a súa cara máis solidaria

A Praza do Convento acollerá os días 21, 22 e 23 un
mercado solidario no que se recadarán fondos para
entregar a Cáritas e axudar ás familias necesitadas. P11

coMarca
Os gandeiros
volverán á folga
se nas próximas
semanas non
hai avances P13

cultura
Melide recibirá
150.000 euros
que permitirán
abrir a Casa da
Cultura  P20

“Este Nadal toca en Melide”
reparte 6.000 € en premios
Sesenta e cinco comer-
cios da vila participan na
decimoquinta edición
dunha das campañas
máis recoñecidas e valo-
radas das que organiza
Asetem-Cca. Ata o pró-
ximo 8 de xaneiro os
clientes que realicen as
súas compras de Nadal
na vila recibirán rifas
para participar nun sor-
teo a través do que se
repartirán 22 premios
por un valor total de
6.000 euros, unha cifra
que se mantén a pesar da
situación de crise.  P3
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Sonia Valiño Vázquez - Presidenta de Asetem-Cca

Empresarios, comerciantes
e autónomos atravesamos
na actualidade por unha
situación complicada sobre
a que non é  preciso afondar
en explicacións. Todas e
todos sabemos das dificulta-
des do día a día nos nosos
negocios e empresas. Máis
non quixera conceder nin un
só segundo destas liñas ao
pesimismo. Máis ben ao
contrario, quixera lanzar
unha mensaxe optimista,
porque esa é a filosofía coa
que afrontamos sempre en
Asetem-Cca calquera situa-
ción e porque realmente es-
tamos convencidos de que o
tecido empresarial da Terra
de Melide  está a facer ben as
cousas. Por iso non só saire-
mos adiante deste bache no
que nos atopamos, senón
que sairemos reforzados.

Estamos xa demasiado
acostumados a escoitar ma-
las noticias pero dende Ase-
tem-Cca podemos transmitir
unha moi boa nova. Hai
poucos días que esta asocia-
ción acadou un número ré-
cord de membros: xa somos
150 socios. imos polo bo ca-
miño. Sen dúbida non hai
mellor mostra de fortaleza
nin mellor evidencia de que

Un ano de boas novas
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ÍNDicE

(Extracto do discurso pronunciado na cea anual de confraternidade)

o empresariado da comarca
sabe que a saída da crise pasa
pola unidade, unha unidade
que é primordial en tempos
difíciles e que non pode
quedar reducida ao ámbito
empresarial; debemos tender
pontes e colaborar estreita-
mente coas administracións
locais. Manifesto dende estas
páxinas o total compromiso
de Asetem para que así sexa
e solicito que na mesma
medida se conte con nós.
Porque a unidade verdadeira
prodúcese cando todo un
pobo empuxa cara adiante.
Só así ganaremos a batalla.
De nada serven pequenas
vitorias individuais. 

Hai máis boas noticias,
e calquera delas pode ser
contada grazas a todos os
socios e socias que integran
esta entidade que teño a
honra de presidir. Recente-
mente entregamos os pre-
mios do concurso de tapas
de outono. Tiñamos dúbidas
sobre a conveniencia de cele-
brar esta edición pero os
propios hostaleiros deman-
dárono. Fixémoslles caso e
a ruta foi todo un éxito, con
máis de 3.000 racións servi-
das en só catro días. Agora
estamos inmersos de cheo na
campaña de Nadal e alégra-
nos ver que a participación
de empresas e comercios

segue a ser a mesma de
sempre. Alégranos ver tamén
como os clientes demandan
as rifas e teñen Melide como
lugar de referencia para facer
as súas compras de Nadal.

Ás veces deixámonos
levar polo desánimo cando
miramos para as nosas
caixas rexistradoras, cando
pasan horas sen que ninguén
entre pola porta ou cando
botamos números e compa-
ramos con anos anteriores.
Pero se erguemos a vista
máis alá dos casos indivi-
duais, vemos un panorama
esperanzador. Vemos que se
hoxe pecha un comercio en
Melide, mañá abre outro. Ve-
mos que as rúas seguen atei-
gadas de xente os domingos

e vemos que xorden iniciati-
vas orixinais aquí e acolá:
festas temáticas, catas, ani-
versarios… Hai actividade. A
comarca  móvese. Está viva.
E iso é o que hai que facer
cando todo se para: moverse.

Pero hai sobre todo unha
noticia excepcional: o feito
de seguir en plena actividade
como asociación, un ano
máis, compartindo o día a
día deste momento compli-
cado. Asetem-Cca camiña
con paso firme  mentres
outras asociacións de empre-
sarios, por desgraza, están
pechando as súas portas ou
están a piques de facelo.
Avanzamos cara adiante  con
forza, e non porque esta
directiva faga a mellor das

xestións nin porque as ante-
riores deixaran o camiño
feito. Avanzamos grazas a
vós, socias e socios. Porque
queredes, porque o tecido
empresarial da comarca está
vivo, porque hai iniciativa,
porque hai ganas de loitar
e de saír adiante. E ímolo
conseguir: porque somos
máis ca nunca, porque esta-
mos unidos, porque tende-
mos pontes á colaboración e
porque temos a mellor das
actitudes posibles: o opti-
mismo. Por todo isto, estou
convencida de que ao cabo
dun ano, se teño a posibili-
dade de dirixirme a vós a
través destas liñas, Asetem-
Cca estará  en disposición de
seguir contando boas novas.
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descuento

a campaña de Nadal mantén o
nivel de premios en plena crise

65 comercios
participan nesta
edición, que vai
repartir 6.000 €
entre os clientes 

Recoñecida polos consumido-
res e valorada polos comer-
ciantes, a campaña máis
antiga das que pon en marcha
a Asociación de Empresarios
Terra de Melide (Asetem-Cca)
desenvólvese xa a pleno ren-
demento: “Este Nadal toca en
Melide” volve un ano máis aos
establecementos locais para
premiar a fidelidade dos clien-
tes que entre o 1 de decembro
e o 8 de xaneiro realicen as
súas compras na  vila.

un total de 65 negocios
participan dunha iniciativa
que este ano incorpora al-
gunhas  novidades. unha das
principais é que a xunta direc-
tiva de Asetem-Cca decidiu
facer extensible a campaña a
todos os negocios asociados,
de xeito que ás tendas e
pequenos comercios se incor-
poraron tamén nesta edición
empresas de diferente natu-
reza. O obxectivo final é que
“Este Nadal toca en Melide”
chegue ao maior número
posible de clientes. 

6.000 euros en premios
Por outra banda, Asetem-Cca
decidiu plantarlle cara á crise
e manter o mesmo nivel de
premios ca o ano pasado. É
por iso que “Este Nadal toca
en Melide” volverá sortear

22 premios en metálico por un
valor total de 6.000 euros.
Distribuiranse do seguinte
xeito: un premio gordo de
2.000 euros, un premio de
1.000 euros, dez premios de
200 euros cada un e dez pre-
mios de 100 euros. 

A presidenta da patronal
melidense, Sonia Valiño, des-
taca “o esforzo” que supón “en
tempos difíciles” manter unha
contía de premios tan conside-
rable e agarda que 15 anos
despois de poñer en marcha
a primeira campaña de Nadal
“os veciños e veciñas da co-
marca sigan vendo en Melide
o mellor lugar para mercar”. 

sorteo, o 9 de xaneiro
un día despois da finalización
da campaña, o 9 de xaneiro, a
sé da patronal melidense aco-
llerá o sorteo dos premios. O
acto realizarase ás 21:00 horas
ante notario e estará aberto ao
público. O listado cos 22 nú-
meros premiados será publi-

cado na páxina web e no face-
book de Asetem-Cca. Tamén
se lle dará difusión  a través da
radio municipal e de folletos
distribuídos nos comercios
que participaron na iniciativa.

récord de asociados
O inicio da campaña de Nadal
chega nun momento doce para
Asetem-Cca, xa que o pasado
22 de novembro a patronal
melidense acadou un número
récord de asociados: 150. 

A diferenza do que sucede
coa maioría de asociacións de
empresarios de Galicia, Ase-
tem medra e faise máis forte
cada día grazas ao apoio  dos
emprendedores locais, “que
aínda en tempos nos que é
difícil sacar adiante un nego-
cio son conscientes de que
a unión e o asociacionismo
son a mellor fórmula para
saír  da crise”. Así o recoñece a
directiva de Asetem-Cca, que
asegura sentirse motivada e
“con ganas de loitar día a día”.

Cartel identificativo da campaña nun establecemento de pinturas

Este Nadal Toca en Melide
Locais  participantes

Aceiteiro
Berencello
Bodegas Mejuto
Cafetería Stop
Calzados Broz
Casa Juanito
Casa Santos
CC Xestión
Centro Comercial
Ares 
Cocinas Buján
Coop. Melisanto
Cousas Novas
Deportes López
Ekaté
El Baúl de la Piquer
El mundo del pintor
Electricidad Vilela
Escayolas Sito
Estanco Angarela
Eurocadena
Expert Melide
Fisiovida
Est. Corredoiras
H2o
Imprenta Meligraf
La Cortina
Lácteos T. de Melide
Leiva Motosport
Librería Cousas
Librería Victorio
M&M Moda
Melimática

Mercería Marvi
Mis Mejores Labores
Mobles Ares
Modas Alfonso
Modas El Dándolo
Modas Manuel
Muebles Paula
Muxica Tenda Xoven
Óptica Abal
Óptica Melide
Ortosaúde
Panadería Toques
Parrillada O Carburo
Peluquería Andón
Perfumería Lyss
Pescados Abel
Pescados Manolo
Pizzería Xoldra
Que me compro
Santín Amo Perruq.
Sisuka Moda
Skala Peluqueros
Súper Vilasoa
Tenda Valú
Tintorería Iris
Toño Peluqueros
Tu Boutik
Xebre
Xoiería Oro Ley
Xoiería Roval
Xoiería Silvela
Zapatería Lúa Nova
Zapatería Tanuska
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a ruta das setas e das castañas
reparte arredor de 3.000 tapas

O outono brinda a partes
iguais boas doses de setas, cas-
tañas, frío e chuvia. A auga e
as baixas temperaturas estive-
ron máis ca presentes durante
as dúas fins de semana de
novembro nas que se celebrou
a iii “Ruta das Setas e das Cas-
tañas”, pero o tempo adverso
non foi quen de evitar que cen-
tos de persoas se achegasen a
probar algunha das propostas
dos establecementos meliden-
ses inscritos  no concurso. 

O “Outono de Tapas” pe-
chou a súa terceira edición cun
balance positivo e mostra diso
foron as máis de 3.000 racións
que en tan só catro días servi-
ron os 16 bares e restaurantes
que participaron na ruta. 

agasallo para os mellores
Ademais de gozar coa mestura
dos sabores de outono, os
clientes valoraron e puntuaron
as tapas en concurso. Foron
eles mesmos os que decidiron
cos seus  votos que o “bocado
de Eleu-Eleu”, elaborado polo
Restaurante Novo Continente,
é a mellor das 16 propostas Sebastián becerra (Casa Quinzán), premio á tapa innovadora

participantes. Obtivo unha
puntuación media de 4.92
puntos sobre un máximo de 5.
Na categoría de Tapa innova-
dora, resultou vencedora a
“Tosta con paté de castañas e
ragú de setas”, de Casa Quin-
zán. Foi valorada con un 4.7
sobre 5. Os dous locais repiten
por segundo ano  no podio. 

A entrega de premios cele-
brouse o 15 de novembro na
sé de Asetem-Cca, un acto
durante o cal o cociñeiro do
Restaurante Novo Continente,
Pedro Coego, explicou que o
seu bocado de Eleu-Eleu é o
resultado “da busca constante
de harmonía entre os sabo-
res”. Aclarou ademais que o
nome do prato está dedicado a
un cliente habitual chamado
Eleuterio “que ten un padal
bastante fino e que probou
a tapa antes de presentala a
concurso”. Pola súa banda,
Sebastián becerra, de Casa
Quinzán,  asegurou recoller o
premio “con humildad y la in-
tención de continuar haciendo
todo lo mejor posible para que
la gente esté contenta”. 

Agora tamén 
xeados artesáns

Elena Quintas, Pedro Coego (Novo Continente) e Santos lópez

os BocaDos MÁis
EXQuisitos

Casa Quinzán:

Tosta con paté de 

castañas e ragú de seta

A tapa máis innovadora
leva un paté de castañas so-
bre unha rebanda de pan da
casa e ragú de setas (boletus
e níscalos), todo elo acom-
pañado por salsa de queixo
Arzúa-ulloa. Foi ideada
polo cociñeiro do restau-
rante, Nicolás Martínez. 

Novo Continente:

Bocado de Eleu-Eleu

A mellor tapa leva unha
crema de castañas tritura-
das con nata sobre unha
base de follado. incorpora
tamén unha seta á grella, un
torresmo e salsa de queixo
Arzúa-ulloa. Todo iso vai
gratinado ao forno e leva
para decorar unha redución
de vinagre de Módena con
viño de Oporto. O nome do
prato está dedicado a un
cliente habitual chamado
Eleuterio.

unha no papo e outra no saco

Arriba, Mª José Vilar recolle a cesta de Distribucións O Carrizo en
nome de Noelia Vaquero. Abaixo, Ángel García Rey  e María Gómez. 

Degustaron boas viandas e
tiveron ademais a sorte de
obter unha recompensa en-
gadida. María Gómez e Noe-
lia Vaquero foron as dúas
agraciadas cos premios espe-
ciais destinados aos clientes
que participaron na Ruta das
Setas e das Castañas. 

A melidense María Gómez
resultou gañadora dunha es-
tancia no Hotel balneario
Río Pambre, un premio ao
que só optaron aqueles clien-
tes que probaron como mí-
nimo o 50% das tapas e que

recolleu de mans do xerente
do complexo, Ángel García. 

O segundo premio, aberto
a todos os consumidores que
votaron, foi parar ás mans de
Noelia Vaquero Varela. le-
vou como agasallo unha cesta
cedida por Distribucións O
Carrizo que contiña os se-
guintes produtos: un xamón
de bodega, un lacón, panceta,
un queixo Arzúa-ulloa , un
mini-lacón, chourizón, lombo
embuchado, unha peza de xa-
món sen óso e unha xerra de
cerámica de Gundivós.



Empresa 5Cerne 83. Decembro 2012

asetem celebra a cea anual de confraternidade

Socios de la Cortina, librería Victorio, Muxica, Chaplin e Tu boutik A cea de confraternidade tamén contou con representantes da banca

A camaradería e o bo ambiente foron a tónica da cea Socias e invitadas compartiron mantel e conversa

Mercería Marvi e M&M (ao fondo) xunto con dúas convidadas Manuel Espiño, no centro, celebra que resultou premiado no sorteo

Sonia Valiño, presidenta de Asetem-CC durante a lectura do discurso Momento do sorteo da plataforma deportiva de Jim Sports

Máis de 70 persoas asistiron á
cea anual de confraternidade
que a Asociación de Empresa-
rios Terra de Melide celebrou
o pasado 30 de novembro no
Hotel Carlos 96.  Socios, mem-
bros da xunta directiva e re-
presentantes políticos, entre
os que se atopaba a alcaldesa
de Melide, Ánxeles Vázquez,
participaron dun convite que
serviu para estreitar lazos, in-
tercambiar opinións e gozar
dun momento agradable. 

O evento comezou cunhas
verbas de Adolfo Álvarez, pre-
sentador do acto, a través das
que transmitiu un especial
agradecemento en nome de
Asetem-Cca á empresa local
Jim Sports, por ceder unha
plataforma deportiva para
sortear ao longo da noite, e ao
Consello Regulador do queixo
con denominación de orixe
Arzúa-ulloa, que regalou a so-
bremesa. Tamén houbo unha
mención especial para os no-
vos membros da asociación,
moitos deles presentes na cea,
grazas a cuxa incorporación
Asetem-Cca logrou acadar
este ano un número récord
de socios: 150

A ese mesmo feito aludiu
tamén a presidenta da patro-
nal melidense, Sonia Valiño,
que tomou de seguido a pala-
bra para pronunciar un dis-
curso cunha profunda carga
optimista no que amosou o
seu convencemento de que
“non só sairemos desta crise,
senón que sairemos reforza-
dos”. Valiño loou a capacidade
de empuxe dos empresarios
locais en tempos difíciles e
destacou que “a comarca está
viva porque hai iniciativa, por-
que hai ganas de loitar e de
saír adiante. Por iso imos polo
bo camiño, porque facemos o
que hai que facer cando todo
se para: moverse”. A presi-
denta de Asetem-Cca mencio-
nou tamén a importancia de
tender pontes entre a patronal
e a administración local e ani-
mou a todos os empresarios,
comerciantes e autónomos a
seguir apostando pola unidade
como vía para superar a crise. 

Tralo discurso deu comezo
a cea propiamente dita, na que
os convidados degustaron la-
gostinos á grella, pescada na
cazola, cordeiro, tenreira e
queixo con marmelo. Antes do
café sorteouse entre os asis-
tentes a plataforma deportiva,
que foi para Manuel Espiño,
de Construcciones Espiño.
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NoviDaDEs laBorais E Fiscais
NoviDaDEs triButrias iNtroDu-
ciDas pola lEi 7/2012 Do 29 DE
outuBro, coÑEciDa coMo “lEi
aNtiFrauDE”.

Esta lei contén unha serie de medidas dirixi-
das á prevención e loita contra o fraude fiscal,
entre as que destacan as seguintes:

1.- limitación dos pagos en efectivo
Con vixencia do 19 de outubro de 2012, limí-
tase a menos de 2.500 € o pago en efectivo
en operacións onde participen, polo menos,
un empresario ou profesional. Cabe destacar
que se considera pago en efectivo os cheques
ó portador. 

Aos efectos de cálculo da contía sinalada no
apartado anterior, sumaranse os importes de
todas as operacións ou pagos nos que se
puidera fraccionar a entrega de bens ou a
prestación de servizos. Establécense sancións
do 25% da contía pagada en efectivo, respon-
dendo solidariamente tanto o pagador como
o perceptor do pago. Deben gardarse os
xustificantes de pago 5 anos.

2.- inversión do suxeito pasivo do ivE
Con efectos 31 de outubro de 2012, modifí-
case a lei do iVE.  Así, aparecen novos supos-
tos onde se inverte a figura do suxeito pasivo;
é dicir, o suxeito adquirinte só poderá deducir
o iVE soportado se acredita que ingresou
o iVE repercutido. isto é así nas seguintes
operacións:

a)Na entrega de bens inmobles:
cando se renuncie á exención do iVE estable-
cida na lei e cando se proceda á execución da
garantía constituída sobre os bens inmobles
(dación do inmoble en pago).

b)Execucións de obra inmobiliaria:
cando se trate de execucións de obra conse-
cuencia de contratos directamente formaliza-
dos entre promotor e contratista que teñan
por obxecto a urbanización de terreos ou a
construción ou rehabilitación de edificacións. 

isto materialízase do seguinte modo: cando
se fagan obras de construción para o promo-
tor ou subcontratas con un contratista prin-
cipal non se aplicará iVE nesta operación,
xa que o obrigado a ingresar o iVE neste caso
é o promotor. isto é así sempre e cando o pro-
motor sexa unha empresa. Non é aplicable
para particulares.

3.- réxime de módulos
Con efectos do 1 de xaneiro de 2013, modifí-
case o método de estimación obxectiva (mó-
dulos) marcando as seguintes exclusións:

a)Transporte de mercancías por
estrada e de servizos de mudanzas cando o
volume conxunto dos rendementos íntegros
supere os 300.000€.

b)Nas actividades que levan tipo de
retención do 1% (excluídas as anteriores) os

rendementos íntegros no deben superar
225.000€, ou 50.000€ se o volume total de
rendementos con retención representan máis
do 50% do volume total de rendementos.

4.- responsabilidade subsidiaria dos
administradores
introdúcese un novo suposto de responsabi-
lidade subsidiaria contra os administradores
de empresas carentes de patrimonio, pero
con actividade económica regular, que reali-
cen autoliquidacións recorrentes  sen ingre-
sos por determinados conceptos tributarios,
con ánimo defraudatorio. Estes administra-
dores serán responsables das débedas deriva-
das dos tributos que deban repercutirse
ou das cantidades que deban reterse a traba-
lladores ou profesionais.

5.- responsabilidade do socio nas dé-
bedas trubutarias de persoas xurídicas
Regula expresamente o alcance do límite da
responsabilidade do socio na débeda tributa-
ria das persoas xurídicas ou das entidades
disoltas ou liquidadas que limitan a respon-
sabilidade patrimonial dos socios, tanto
na sucesión da débeda tributaria como das
sancións, no seu caso.

Así, as obrigas tributarias pendentes de socie-
dades e entidades con personalidade xurídica
disoltas ou liquidadas nas que a lei limita
a responsabilidade patrimonial dos socios,
partícipes ou cotitulares, limitaranse a estes.
Quedarán obrigados solidariamente ata o
límite do valor da cota de liquidación que lles
corresponda e demais percepcións patrimo-
niais recibidas polos mesmos nos dous anos
anteriores á data de disolución que minoren
o patrimonio social que debera responder
de tales obrigas.

6.- Medidas contra a despatrimoniali-
zación dunha sociedade
Co fin de combater determinadas condutas
fraudulentas en sede recadatoria consistentes
na despatrimonialización dunha sociedade,
establécese a prohibición de disposición dos
bens inmobles de sociedades cuxas accións
ou participación fosen obxecto de embargo e
se exercese polo titular das mesmas, debedor
da Facenda Pública, o control efectivo da
sociedade en cuestión.

7.- sancións tributarias
Créase un novo tipo de infracción tributaria
relativo a presentación de autoliquidacións
ou declaración informativas sen aterse ás
obrigas de presentación telemática, que
levará aparellada sancións fixas no suposto
de autoliquidacións e sancións variables en
función do número de datos no suposto de
declaración informativas. De presentárense
por medios distintos aos electrónicos, infor-
máticos e telemáticos, cando exista obriga de
facelo por ditos medios, a sanción consistirá
en multa pecuniaria mínima de 1.500 euros.

Endurécense as sancións por resistencia,
obstrución, escusa ou negativa ás actuacións

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

inspectoras da Administración tributaria. As sancións oscilarán
entre un mínimo de 1.000 euros e un máximo de 600.000 €.

8.- obriga de información en materia de bens e
dereitos situados no estranxeiro
A norma fixa a obrigatoriedade para todos os contribuíntes de
subministrar información sobre contas e valores situados no
estranxeiro dos que sexan titulares, beneficiarios ou figuren
como autorizados. inclúen todo tipo de títulos, activos, contas
en entidades financeiras así como valores ou seguros de vida
e bens inmobles. O incumprimento desta nova obriga de infor-
mación levará aparellado un réxime sancionador a razón
de 5.000 euros por cada dato ou conxunto de datos omitidos,
cun mínimo de 10.000 euros. Está previsto que a primeira
declaración de bens se presente en Marzo de 2013, facendo
referencia á situación do contribuínte a 31/12/2012, quedando
pendente de desenvolvemento regulamentario o procedemento
para cumprir dita obriga. 

o concello estuda ampliar
o mercado dos domingos

A feira dominical dinamiza a actividade económica

O proceso que puxo en marcha
o Concello de Melide para
actualizar o censo de postos do
mercado dos domingos pode-
ría rematar coa ampliación da
feira dominical a unha rúa
máis da vila.  Así se fará,
segundo confirmou o Conce-
lleiro de Promoción Econó-
mica, Santos lópez, en caso de
rexistrarse unha alta demanda
de novas licenzas. 

A administración local de-
cidiu actualizar o censo de
postos tras rexistrarse varias
baixas e quedar numerosos es-
pazos vacantes. Aproveitando
a conxuntura, abriu tamén a
posibilidade de solicitar cam-
bio de posto e novas licenzas,
para o que habilitou un prazo
de 30 días naturais que rema-
tou o 4 de decembro. Agora,
tras analizar a demanda exis-
tente, o concello valorará se
amplía o mercado, unha op-
ción que en caso de levarse
a cabo se faría “respectando
sempre os comercios e os esca-
parates”, segundo explicou
Santos lópez. O edil considera
que a ampliación sería benefi-

ciosa para o tecido económico
da vila en xeral porque “alá
onde chega o mercado, dina-
miza a rúa e a actividade”. 

Evitar a morosidade
Como parte da política de con-
trol financeiro desenvolvida
polo goberno local, o concello
aplicará dende agora toleran-
cia cero cos morosos. Os cam-
bios con respecto ao mercado
dos domingos afectan tamén
á modalidade de pago polo
aluguer dos espazos, que se
efectuará a principios de ano a
través dunha  única cota. “An-
tes cobrábaselles semestral-
mente, pero detectamos moita
morosidade”, sinala Santos
lópez, “a partir de agora o que
pague a principios de ano
poderá poñer o posto e o que
non o faga, quedará fóra”. 

Outra das actuacións con-
sistirá en facilitarlles uns ta-
boleiros de madeira aos ven-
dedores que se sitúan na zona
da alhóndiga para que deixen
de poñer os seus produtos
no chan e cumpran así coa
normativa legal. 
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-Que tipo de tenda é
“tu Boutik? como pode-
ríamos definila?
-Tu boutik é unha tenda de
roupa para cabaleiro especia-
lizada en prendas de cerimo-
nia para noivos, padriños e
invitados. Ademais da roupa
de vestir, tamén temos pren-
das sport tanto para o día a día
como para ocasións especiais. 

-por que decidiu apostar
por un comercio para
cabaleiro? 
-En Melide xa hai un pouco
de todo e  tratei de buscar un
pequeno oco que cubrir e no
que puidera marcar unha liña
distinta á das outras tendas;
ter algo diferente sen competir
con ninguén. Vin que a roupa
de cerimonia para home, espe-

cializada en noivos, era do
que máis falta tiña a vila.

-No referente a traxes,
que podemos atopar?
-O abano é moi variado,
porque non é o mesmo vestir a
un  señor de 70 anos que a un
mozo de 20. Somos conscien-
tes diso e temos oferta para
todas as necesidades. En xeral
son traxes diferentes ao que
podes atopar noutros lugares,
tanto os de corte clásico como
nas gamas máis modernas. En
febreiro imos introducir unhas
liñas rompedoras, moi moder-
nas e actuais. Ademais da
roupa de vestir tamén temos
complementos como gravatas,
paxariñas, xemelgos, cintos...
E agora en decembro aplica-
mos grandes descontos.

-tamén apostou pola va-
riedade na roupa sport?
ou preferiu limitala a
un perfil determinado?
- En roupa sport temos un
pouco de todo: americanas,
parcas, chaquetóns, xerseis de
punto, camisas, pantalóns de
pana, de loneta, de tergal,
bufandas...  o tipo de prendas
das que o home pode botar
man cando quere ir elegante
sen utilizar un traxe. Por
exemplo, para unha cea de
empresa ou para un bautizo
metes un pantalón básico,
unha americana moderniña,
unha camisa con gravata e vas
perfecto. Non é  roupa para
un perfil concreto de cliente,
senón máis ben para un estilo
de vestir ou para unha ocasión
determinada. 

-comeza disposta a axu-
darlle  á xente a combi-
nar, algo que a moitos
homes lles virá moi ben...
- Si, a min axudar ao cliente a
combinar as prendas é algo
que sempre me encantou. Se
agora me dis que tes que ir a
unha entrevista de traballo, xa
se me ocorren varias combina-

lilA QuiNTEiRO, “Tu bOuTik” MODA PARA HOME

EMprENDEDorEs EN MEliDE

lila Quinteiro e a súa filla Zeltia en “Tu boutik” 

“En decembro aplicamos descontos
do 10% na primeira prenda, do 20%
na segunda e do 30% na terceira”

cións de roupa posibles. E pó-
denche valer ademais para
saír na fin de semana ou ir a
calquera outro evento. Que vas
casar e queres algo distinto?
Aquí podemos ensinarche
diferentes liñas. Por asesorar
non vai haber problema e por
deixar a roupa perfecta, tam-
pouco, pois facemos arranxos.

Ronda de Pontevedra, 61
15800 Melide (A Coruña)

Telf. 881 956 394
tuboutik@hotmail.com
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Este Nadal merca en Melide

C/ San Pedro, 20  - MELIDE  / Telf: 981 50 70 11

MELIDE

ARTEIXO

BETANZOS

MONTERROSO

C/ Taboada Roca, 4 

Tlfn: 881 97 58 62 

Teléfono: 981 50 73 77

Ronda da Coruña, 68

15800 MELIDE (A Coruña)

Rúa de San Pedro, 14
15800  MELIDE (A Coruña)

Tlf: 981 50 54 68

Joyería

Oro Ley

propio
Taller 
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todo o que precisas, a un paso

Mateo Segade Bugueiro, 13  - 15800 MELIDE

Tfno.: 981 50 54 58

Q´me compro
Carola Moda

Avda. América, 3 MELIDE

Rúa do Convento, 1 - MELIDE - Tel: 981 50 60 90

Calzados

Ronda da Coruña, 24
Camiño de Ovedo, 13 

Broz
Tfno: 981 50 51 60

MELIDE

Nova sección de  bebés: sacos, edredóns, cunas...

C/ Alexandre Bóveda, 10
Tfno.: 981 50 75 78

hdosmelide@yahoo.com
15800 MELIDE (A Coruña)
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CAFETERÍA E CHURRERÍA
Rúa Cátedra, 1 - Esquina San Antonio   (MELIDE)

Novo servizo de    

churrería dende as 

6 da mañá durante

todo o día

Churros de 

elaboración caseira

Bocadillos quentes,

tostadas, torradas,

zorza, orella picante ALMORZOS ESPECIAIS

Café bar Cantón
TORNEO DE TUTE

Día 7 de decembro ás 22:00
1º , 2º e 3º premio,

dúas cestas de Nadal para cada un

Premios ata o oitavo clasificado!!

OS MELLORES ALMORZOS
Biscoito caseiro todos os días

Os venres a partir das 8 do serán:
Degustación gratuíta de tapas con 

produtos galegos e de caza 

(xabarín, corzo, coello...)

C/ Mateo Segade Bugueiro -  MELIDE

TELÉFONO DE CONTACTO: 636 991 397
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o pp rexeita buscar fórmulas
para pagarlle a extra de Nadal
aos traballadores municipais

Os funcionarios e persoal la-
boral do concello de Melide
non cobrarán a paga extra de
Nadal, en cumprimento do
Real Decreto lei do goberno
central que obriga a suprimila
aos traballadores do sector pú-
blico. A medida foi referen-
dada cos votos a favor do PP,
que rexeitou unha moción
presentada polo bNG para
buscar alternativas ao decreto
e “contrarrestar a perda de
poder adquisitivo que provoca
a norma”. 

O concelleiro nacionalista
Xosé iglesias cualificou a
medida de “inxusta”, ao consi-
derar que é “un sacrificio máis
para a clase traballadora”, e
augurou que “terá repercusión
no pequeno comercio e no
tecido económico de Melide”.
En base a iso, instou á admi-
nistración local a buscar fór-
mulas e acordos “como fixeron
outros concellos” para com-
pensar  por diferentes vías a
supresión da paga. 

aforro de 79.000 euros
O equipo de goberno xustifi-
cou a súa decisión “no cumpri-
mento estrito da lei” e na
necesidade “de pagar débedas
herdadas que son un lastre”,
sinalou a concelleira do PP,
Mª Jesús lópez Mourón. A
tamén voceira popular foi
máis alá e acusou ao bNG de
ser cómplice de iniciativas
como o Plan E: “quixestes
crear traballo pintando farolas
e o resultado á vista está”.

A alcaldesa, Ánxeles Váz-
quez, engadiu que “a ninguén
lle fai graza recortar pero é
necesario” e recordou que a
supresión da paga, que lle per-
mitirá aforrar ás arcas munici-
pais 79.000 euros, “tamén
inclúe aos políticos que temos
dedicación exclusiva”. 

Pola súa banda o voceiro do
PSOE, Manolo Prado, apoiou
a moción do bNG e cualificou
o decreto como “un retroceso
de 20 anos” e “a maior agre-
sión contra a función pública”.

produtos da terra e solidariedade, 
eixos centrais dos mercados de Nadal
O Nadal en Melide contará
este ano con dúas novidades
nas que a solidariedade das
empresas e comercios da vila
por unha banda e os produtos
artesanais da comarca por ou-
tra, serán os protagonistas.
Trátase de dous mercados que
se celebrarán en zonas céntri-
cas dos casco urbano nas fins
de semana previas á Noiteboa. 

tradicional e natural
A primeira das iniciativas
consiste nunha feira que se
celebrará os días 15 e 16 de de-
cembro baixo o lema “Agasalla
e leva á túa mesa produtos da
terra”. Organizada polo GDR
ulla-Tambre-Mandeo  en co-
laboración co concello de
Melide, reunirá na Praza do
Convento a produtores, co-
merciantes e artesáns de  va-
rios concellos do interior da
provincia. O obxectivo deste
mercado é dar a coñecer
a calidade e a variedade dos
produtos que dende sempre
se elaboraron e se comerciali-
zaron na comarca. Con ese

propósito, daranse cita dende
os típicos melindres ata quei-
xos, pan, polos, bacallau, arte-
sanía do coiro, licores...

Melide, vila solidaria
Na fin de semana seguinte, os
días 21, 22 e 23, a Praza do
Convento acollerá un Mercado
solidario no que se venderán,
a baixo prezo, produtos doa-
dos por comerciantes, hosta-
leiros e industriais da vila.

Os cartos recadados serán en-
tregados integramente a Cári-
tas e servirán para axudar ás
familias máis desfavorecidas. 

Estas iniciativas completa-
ranse con actividades cultu-
rais, entre as que destacan o
concerto da Orquestra Sinfó-
nica de Melide, o día 21, e a ca-
balgata de reis, o 5 de xaneiro.
Todo iso ambientado coas
cancións e panxoliñas da me-
gafonía xa instalada nas rúas. 

O queixo será un dos produtos presentes no mercado dos días 15 e 16

o concello pídelle aos negocios que
asuman a organización do san roque
O concello de Melide convo-
cou a boa parte do sector
empresarial da vila para solici-
tarlle  que colla de novo as ren-
das da organización do San
Roque. A proposta implicaría
volver a unha fórmula seme-
llante á que funcionaba anos
atrás, cando as festas eran
organizadas cada ano por un
gremio distinto.  Sen necesi-
dade de volver exactamente a
ese mesmo modelo, a admi-
nistración local propón que
sexa unha comisión integrada
por representantes de diferen-
tes sectores a que se poña á
fronte. A proposta foi acollida
con certo escepticismo polos
asistentes á reunión, polo que
o concello decidiu conceder
varias semanas para a refle-
xión antes de volver reunir aos
implicados. O encontro susci-
tou numerosas queixas e ma-
lestar entre o empresariado,
xa que o  concello non enviou
a convocatoria a todos os
negocios. Na reunión tamén se
presentou o balance de contas
do San Roque 2012, que pre-
senta unha perda de 31.611 €.

contratada a redacción do
tramo Melide-arzúa da a-54

Estrada Santiago-lugo coas obras da autovía ao fondo (ano 2010)

O Ministerio de Fomento adxudicou a redacción do proxecto
de construción do tramo Melide-Arzúa da A-54, a autovía que
comunicará Santiago e lugo. A adxudicación do contrato chega
dezaseis meses despois de ser convocado o concurso.  Foi con-
cedido a unha unión temporal de empresas que presentou unha
oferta económica de 2.277.610 euros máis iVE e que dende
agora terá un prazo de dous anos para redactar os proxectos
de trazado e construción do tramo, de 16,5 quilómetros de
lonxitude. Este paso supón un pequeno avance na tramitación
do treito Arzúa-Melide, que xunto co de Melide-Palas de Rei é o
único no que aínda non comezaron as obras. Con todo, a entrada
en servizo da autovía aínda terá que esperar varios anos: aos 24
meses de redacción do proxecto hai que sumar a licitación e
a execución das obras, ademais de posibles recortes orzamen-
tarios que volvan retrasar os traballos. 

INGRESOS

GASTOS

GANANCIA / PERDA

ATRACCIÓNS DE FEIRA E POSTOS

TOTAL INGRESOS

ESPECTÁCULOS ÁNGEL SEOANE

ORQUESTA ISMAEL

DÚO ACORDES

ATRACCIÓN CAMELA

BANDAS DE MÚSICA

CHARANGA

GRUPOS DE MÚSICA TRADICIONAL

ILUMINACIÓN FESTAS

FOGOS DE ARTIFICIO

CUSTO LIBRO E PUBLICIDADE

OUTROS GASTOS (catering e actividades)

TOTAL GASTOS

DONATIVOS DE NEGOCIOS, 
PARTICULARES, LIBRO E RIFAS

98.788,00 €

- 31.611,75 €

130.399,75 €

75.133,50  €

8.000,00  €

2.856,15  €

21.031,95  €

7.400,00  €

350,00  €

1.100,00  €

6.850,00  €

2.200,00  €

4.088,00  €

1.390,15  €

22.680,00  €

76.108,00  €

BALANCE DE CONTAS SAN ROQUE 2012
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Non permitas que a árbore
non che deixe ver o bosque. Á
célebre reflexión do escritor
francés Stendhal ben podería-
mos atoparlle a versión meli-
dense, que aínda aparentando
menos filosófica, tería igual-
mente un fondo significado:
non permitas que as silvas e as
ortigas non che deixen ver a
fonte. A Fonte de Sabián e o
lavadoiro, que comestos polas
maleza están a desaparecer da

realidade visible e, consecuen-
temente, tamén do recordo.
Sesenta anos de historia e rin-
gleiras de xente agardando
para lavar a roupa, as tripas da
matanza, para coller auga en
tempos de seca... Todo un pa-
trimonio propio oculto pola
desidia e un gran bosque verde
que debería desaparecer axiña
para deixarnos ver limpo e
claro como a auga que no seu
día tivo a fonte de Sabián. 

o patrimonio invisible
Foto-DENuNcia concedido un

obradoiro de
emprego para
22 mulleres

A Consellería de Traballo e be-
nestar aprobou un proxecto
presentado polo Concello de
Melide para desenvolver un
taller de emprego para 22 mu-
lleres desempregadas. Trátase
dunha iniciativa orientada á
axuda a domicilio. O proceso
de selección de candidatas,
que terán que estar inscritas
na oficina do iNEM como pa-
radas, xa está en marcha. Está
previsto que o curso comece
este mesmo mes de decembro. 

O orzamento total do taller
ascende a 199.000 euros, in-
cluído o gasto do alumnado,
seis docentes e persoal vario. A
alcaldesa de Melide, Ánxeles
Vázquez, destaca a importan-
cia desta actuación en Melide
“xa que permitirá que 22 per-
soas posúan unha formación
curricular regrada que pode
axudarlles nun futuro a buscar
un traballo estable no mer-
cado laboral actual”.      

Estorniños e alerxias din
adeus trala poda dos chopos

Os traballos de poda prolongaranse durante un par de semanas

O Concello de Melide está a re-
alizar unha poda controlada
dos chopos que se atopan ro-
deando o Parque Rosalía de
Castro, algúns dos cales supe-
ran os 25 metros de altura. A
actuación, realizada por unha
empresa local especializada,
contempla tamén a posibili-
dade de talar algunha árbore
en caso necesario.  A concelle-
ría de medio ambiente espera
poñer así fin a algúns dos in-

convenientes xerados polos
chopos, como a caída de pólas,
as afeccións respiratorias no
verán debido á gran cantidade
de pole que xeran ou os excre-
mentos dos estorniños, que
impiden gozar do parque. 

A polémica acompañou ac-
tuacións semellantes realiza-
das con anterioridade. No seu
día o propio  PP criticou con
dureza a tala e a poda de árbo-
res para reformar o parque. 

Baixa o número de delitos pese á
falta de axentes na policía local
O número de delitos cometi-
dos no termo municipal de
Melide descendeu un 6% no
último ano. Así o reflicten os
datos que transcenderon trala
última reunión da Xunta local
de Seguridade, celebrada o 19
de novembro. Segundo infor-
mou o subdelegado do go-
berno na Coruña, Jorge Atán,
as infraccións máis comúns
son “os roubos de bolsos e car-
teiras en pubs e bares durante
a fin de semana”. 

Para a alcaldesa de Melide,
Ánxeles Vázquez, as cifras
constatan que a sensación de
inseguridade que se palpa en
certos sectores trala última
oleada de roubos en casas e
negocios “reponde máis ao
boca a boca que á realidade en
si, porque os datos están aí e
as denuncias son as que son”. 

reforzo da policía local
O lixeiro descenso no número
de infraccións penais e faltas
contrasta coa escaseza de
axentes no corpo de Policía
local, unha situación de pre-
cariedade que para a propia
Ánxeles Váquez “é a todas

luces evidente”. Ás tres prazas
sen cubrir que hai na actuali-
dade sumarase unha máis
este mes por excedencia, de
xeito que o servizo só estará
cuberto en decembro por tres
axentes. Segundo explicou a
alcaldesa, o concello “agarda
contratar dúas persoas antes
de que remate o ano”. 

Mellorar a coordinación
A Xunta local de Seguridade
acordou constituír unha comi-
sión de coordinación policial

que terá como función “o in-
cremento de accións e operati-
vos conxuntos en Melide entre
Policía local, Policía Autonó-
mica, Garda Civil e Protección
Civil para datas concretas, ce-
lebración de eventos e feiras”. 

Pola súa banda, o bNG
acusa ao goberno local de ven-
der fume co tema da seguri-
dade cidadá e recorda que a
Policía local “non está a tra-
ballar polas noites”. Pide que
se convoquen “con urxencia”
as prazas vacantes. 

O subdelegado do goberno, Jorge Atán, visitou o cuartel de Melide

NOTICIAS BREVES

O grupo municipal do bNG
instou ao goberno do PP a que
prescinda dos servizos dos
bancos que se neguen a nego-
ciar ou a colaborar en casos de
desafiuzamentos. Os naciona-
listas propuxeron tamén a cre-
ación dunha comisión especial
integrada por representantes

de diferentes sectores implica-
dos para buscar axudas ao
aluguer ou evitar cortes no
subministro de auga e luz.  “É
momento de que as corpora-
cións locais tomen posición
sobre este tema”, indicou o
concelleiro Xosé iglesias. O PP
votou en contra da moción. 

Negociar os desafiuzamentos 

A concelleira de Cultura e
Deportes, Dolores Gómez,
asegura que dende que o PP
colleu as rendas do goberno,
a actividade deportiva aumen-
tou un 71%. Segundo explicou
en resposta ao bNG, na  actua-
lidade hai 825 usuarios  inscri-
tos nas escolas deportivas

do concello, mentres que na
época do bipartito eran 482.
Por outra banda  sinalou que
se están a impartir un total de
17  disciplinas deportivas dife-
rentes, 4 máis ca no anterior
mandato, e que se levou o
deporte a 5 centros socias das
parroquias do medio rural. 

Melide apúntase ao deporte

A corporación municipal acor-
dou por unanimidade iniciar
os trámites para realizar unha
copia do cruceiro da capela de
San Roque, un dos elementos
arquitectónicos máis valiosos
do concello. O obxectivo é
garantir a súa conservación e
evitar que poida ser danado.

Na proposta recollíase tamén
a idea de trasladar o monu-
mento orixinal ao interior da
capela, unha medida coa que
a alcaldesa non se comprome-
teu de momento porque
“precisamos informes de
Patrimonio, xa que é un ben
protexido e    inventariado”. 

unha copia para o cruceiro
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o albergue de toques precisa obras de
reforma para optar ás dúas estrelas

O albergue de Toques terá que
ser obxecto de reformas e mo-
dificacións para acadar a cate-
goría de dúas estrelas que
inicialmente solicitou a admi-
nistración local de cara á súa
futura inauguración. Así o ex-
presaron, tras unha visita ás
instalacións, os técnicos da
Xunta de Galicia, que condi-
cionaron a concesión de tal ca-
tegoría ao cumprimento de
numerosos requisitos. 

un dos principais problemas
do edificio está na altura do
primeiro piso, que mide 2,40
metros cando a normativa
esixe 2,50. Ante a imposibili-
dade de facer reformas a este
respecto, o concelleiro de
obras, Arturo Penas, explicou
que o atranco se intentará so-
lucionar “presentando unha
reclamación”. Ademais, a
Xunta tamén esixiu o cumpri-
mento dos seguintes requisi-

tos: retirar unha liteira de cada
habitación e instalar mesas de
noite, colocar estantes nos ba-
ños, enumerar os cuartos e po-
ñer un mapa coas saídas de
emerxencia detrás das portas,
mercar sabas, mantas e habili-
tar unha lavandería con lava-
dora e espazo para secar a
roupa. Se o albergue non é ca-
paz de cumprir estes requisi-
tos tería que ceder ás súas
aspiracións iniciais e abrir
cunha categoría inferior. 

contratación de persoal
Segundo indicou o alcalde de
Toques, Jorge Calvo, o conce-
llo “tiene fondos suficientes
para afrontar estos gastos”. As
maiores complicacións xorden
á hora de contratar persoal:
“valoramos la posibilidad de
contratar a dos personas a me-
dia jornada y concentrar todo
el trabajo en el fin de semana”,
indicou.  Calvo considera que
a mellor época para abrir o
albergue sería “a comienzos
de la primavera”.

os gandeiros asinan unha tregua á
espera da suba real no prezo do leite
O ano 2013 podería traer para
os gandeiros galegos a tan
demandada suba no prezo do
leite en orixe e o esperado ali-
vio para a economía das súas
granxas, en situación agónica.
Á espera de que as reivindica-
cións se materialicen por fin e
de que as reunións mantidas
nos últimos días coa Xunta e o
Ministerio de Agricultura dean
os seus froitos, o sector volve
temporalmente á normalidade
tras desconvocar unha folga
que durante dúas xornadas
(o 27 e 28 de novembro) tivo
paralizada a recollida de leite
en todas as explotacións da
comunidade autónoma. 

A comarca da Terra de
Melide non foi unha excepción
e a totalidade dos gandeiros
secundaron o paro malia exis-
tiren posicións divididas:
as daqueles que estaban dis-
postos a chegar ata o final
e manter a folga de entrega
indefinidamente, e a dos
que crían que non se podían
permitir tirar o leite mais alá
de dous ou tres días. 

unha das imaxes máis grá-
ficas do que significou a folga

no interior da provincia prota-
gonizárona os gandeiros de
Arzúa, que baleiraron na aldea
de Viladavil 7  cisternas carga-
das de leite (unhas 80 tonela-
das) ao tempo que lanzaron
advertencias á industria: “se
morre o sector lácteo galego,
que non pensen que os france-
ses lles van regalar o leite;
entón si que van saber o que
é pagar”, declarou un afectado.

A partir de agora ábrese un
compás de espera no que os
gandeiros agardan solucionar

un dos seus principais proble-
mas: a escasa capacidade que
teñen para negociar ante a in-
dustria un prezo digno. Piden
a posta en marcha urxente dos
contratos homologados e, so-
bre todo, que os documentos
recollan uns prezos de referen-
cia que cubran polo menos os
custes de produción.  O límite
sitúase arredor dos 34 cénti-
mos por litro, cinco por enriba
do que están a recibir na
actualidade. De non haber re-
sultado, retomarán a folga. 

Gandeiros de Arzúa baleiraron  nas leiras cisternas cheas de leite

“Gustaríame saber que hai de
certo nas informacións que
din que Santiso vai perder o
axente de emprego, porque me
chegaron rumores con nome e
apelidos de quen vai ocupar
ese lugar”. Con estas palabras
dirixidas ao alcalde, a conce-
lleira do PP Matilde Pallares
aproveitaba a quenda de rogos
e preguntas do último pleno
municipal para sacar á luz o
que considera unha manobra
de dubidosa ética. Segundo
insinuou a edil popular, a
alcaldía despedirá o axente
de emprego do concello para
contratar no seu lugar a unha
persoa afín. 

Sen entrar de cheo nas acu-
sacións, o alcalde, Fernando
Suárez, recoñeceu que “posi-
blemente” a administración
local teña que prescindir do
axente de emprego: “se a De-
putación mantén a súa achega,
seguirá, pero se non subven-
ciona como mínimo o 50% do
custo, teremos que prescindir
dese servizo porque o concello
non o pode manter”. 

insistindo na mesma liña,
Pallares quixo seguir tirando
do fío e respondeu dicindo que
“non se trata dunha cuestión
de cartos, senón da silla que
ocupen as persoas”. Ante as
repetidas acusacións, Suárez
defendeuse argumentando
que “para nada é cuestión de
onde se senten, é cuestión de
que o persoal fai falta en deter-
minados lugares e noutros
non para que isto [o concello]
funcione ben”. Pouco conven-
cida coas explicacións, Palla-
res pechou a conversa dei-
xando de novo a insinuación
no aire: “espero que se non hai
cartos para manter a unha
persoa tampouco os haxa des-
pois para contratar a outra,
pero xa veremos que nome
acaba aí colocado”.

Por outra banda, o PP pre-
guntou se os cargos electos
que cobran por dedicación van
renunciar á paga extra de Na-
dal, “ o que suporía un aforro
de 4.900 euros”. O alcalde non
se pronunciou ao respecto:
“aínda non o pensei”, dixo. 

En fase de contratación o
saneamento de visantoña
A rede de saneamento munici-
pal no núcleo de Visantoña
está máis preto de ser unha re-
alidade. Con varios meses de
atraso, a corporación munici-
pal deu luz verde no pleno do
pasado 14 de novembro ao ex-
pediente de contratación das
obras. A proposta foi aprobada
por unanimidade.

A rede de saneamento de
Visantoña conta cun orza-
mento de 166.810 euros (iVE
incluído) e adxudicarase por
procedemento negociado sen
publicidade. Segundo recolle a
proposta da alcaldía, optouse
por esta modalidade de con-
tratación “porque é a que me-
llor responde ás necesidades
de axilidade no cumprimento
dos prazos”. A asignación or-
zamentaria para os traballos
depende do Plan de Coopera-
ción da Deputación da Coruña
e non respectar os tempos es-
tablecidos podería implicar a
perda dos cartos. De feito, o al-
calde de Santiso, Fernando
Suárez, recoñeceu no  pleno

que o concello xa estivo a pi-
ques de perder a obra. 

Aprobado o expediente de
contratación, a administración
local consultará agora a tres
empresas, que deberán pre-
sentar as súas ofertas nun
prazo de oito días dende que
reciban a invitación. A compa-
ñía que resulte adxudicataria
disporá de 180 días naturais
para executar as obras. 

actuación cuestionada
Malia dar o seu voto positivo,
o grupo municipal do PP acu-
sou ao equipo de goberno de
actuar “con pouca lóxica” á
hora de planificar o sanea-
mento de Santiso. Así o ex-
puxo o concelleiro popular
José Manuel Sexto Torreiro,
quen criticou que en Visan-
toña a rede vaia comezar pola
parte de abaixo do campo da
festa, “onde non hai ningunha
vivenda”. Pola contra, denun-
ciou, “deixades fóra o colexio,
cinco casas e o solar para cons-
truír vivendas sociais”. 

o pp de santiso insinúa que
o alcalde está preparando
unha contratación a dedo
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O concello de Toques aplicará man firme cos ma-
deireiros que traballan nos montes do municipio.
Tralos últimos danos causados no mobiliario
urbano por unha empresa que traballaba no
entorno do Castro da Graña, a administración lo-
cal ameaza con denunciar a aqueles profesionais
que non reparen os estragos que a súa actividade
produce en sinais, farolas, pistas ou beirarrúas.
En 2013 creará unha taxapara os madeireiros. 

B
R
E
V
E
S

Santiso dará un toque de atención ás empresas e
particulares que están en débeda coa administra-
ción local. A día de hoxe o concello ten sen cobrar
arredor de 6.000 euros en licenzas de obras, dos
que 2.000 corresponden a facturas con máis de
dous anos de antigüidade. Outro dos principais
focos de morosidade detectouse na axuda a do-
micilio, onde hai beneficiarios que levan máis
dun ano sen pagar, “e non é porque non poidan”. 

O PP de Santiso solicitou que se limite a tonelaxe
na estrada que vai de Seoane á Ponte da Cornella.
Segundo denunciou, a miúdo pasan tráileres de
transporte de animais cun peso excesivo que
están a provocar a aparición de fendas en varias
casas. “Se non facemos nada, algún día vai haber
problemas”, asegurou a concelleira Matilde
Pallares. O PP sostén ademais que os camións
pasan moi preto das casas “a altas velocidades”.   

control aos madeireiros perseguindo aos morosos Moito peso e velocidade

“a xente da cidade valora moitos
produtos que aquí desprezamos”

Pablo balboa amosa a cesta de Nadal de Sabores de Santiso

Pode definirse como unha pequena empresa, aínda que detrás do negocio hai tamén toda

unha maneira de entender a vida no campo e as súas posibilidades: Sabores de Santiso

chega ao mercado para ofrecer produtos galegos obtidos  de xeito tradicional e coidando

cada detalle “para que todo sexa o máis  natural posible”. Un  proxecto diferente detrás

do que está  Pablo Balboa Oro, un mozo de Pezobrés que decidiu apostar polo rural

como medio de vida partindo dun principio ben claro: “calidade antes que cantidade”. 

-Hoxe en día hai pouca
xente nova que aposte
polo campo. por que deci-
diches embarcarte nun
proxecto coma este?
-pablo Balboa  (p.B.): le-
vaba moito tempo buscando a
maneira de poñer en valor
o rural e  de sacarlle proveito
a moitos produtos que culti-
vamos nas nosas casas e
acabamos estragando. Pensei
moitas cousas: a gandaría ex-
tensiva, a cría de porco celta…
pero facíame falta moita ex-
tensión de terreo e en Santiso
non hai. Ademais o que existe
xa se utiliza para as vacas. Ma-
durei a idea durante máis dun
ano e ao final cheguei a isto.  

-Este proxecto empresa-
rial é tamén unha filosofía
de vida?
-p.B.: Si, é unha maneira de
entender o rural. O proxecto
está encamiñado á cría
artesanal e á venda directa,
buscando algo semellante ao
comercio xusto e baseándose
en produtos naturais e sosti-
bles. A filosofía é boa pero
resulta moi complicado levala
á práctica. 

-Que produtos ofrece
sabores de santiso?
-p.B.: A miña idea inicial foi a
cría de galos de Mos e coellos
máis a venda de patacas e
ovos. Son animais fáciles de
criar e produtos doados de
producir. unha vez que puxen

a idea  en marcha apareceume
a oportunidade de coller un
posto no mercado de  San
Agustín, na Coruña. Empecei
vendendo galos pero a xente
foi sabendo que plantabamos
patacas na casa, que tiñamos
cebolas... e comezou a pedir...

-E vícheste na obriga de
ampliar a oferta...
-p.B.: A cuestión é que a
xente da cidade valora moitos
produtos que aquí despreza-
mos. Por exemplo, nós planta-
mos repolos e o  60% rematan
estragados na horta ou comes-
tos polos porcos. Ante iso
pensei: “por que non facer
da miña pequena empresa un
lugar de venda de todo o que
plantamos e producimos en
Santiso de xeito natural?”. Hai
persoas que xa me pasaron o

seu catálogo de produtos e sei
que podo contar con eles du-
rante determinadas épocas do
ano. Dinme que teñen cebolas,
leitugas, nabizas… cos produ-
tos que non son meus de mo-
mento só fago o porte, aínda
que perda cartos. 

-para estas datas estás a
preparar cestas de Nadal.
En que consisten? 
-p.B.: Esa idea xurdiu de
forma un pouco improvisada e
agora case que teño medo de
que non me chegue o produto
que teño para a demanda que
hai.  Publiciteinas nunha pla-
taforma de internet e gustaron
moito á xente. levan un galo,
unhas maruxas de nata, un
bote de mel, un queixo de
Arzúa- ulloa, unha tarrina
de marmelo e  chocolate. 

DE CONVERSA CON PAblO bAlbOA ORO

O A redución de mestres no
colexio de Toques por falta
de alumnos comeza a ter as
primeiras consecuencias: o
goberno local (PP e XCPT) vén
de aprobar unha modificación
na ordenanza de axudas para
adquisición de material esco-
lar que deixa fóra a aqueles
alumnos que, estando empa-
droados en Toques, asisten
a colexios de  Melide. 

Deste xeito, o próximo
curso académico só poderán
optar á subvención municipal
de 100 euros os alumnos “que
estean empadroados en
Toques e que cursen os seus
estudos en Toques”. Segundo
explicou o alcalde do munici-
pio, Jorge Calvo (PP), trátase
dun cambio que vai “en de-
fensa dos servizos que se pres-
tan dende o concello”. Pola
súa banda, Mónica Penas,
concelleira de XCPT, definiu a
medida como “un incentivo
para a xente que é de aquí e
matricula aos seus fillos aquí”. 

A modificación foi rexei-
tada polo único grupo da opo-
sición, o bNG, que votou en
contra da proposta por consi-
derala “inxusta”. Así o expre-
sou o voceiro dos nacio-
nalistas, Ángel Penas, que
acusou ao equipo de goberno

de poñer trabas para solicitar
as axudas e de “discriminar a
unha serie de xente que por
circunstancias puntuais se ve
na obriga de levar aos seus
fillos a Melide pero que vive
en Toques e paga aquí os seus
impostos como os demais”

A modificación da orde-
nanza xerou un dos debates
máis acalorados no que vai
de lexislatura en Toques. No
intercambio de opinións Mó-
nica Penas aproveitou para
sacar a colación a recente
redución de mestres no cole-
xio e a situación de “quebra”
na que se atopa a escola local:
“a xente leva os seus fillos a
Melide pero vén pedir a axuda
a Toques. Cando fomos nós os
que lles pedimos axuda a eles
para que matricularan os ne-
nos aquí e non se suprimisen
profesores, ninguén moveu un
dedo. O que os queira escola-
rizar en Melide, que lle pida os
100 euros a Melide”.

Dende a bancada do bNG,
o concelleiro Marcos Villamor
cualificou as verbas de Penas
de “demagoxia pura e dura”.
“Vós só queredes quedar ben”,
engadiu, “e por culpa dos re-
cortes en educación están pa-
gando as consecuencias todos
os veciños do concello”.  

retiran as axudas para os
rapaces de toques que van
estudar a centros de Melide
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Cantón de San Roque, 11- MELIDE

Síguenos en

Nestas festas de Nadal e Reis, 

as nosas mellores ofertas

en CALIDADE e PREZO
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INMOBILIARIA

MELIDE
Rda. A Coruña, 68 Bajo Izq.    Melide (A Coruña)

LIDE
DICIONES

• Medición de terrenos

Compre su vivienda antes 
de FINAL DE AÑO

• Casos difíciles

• Valoraciones

• Particiones

• Catastro

• Parcelaria

TEIXEIRO

Tfno. y Fax: 981.93.51.08 www.melidemediciones.com

C/ Doctor Martínez Pardo, 60 Bajo Izq. Teixeiro

Teléfonos: 981.78.98.81 - 617.20.19.60

Y ahorre en una vivienda de 
100.000 €  más de 6.000 €

Pregúntenos sin compromiso

Visítanos en:
C/ Martagona, 13 - MELIDE  

Tfno: 981 50 79 64

Electrosán inaugura
nueva zona de descanso
Sofás, camas, muebles
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CAFETERÍA - PIZZERÍA

Telf. 981 50 79 06

Avda de Lugo, 25
MELIDE (A Coruña)

ERUOM

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

viños

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

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

D.O. Rueda
Naia
Monteblanco

D.O. Ribeiro
Viña Costeira

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

XAN GARCÍA MONTERO, comercial

Móvil:678 543 24O

D.O. Vinos de Madrid

Tagonius

D.O. Somontano
Pirineos

D.O. Bierzo
Dominio de Tares

Vinos del mundo
Argentina, Australia,
Chile

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

D.O. Bierzo
Dominio de Tares

D.O. Toro
Fariña

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

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

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

D.O. Valdeorras
Galgueira

D.O. Ribeira Sacra
Pincelo & 1985

Champagne
Perrier Jouët

Aceite ArteOliva
Agua Solán de Cabras

HOSTELERÍA E INSTITUCIONES COMPLEMENTOS DIVERSOS

INFORMACIÓN Y PEDIDOS

TEL: 981.50.57.50

www.proquintas.com

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

tapicerías

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

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL AUTOMOCIÓN CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA PISCINAS CELULOSAS

Aceites de corte, taladrinas. Antiproyecciones 
para soldadura. Decapantes. Imprimaciones. 
Proteciones antioxidantes. Desblocantes.

Anticongelantes. Champús y ceras de
lavado. Desengrasantes de motores.
Disolventes para brea y alquitrán.

Desencofrantes. Plastificantes. 
Acelerantes. Impermeabilizantes 

de caucho, silicona

Detergentes para circuitos de 
ordeño o tanques. Raticidas, 

insecticidas (especial cucarachas)

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

Manteles, servilletas, toallas,
bobinas industriales y 

domésticas 

Un producto para cada necesidad

QUÍMICA INDUSTRIAL
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A FUNDACIÓN BOWLING

MELIDE - OCIO
SÍGUENOS EN:

HOSPEDAJE - BAR

RESTAURANTE

Continente

C/ Luis Seoane, 8
15800 MELIDE (A Coruña)

Telf: 981 50 61 82 -  699 61 37 59

Novo

Tfno.: 981 505 753 - Rúa Alberte de la Fuente, 6
15800 MELIDE (A Coruña)

Estamos en: C/ Emilia Pardo Bazán - MELIDE Emilia Pardo Bazán, 6 - MELIDE

En nadal e fin de ano, a mellor

oferta de              está en ocio melide

CAFETERÍA

C/ AVENIDA AMÉRICA Nº 26

TLF: 981 50 58 49



os Melidaos
aparecen nos
libros de texto
de primaria

Os Melidaos seguen reco-
llendo novos recoñecementos
e boas críticas por onde pasan.
Nesta ocasión, a novidade é
que esta agrupación musical
melidense aparece no libro de
música para 4º de primaria da
editorial Galinova. Con doce
anos de existencia, está espe-
cializada na publicación de li-
bros de música dende a etapa
infantil ata o bacharelato. Son
moitos os colexios que traba-
llan con esta editorial, que de-
cidiu incluír aos Melidaos no
tema 1 do libro para 4º de pri-
maria. O material de traballo
inclúe tamén un CD para es-
coitar na clase no que figura
unha peza tocada e cantada
por esta formación melidense. 

Os Melidaos remataron xa
de gravar o seu segundo disco,
que poñerán á venda en breve.
A XXiii Semana da Música
serviu para presentar en ex-
clusiva algunhas das pezas do
novo álbum. 
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Momento da actuación de Froito Novo con antigos compoñentes

renovadas cando apareceron
no escenario antigos compo-
ñentes de Froito Novo, só
algúns das 150 persoas que
pasaron pola agrupación nas
últimas catro décadas é ás que
Ramón Martínez, membro do
grupo dende a súa formación,
quixo dedicar “o recoñece-
mento que nos fixeron este
ano”. Nas súas verbas houbo
tamén unha lembranza para

Gabriel dos Garceiras, “que
sempre terá un lugar privile-
xiado nas nosas actuacións”. 

O recoñecemento a Froito
Novo non só chegou da man
da música e o agarimo do pú-
blico, senón tamén a través
das verbas de Javier Rodrí-
guez Pampín, presidente da
Coral Polifónica melidense,
a alma mater da Semana da
Música: “pídovos que sigades
contribuíndo a través do voso
traballo a que Melide consagre
a súa identidade”, sinalou
Rodríguez Pampín, “ e que
sigades parindo grupos que
iluminen a nosa terra”. O pre-
sidente da Coral tamén men-
cionou e agradeceu a im-
plicación do pobo melidense,
“que cada vez colabora de me-
llor gana”.  Destacou ademais
o  momento doce no que se
atopa o evento, que vinte e tres
anos despois da súa posta en
marcha, logrou reunir a 16
grupos diferentes da comarca
(4 máis ca o ano pasado), e
afianzarse como unha cita mu-
sical de asistencia obrigada.  

O auditorio púxose en pé e o
estrondo dos aplausos come-
zou a soar ao tempo que o
facían as primeiras notas das
gaitas de Froito Novo bai-
xando polo corredor da igrexa
parroquial cos seus 40 anos de
historia ao lombo. A agrupa-
ción tradicional máis antiga da
Terra de Melide clausurou a
Semana da Música na que se
lle rendía homenaxe cunha
actuación emotiva, para o
recordo e chea de recordos.

As lembranzas fluíron a tra-
vés dos instrumentos, en cada
unha das pezas da historia
musical de Froito Novo, e
recolleron tamén aqueles pri-
meiros anos da formación nos
que resultou de vital impor-
tancia o convento dos Padres
Pasionistas e máis concreta-
mente a figura do Padre Xurxo
lópez Neira. Tamén el estivo
presente na xornada de clau-
sura e homenaxe a través das
palabras escritas nunha carta
onde recoñeceu que Froito
Novo forma parte da súa vida
e del mesmo: “mandeivos cha-

mar cando morra; na miña
sepultura en vez de margari-
das sairán as notas do himno
do Apóstolo”, escribiu. 

A epístola do Padre Xurxo
non foi a única nota emotiva
dunha noite na que as voces da
Coral Polifónica de Melide e
o dúo formado por Manuel
Varela e Carla Rey completa-
ron o cartel da actuación.
Os aplausos colleron forzas

a semana da Música recoñece o traballo de
Froito Novo a prol da identidade de Melide

a copa Deputación de loitas queda
na casa xunto con 17 medallas máis
Escuela Ayude continúa rom-
pendo esquemas no terreo de-
portivo e mesmo as máximas
do refraneiro popular: os loi-
tadores e loitadoras do centro
melidense foron unha vez
máis profetas na súa terra e
predicaron co mellor dos
exemplos,  o dunha disciplina
deportiva baseada na compe-
titividade e a superación que
os levou a conquistar por se-
gundo ano consecutivo a Copa
Deputación de loitas Olímpi-
cas, disputada en Melide o
pasado 24 de novembro. 

O equipo melidense, inte-
grado por 22 deportistas,
conseguiu ademais un total de
17 medallas. Os ouros foron
10 e remataron nos pescozos
de lucas lópez, iker lópez,
Carlos Adán, Roi Vázquez,
Arón Ayude, bruno Agra,
Xandre Freire, Sabela Cabado,
Patricia lópez e Cora Ayude.
Fixéronse cunha medalla de
prata Miriam Martínez, Mar-
cos Villamor, Miguel Villamor
e Guillermo lópez. Os bronces
foron conquistados por Na-

hum Ayude, Fernando Cabado
e Mario Varela. O éxito da Es-
cuela Ayude completouse cos
trofeos aos mellores loitadores
do torneo para Sabela Cabado
en categoría feminina e Arón
Ayude na masculina. 

Na ii Copa Deputación de
loitas Olímpicas participaron
100 loitadores procedentes
das 4 provincias de Galicia.
A competición rematou cunha
xuntanza na que uns 150 co-

mensais degustaron o polbo
da Pulpería Ezequiel. 

Bos resultados en esgrima
A última das disciplinas incor-
poradas á Escuela Ayude pro-
gresa adecuadamente. Catro
tiradores melidenses partici-
paron co equipo galego de es-
grima no 1º ranking nacional
en categoría M17, en Alcoben-
das, conseguindo mellores
postos ca en citas anteriores. 

Sabela Cabado recolle o trofeo á mellor loitadora do torneo

Música, xogos e castañas 
no sexto magosto de toques

O pasado 17 de novembro celebrouse no albergue de Souto, en
Toques, o tradicional magosto, que este ano chegou á súa sexta
edición. A xornada comezou a primeira hora da tarde con xogos
tradicionais e actividades de entretemento para os máis cativos.
Paracaídas, cartas, globos e baile foron algunhas das propostas
ás que os maiores tampouco dubidaron en sumarse. 

A continuación, os nenos e nenas presentes participaron
dun obradoiro no que baixo o nome “lola, a meiga do samaín”
aprenderon a facer unha bruxa con vasoira voadora a partir
dunha culler de pau. Rematadas as actividades manuais, reali-
zouse un sorteo  de regalos e de seguido procedeuse  a dar boa
conta de castañas e chocolate.  A celebración tivo este ano unha
destacada novidade: a actuación da Coral Polifónica de Melide.

Nenos e adultos participaron de xogos tradicionais
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unha vez que a Deputación da
Coruña acordou subvencionar
o proxecto que permitirá
adecuar o interior das instala-
cións. O importe da actuación
ascende a case 180.000 euros,
dos que o organismo provin-

Se nada se torce, o próximo
verán a Casa da Cultura pode-
ría cumprir os requisitos legais
necesarios para abrir as súas
portas e comezar a funcionar
con normalidade. Esas son as
estimacións que fai o concello

chega a partida económica
para abrir a casa da cultura

cial achegará 154.861, o 80%
do total. O 20% restante co-
rrerá a cargo do concello. 

A documentación requirida
pola Deputación xa foi entre-
gada, segundo fixo público o
goberno local, e agora falta
que o proxecto sexa aprobado
en pleno. A actuación prevista
permitiría abrir o centro socio-
cultural pero non rematalo por
completo, pois para iso sería
necesario medio millón de eu-
ros, tal e como recolle outro
proxecto elaborado durante
o mandato do bipartito. 

Os traballos inclúen  reves-
timentos e falsos teitos,  insta-
lación de pavimentos, carpin-
tería interior,  sistema contra
incendios, electricidade e ilu-
minación. Tamén se  farán
arranxos no foxo e no acceso
das escaleiras á planta alta. A
alcaldesa de Melide, Ánxeles
Vázquez, amósase satisfeita
con este proxecto xa que “des-
pois dun investimento tan
alto, a Casa da Cultura non
podía estar así”. 

PAIXÓN POLAS CATAS

Cristina, do bar Cantón, serve unha degustación de filloas

Casa Quinzán: xornada gastronómica sobre o  galo de Mos

bar Cantón: xornada de degustación de corzo

Alongos e Casa Quinzán: Cata - cea luz de Estrelas e Toalde

Que Melide aposta pola gastronomía é unha realidade ben
doada de constatar cun simple paseo polas rúas da vila. O
mes de novembro foi especialmente produtivo no que a catas
e degustacións se refire, con dous protagonistas principais:
bar O Cantón e Casa Quinzán. O primeiro dos establecemen-
tos dedicou unha xornada á filloa na que numerosos clientes
puideron probar este prato típico. Por outra banda, está a
facer dos venres un clásico das tapas de caza. Casa Quinzán
acolleu unha xornada dedicada ao galo de Mos e unha
cata-cea na que se probou de novo viños de Casa Alongos. 

A mostra pódese visitar en horario de 9:00 a 13:00 e de 16:30 a 19:30

Aínda falta tempo para que
chegue o 22 de decembro,
pero a directora da biblioteca
Municipal de Melide, Ánxela
lópez, non deixa de repetir
que “nos tocou a lotería”.
O premio son os máis de 1.500
libros da colección doada
polos Padres Pasionistas que
ata o próximo día 17  estarán
expostos na propia biblioteca
para deleite de todos os veci-
ños e veciñas que queiran
achegarse a ver, tocar, ler ou
follear “esta vasta representa-
ción de xoias bibliográficas”.

A mostra foi inaugurada a
mediados de novembro cunha
pequena homenaxe en forma
de teatro que a Asociación
Cultural Charamela lle quixo
brindar ao artífice da doazón,
o Padre Rosendo, ausente por
motivos de saúde. Ao acto
asistiu numeroso público que
segundo explica Ánxela lópez
“quedou marabillado, porque
ninguén pensaba que a colec-
ción tivese tanta cantidade
e calidade de libros”.

un pequeno exemplo da
valía que pasa a integrar os
fondos da biblioteca Munici-
pal é a colección de arte da
Editorial Skira; “víraa tantas
veces en catálogos e oíra falar
tanto dela, que cando a tiven

nas miñas mans”, comenta a
directora do centro, “foi como
se a un neno que nunca pro-
bou unha lambetada lle dan
unha tarta de chocolate, non
o podía crer”. A historia repí-
tese con outros volumes que
forman parte da mostra e
entre os que figuran as obras
completas de Quevedo, Pardo
bazán, Valle inclán, Machado,
Camilo José Cela, Pío baroja
ou Pablo Neruda. Tamén unha
ampla representación dos pre-
mios Pulitzer, Nobel e Planeta,
unha longa lista de clásicos da
literatura española e moita po-
esía, “que era onde a biblioteca

saen á luz as máis de 1.500 xoias
bibliográficas dos padres pasionistas

tiña máis carencias”. 
A este longo etcétera sú-

manse as xoias da coroa: un
exemplar de Follas Novas de
1933, outro de Cousas de 1934,
o Galicia, de Murguía, de 1888
ou unha edición en galego do
Quixote. En definitiva, un
valioso patrimonio “que  é de
todos” e que na súa práctica
totalidade xa está dispoñible
ao préstamo. “Agora hai que
conservalo”, sinala Ánxela ló-
pez, “porque isto non se acaba
aquí. Nós somos coma formi-
guiñas que pasamos de largo,
pero veñen outros detrás e
os libros sempre quedan”. 

O edificio precisa 0,5 millóns de euros para ser rematado por completo 
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Informe sobre o uso 
de programas libres

Rafael Rodríguez Gaioso, 
enxeñeiro informático e Presidente de Melisa

Indultos, que vergoña!

Xavier Pazo, presidente da Asociación de Troiteiros “Río Furelos”

Salmo trutta (II)

Santiago Prado Conde (Chago), antropólogo

Retomamos este mes a breve
exposición de apuntamentos
sobre a salmo trutta falando
da fecundación. As femias, a
miúdo baixo a vixilancia dos
machos, levantan a area, a
grava e o lodo para preparar
un oco ancho e baixo. Macho
e femia colócanse xuntos e
permanecen largo tempo nesa
posición. A desova e a fecun-
dación acostuman realizarse
pola noite ou cando está escu-
recendo. Cada femia pon unha
media de 3000-5000 ovas por
quilo, para de seguido o ma-
cho fecundalos. As ovas son
dunha característica cor ama-
rela e duns 5 mm de diámetro. 

Se a temperatura da auga é
duns 10º C, os ovos tardarán
uns corenta días en completar
o seu desenvolvemento. unha
vez pasado ese tempo, os em-
brións dos peixes tardan en
formarse un tempo variable,
sempre en relación coa tempe-
ratura da auga. Os alevíns
rompen a envoltura dos ovos,
transparentes e provistos dun
gran saco vitelino, e permane-
cen no oco durante outras 3-6
semanas.  Durante os primei-
ros días de vida subsisten gra-
zas aos nutrientes que contén
o saco do que están provistos.
Agóchanse, nadando amodiño
entre as pedras do fondo para

protexerse do ataque dos pre-
dadores. Nun ano poden che-
gar a medir 15 centímetros;
aos dous anos, trinta e acadar
un peso de 170 gramos. A
madurez sexual dos machos
prodúcese cando cumpren os
dous anos e a das femias no

augas frías, rápidas e finas)
son os lugares preferidos polas
troitas para a súa desova.

Augas abaixo, cando o río
se fai máis ancho e profundo
(aínda que a corrente segue a
ser rápida) e presenta vexeta-
ción polas ribeiras e remansos,

Cada ano o goberno indulta a
unha media de cincocentas
persoas condenadas por deli-
tos diversos e, normalmente,
salvo indultos escandalosos,
non se lle soe prestar atención
como noticia destacable ou
digna de facer pública dende
os medios de comunicación.
Sen embargo, nas últimas se-
manas o goberno indultou por
dúas veces aos catro mossos
d’esquadra acusados por deter
e torturar a un ser humano,
que ademais era inocente. As
penas impostas foran de catro
anos e seis meses de prisión e
o goberno concedeu a medida
de graza rebaixando a pena a
dous anos de prisión. unha
medida que normalmente,
se non hai antecedentes, as
persoas non cumpren, pero
neste caso a audiencia de  bar-
celona ordenou o ingreso en
prisión alegando que se  debía
a razóns de prevención xeral. 

Ante este acontecemento o

goberno decidiu novamente
que estes catro axentes non
deberían ir á cadea e decidiu
indultar o cumprimento da
pena e conmutala por unha
multa de 7.200 euros que
poderán pagar en cómodos
prazos de dez euros diarios.

Estes feitos, na miña opi-
nión, son considerados moi
graves porque atentan contra
os principios de liberdade
colectiva e individual na que se

fundamenta a nosa sociedade.
Atentan á liberdade colectiva
porque o goberno é quen de
pasar por riba da xustiza, non
unha, senón dúas veces ou as
que faga falta, e trasládase
publicamente unha mensaxe
de impunidade. Á liberdade
individual tamén atentan por-
que todos corremos o risco
de ser detidos e sometidos
a vexacións e tortura e en
ningún caso se nos respecta o

noso dereito a un trato
humano e o menos daniño
posible ata que un xuíz emita
sentencia; estas prácticas, en
todo caso, deberían estar xa
desterradas e asócianse máis
a tempos pretéritos que ao
século XXi.

O problema non reside en
que se detivese a un inocente
por error, senón que hai per-
soas que teñen autoridade e
parecen ter liberdade para

utilizar esta ao seu antollo sen
que pase nada ou as conse-
cuencias das súas accións
sexan secundarias. De feito,
estes catro mossos d’esquadra
ao non ter que cumprir a pena
ven reforzados os seus feitos
e  alentan a outras moitas per-
soas na mesma posición de
poder a sucumbir á tentación,
porque se atopan respaldados
por alguén que está por riba
daquilo que considerabamos
que era o único no que todos
eramos iguais, a xustiza.

Pouco importaron as pro-
testas de numerosos xuíces
ante o que poderiamos consi-
derar unha desfachatez do
actual goberno, e menos aínda
que a persoa vítima do mal-
trato se vexa resarcida pola
inxustiza con que o trataron.
Por certo, neste tempos que é
recorrente referir constante-
mente á imaxe de España no
exterior, curiosa a que se está
a transmitir.

O pasado 15 de novembro o
Observatorio Tecnolóxico de
PortalProgramas publicaba o
"informe de valoración del
software libre 2012". Este ano
participaron na enquisa reali-
zada polos técnicos do Obser-
vatorio máis de 5.000 persoas
de España e latinoamérica.

Este informe recolle a opi-
nión que teñen os usuarios do-
mésticos respecto do software
libre. Coñéceno realmente?,
está estendido o seu uso?, con-
fían nel?. Estas son algunhas
das conclusións extraídas:  

a) Diminúe un 10% o nú-
mero de usuarios que con-
funde o software libre co
gratuíto. Máis da metade
(61%) coñece a definición co-
rrecta. E a porcentaxe de
usuarios que aínda confunde
software libre con gratuíto si-
túase nun 19%. Parte do éxito
acadado neste punto ten que
ver coas campañas de difusión
organizadas por numerosas
entidades e voluntarios/as.

b) O coñecemento do soft-
ware libre en latinoamérica
mellorou o dobre respecto ao
ano pasado. O 43% dos usua-
rios de países latinoamerica-
nos confundían software libre

con gratuíto. Agora a porcen-
taxe  sitúase nun 20%.

c) O 55% dos usuarios de
Android coñece ben o software
libre, superando lixeiramente
aos usuarios de Windows. Os
usuarios de Apple son os que
menos coñecen o software li-
bre, un 42%. Por suposto, os
usuarios de sistemas operati-
vos libres son coñecedores do
que están usando, e os usua-
rios de GNu/linux son os que
acadan maior porcentaxe.

d) A maioría de usuarios
utilizan programas libres polo
seu rápido desenvolvemento,
actualizacións constantes, e
maior seguridade.

e) Os usuarios estarían dis-
postos a cambiar o uso de pro-
gramas privativos como Office
ou Photoshop se as alternati-
vas libres fosen compatibles,
algo que dificilmente poderá
acadarse cando son os progra-
mas privativos os incompati-
bles cos formatos abertos.

Resumindo, o informe re-
flicte unha situación na que
cada día máis persoas coñecen
o termo software libre, aínda
que sigan sen entender a im-
portancia da liberdade que hai
detrás da súa existencia. 

terceiro ano. O crecemento de-
pende de moitos factores, pero
en especial da cantidade e ca-
lidade do alimento do que dis-
poñen e por suposto da pureza
da auga. A maior calidade e
cantidade, maior crecemento. 

Os ictiólogos dividen o río
por tramos, aos que chaman
co nome da especie máis
abundante. Os nacementos
(fontes), regatos e afluentes
pequenos pertencen ao deno-
minado curso superior do río,
no cal, e seguindo un criterio
faunístico, podemos distinguir
varias rexións. isto é porque
as condicións ambientais e ta-
mén as especies varían dunha
zona a outra. Os torrentes e
regatos de alta montaña (de

atopamos tamén o “peixe”
(leucisco, cacho, boga) e os
ciprínidos.  De todos os xeitos,
é máis fácil atopar as troitas ca
calquera dos outros peixes
en calquera parte do río: zonas
frías e oxixenadas, cursos
altos, medios e baixos. 

A troita aliméntase de
calquera insecto acuático ou
terrestre: ninfas, larvas de frí-
xano, efémeras, escaravellos,
miñocas, moscas, caracois e
pequenos peixes... é un animal
depredador e  cando é moi
grande remata por alimen-
tarse de peixes, ratos, paxaros
que caen dos niños... o caniba-
lismo entre as troitas é moi
común cando pasan de 1,5
quilogramos. 



Entrevista 23Cerne 83. Decembro 2012

ElENA GuillÁN CARAMÉS, H2O 

“o 7 de decembro faremos un convite
para presentar a colección de inverno”
Segue sendo un comercio de roupa para muller e home pero H2O  podería

ser perfectamente un laboratorio de ideas, o lugar dende o que Elena

Guillán maquina novas fórmulas para renovar e dar a coñecer unha tenda

cuxa dirección acaba de asumir en solitario. A súa paixón pola moda é

absoluta e non pode ser menos cando esta moza de ascendencia galega

nacida en Venezuela deixou o seu traballo como enxeñeira para vivir entre

perchas, fíos e catálogos de roupa. O Camiño de Santiago ligouna a 

Melide e agora, dende esa vila que lle era estraña, inicia o seu propio. 

Complementos como os bolsos  son unha das novas apostas da tenda de Elena Guillán

“Serviremos un
viño español e
pinchos a todas
as persoas que
se acheguen a
partir das 20:30”

“Estou traendo
complementos 
e hai cousa dun
mes decidín 
incorporar tamén
algúns zapatos”

-como é que unha enxe-
ñeira industrial de vene-
zuela acabou rexentando
unha tenda de roupa
en Melide? 
-Elena Guillán.  (E.G.):
Cousas da vida, que dá moitas
voltas. Quen me ía dicir a min,
que só coñecía Melide de facer
o Camiño de Santiago, que
remataría traballando e vivin-
do aquí! En realidade, aínda
que a miña profesión non
tiña nada que ver coa moda,
sempre me gustou moito este
mundo  e había tempo que
tiña en mente a idea de
montar unha tenda. Cando mo
propuxo a miña antiga socia,
vin a oportunidade. Eu vivía
en Santiago e ela en Ordes,
onde xa tiña un comercio.
Pensamos que Melide era un
punto intermedio onde o ne-
gocio podía ir ben. Deixei todo
o que facía e así comecei. 

-Hai catro  meses que está
vostede soa á fronte da
tenda.  introduciu cam-
bios dende entón en H2o?
- E.G.: Trato de darlle un
novo enfoque á tenda, orien-
tándoa máis cara ao meu es-
tilo.  Ao principio empezamos
só con roupa de home e neno.
logo fomos introducindo algo
para muller nova porque a
xente nolo pedía e agora esa
é a miña principal aposta.
Comecei traendo  roupa moi
actual, con moitos dourados,
tachas… cousas que me gustan
a min. Axiña me decatei de
que tiña que apostar por liñas
un chisco máis clásicas porque
a xente non vai poñer só o que
a min me guste, obviamente…
Por outra parte, estou introdu-
cindo novos complementos,
como bolsos, e hai cousa dun
mes comecei a traer tamén za-
patos. A pesar destes peque-
nos cambios, a roupa para
mozo sigue tendo tamén o seu
propio espazo.

-tras este axuste, como
definiría o tipo de roupa
da súa tenda?
- E.G.: Trátase  fundamental-
mente prendas para unha
muller nova e actual; roupa
casual e elegante para  o día a
día e tamén para ir un pouco
máis arreglada ou para saír na
fin de semana. En xeral hai
unha gran variedade e ade-
mais agora, de cara a esta
época de festas, acabo de traer
tamén roupa para fin de ano.
Son prendas que valen para
levar ese día pero que tamén
se poden reciclar para poñer
calquera fin de semana, por-
que os tempos non están para
gastar cartos en roupa que só
vas poñer unha noite.  Este
ano veñen moito as “lentejue-
las”, os dourados e, por su-
posto, o negro. Faremos un
pequeno convite a principios
de decembro para presentar

todas estas propostas. 

-podería explicar en que
vai consistir?
- E.G.: Serviremos un viño es-
pañol e pinchos para presen-
tarlle á xente a colección de
roupa que imos ter para este
inverno, e sobre todo para o
Nadal e fin de ano.  Será o ven-
res 7  de decembro, coincidin-
do coa ponte da Constitución,
a partir das 20:30 horas. Todo
o mundo está invitado e ao
tempo que aproveita para ver
a nova roupa, poderá degustar
gratis uns petiscos acompaña-
dos de bo viño. Se os clientes
queren, poden adiantarse e
mercar algo porque dende ese
día teremos prezos especiais.

-Hai que apelar á imaxi-
nación para que a xente
nova non fuxa mercar ás
grandes superficies? 

- E.G.: Eu vexo que a xente
nova tamén merca aquí, sobre
todo a que quere diferenciarse
á hora de vestir. Os centros
comerciais teñen todos as
mesmas tendas, cas mesmas
prendas, e ao final todo o
mundo acaba vestindo igual.
Eu sempre fun de mercar nas
tendas das vilas porque me
gusta ter un toque diferente.
Agora que son comerciante
sigo aplicando ese criterio
para os meus clientes e nunca
repito a roupa. Traio tres tallas
diferentes e aínda que se ven-
dan rápido non encargo máis.
Podo traer outro modelo pare-
cido, pero ese mesmo non.
Ou sexa, que se ti levas de
H2O a talla “S” nunha cha-
queta, sabes que non vai haber
outra coma a túa. 

-cre que lle vai afectar ao
comercio local a apertura

do centro comercial as
cancelas?  
- E.G.: Supoño que si, aínda
que se ao cliente lle gustan as
prendas que ofrecemos e os
prezos son accesibles, non hai
razón para que collan o coche
e marchen mercar a outro lu-
gar. Son costumes que se te-
ñen á hora de comprar: ao que
lle gusta o centro comercial,
vai ir mercar alí sexa como
sexa, estea cerca ou lonxe e
teña ou non boa oferta na vila.
De todas formas, a  apertura
de Marineda City foi un boom
maior cá d´As Cancelas e aquí
seguimos os de Melide.  

-o mercado dos domingos
beneficia ou prexudica?
- E.G.: Para min é benefi-
cioso, porque atrae a moita
xente. Se non hai mercado, as
tendas quedariamos sen clien-
tes os domingos.  
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Os locais de moda na movida melidense!!

GRAZAS A TODOS/AS

POR ESTE BO ANO!!!

FIN DE ANO 2012

Desexámosvos 
FELICES FESTAS

e convidámosvos 
a celebrar con nós 

NOITEBOA e NADAL

Abrimos ás 12:45 e á 1:00 
REPETIMOS AS BADALADAS

Cotillón e Champán gratis 

para todo o mundo!!


