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EmprEsA
Asetem reparte
1.800 € en vales
entre as Anpas
de dous colexios
da vila P5

ENTrEvIsTA

marina
Ferreyra, Os
Garceiras
P23

mELIDE
A comisión 
do San Roque
repetirá se as
festas deixan
déficit P12

ComArCA
Santiso comeza
en outubro a
cambiar todas
as lámpadas do
concello P16

Toques pon en valor a xoia
do seu patrimonio artístico 

O Concello lanza un programa de visitas guiadas á ca-
pela de Santo Antoíño trala restauración das pinturas
do interior. Faranse os sábados ata finais de ano.  P19

Asetem pide que se revisen
os novos límites da N-547 

No tramo comprendido entre Melide e Lavacolla,
cunha lonxitude de 42 quilómetros, contabilízanse ata
32 sinais de limitación de velocidade a 70 km/h.  P11

Despois de numerosas
tractoradas e cinco días
de bloqueo ás principais
industrias transformado-
ras de Galicia, o entende-
mento entre as diferentes
partes do sector lácteo se-
mella estar máis preto. Os
gandeiros suspenden as
protestas ao dar por se-
gura a subida nos prezos
do leite en orixe e ao seren
atendidas algunhas das
súas reivindicacións bási-
cas. Non obstante, volve-
rán á loita se non se
cumpren os acordos. P14

Asinan a tregua pero non a paz

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
TERRA DE MELIDE

25 anos ao teu servizo, 150 socios que fan medrar a comarca

Tfno: 981 50 61 88 - info@asetem.com
Lino Sexto Sánchez, 9 Baixo - 15800 MELIDE (A Coruña)

N. Noguerol

O sector gandeiro suspende a folga de entregas á espera de que industria
e distribución cumpran realmente os acordos alcanzados
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Editorial Tribuna de opinión

Por que arde o monte? Velocidade limitada
Xunta Directiva de AsETEm-CCA

Asetem acaba de pedir ante a
Demarcación de Carreteras do
Estado que se revisen os lími-
tes de velocidade instalados
recentemente na N-547.

Aínda que se poida consi-
derar politicamente incorrecto
ir en contra dunha medida que
a priori se tomou en beneficio
de todos e todas nós,  xustifi-
camos a nosa petición no con-
vencemento de que colocar
máis sinais non significa nece-
sariamente mellorar a seguri-
dade. Máis ben ao contrario.
Somos conscientes ademais
de que trasladamos o sentir de
boa parte da veciñanza e de
moitos dos nosos asociados,
que se puxeron en contacto
con Asetem pedindo que ac-
tuásemos dalgún xeito ante
unha medida que prolonga o

tempo de viaxe a Santiago e
que complica as súas rutinas
de traballo. Cómpre recordar
que en 42 km pódense contar
32 sinais con limitación de ve-
locidade a 70 km/h, ademais
das limitacións a 50 km/h nos
núcleos urbanos. Viaxar á ca-
pital estase a converter nunha
auténtica odisea. 

Sabemos da cantidade de si-
nistros que se rexistran na
N-547  e no seu día esiximos
actuacións para tratar de redu-
cilos. Agora, con igual firmeza,
pedimos que se revisen as si-
nais instaladas, moitas delas
colocadas de xeito arbitrario
e inxustificado. Tamén iso vai
na contra dunha condución
segura. Porque a seguridade
nas estradas non só é cuestión
de velocidade.

Chega o outono. Parece que
vén chuvioso. Motivo máis que
suficiente para que non volva-
mos pensar ata o ano nese
problema recorrente que son
os incendios. Xa caro nos costa
lembrar que hai pouco máis
dun mes ardían os nosos mon-
tes de Toques e Sobrado.

Cando o lume volva apare-
cer, intentaremos apagalo. E
así ano tras ano, sorprendidos
como se fose a primeira vez,
laiándonos e buscando a causa
de tan grave atentado ambien-
tal: xente que está mal da
cabeza, mafias e intereses
económicos ocultos, facerlle
mal ao veciño por liortas de
marcos ou vai ti saber que,
protestar contra as restricións
da Rede Natura, facer política
co chisqueiro... 

Esforzámonos moito por
saber cales son as motivacións
que levan a prenderlle lume ao
monte, pero quizais todo sexa
máis sinxelo do que parece: o
monte arde porque non está

limpo. Detrás desta simple re-
lación causa-efecto hai toda
unha secuencia de factores
que ten moito que ver con ese
proceso de lenta degradación
económica e social na que está
inmerso o rural galego.  A esa
situación non se chega por
casualidade, senón por mor de
realidades como a que estamos
a ver estes días coa loita dos
gandeiros para poder seguir
vivindo dignamente no rural. 

Cando se acaba cos secto-
res produtivos tradicionais,
a xente marcha das aldeas, o
monte queda abandonado e
nas terras de cultivo plántanse
eucaliptos dos que nos acorda-
mos cada 15 anos para cortalos,
cobrar e axudar a pagar a hipo-
teca do noso piso da  Coruña.
Omonte arde porque está
abandonado, porque non se
valora e porque cada vez lle
importa a menos xente. Cando
non se percibe que algo valioso
o está ardendo, xorde  esa ou-
tra lacra que é a complicidade

pasiva coa actividade incendia-
ria. Estamos ante un delito que
non é percibido como tal e que
nos leva a ser excesivamente
permisivos con quen prende
lume. Cada vez menos, certo é,
pero nese aspecto os cidadáns
aínda temos que entoar o mea
culpa. 

Outra pata da problemática
é a institucional. Ninguén du-
bida dos esforzos que se fan
dende a administración auto-
nómica cada verán no ámbito
da extinción, pero faltan políti-
cas a longo prazo, desas que
se aplican no transcurso de
vinte ou trinta anos, por enriba
de cores políticas, e que son
capaces de facer mudar a xes-
tión dos montes e de todo  o
territorio. Hai moito que traba-
llar no eido forestal, pero nin-
gunha iniciativa servirá se non
se   contribúe paralelamente  a
fixar poboación no rural. Non
son precisas grandes medidas.
Abonda con que  a xente poida
seguir vivindo do campo. 
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Os comerciantes de Melide
engadiron este ano unha su-
xestión ao tradicional balance
de vendas que acompaña cada
clausura do Mercamelide: que
sexa Asetem, como entidade
que aglutina a boa parte do
comercio local, quen organice
en exclusiva a feira de saldos
que dúas veces ao ano acolle
o Pazo de Congresos e cuxa
decimosexta edición tivo lugar
os pasados días 29 e 30 de
agosto. A aposta por esta op-
ción suporía xa que logo dei-
xar aparcada a fórmula que se
vén empregando nos últimos
anos, na que o Concello orga-
niza o evento en colaboración
coa patronal. 

A petición, expresada por
varios dos comerciantes pre-
sentes na feira de agosto,
responde ao descontento con
algúns aspectos organizativos
da última edición e á necesi-
dade de que haxa un interlo-
cutor claro ao que dirixirse e
esixir, de ser o caso. Así o ma-
nifestaron numerosas voces,
que engadiron tamén queixas
sobre o “declive” desta edición
de verán: “hai que seguir inno-
vando porque se está facendo
aburrido, cansino”, apuntaba
ao termo da feira unha comer-
ciante, que ilustraba grafica-
mente a súa opinión sobre o
evento: “isto é como cando co-
mes sempre tortilla, está moi
boa pero acábate enchendo”.
Nunha liña semellante, outra
tendeira aseguraba botar de
menos “animación, que haxa
algo para ver e que manteña
a xente aquí”. 

Ademais das actividades de
ocio que se viñan realizando
en edicións anteriores, os par-
ticipantes botaron en falta a
participación de máis negocios
(asistiron sete menos ca na
edición de 2014), unha parte
na que entoan o mea culpa:
“aínda que esta feira sexa me-
nos rendible cá do inverno,
deberían de vir todos os co-
mercios”, apuntaba o propie-
tario dunha tenda. Sería un
xeito de evitar a “sensación de
baleiro” da que se queixaba
outra participante: “parece
que non hai nada que ver e
así damos moi mala imaxe”. 

reformular a feira
Malia as queixas e discrepan-
cias, os comerciantes conside-

ran necesario manter o Merca-
melide e coinciden á hora de si-
nalar que é beneficioso para os
seus negocios: “esta feira que
non ma quiten”, di unha ten-
deira, ao que responden dende
o stand do lado que “sempre
compensa, aínda que só sexa
por desfacerte de mercancía
e meter na tenda outra nova”. 

Con todo, no marco da
opinión, xurdiron tamén pro-
postas para manter intacto o
Mercamelide de inverno e

transformar o de verán nunha
Noite Aberta, potenciando e
reforzando a iniciativa de ho-
rarios e descontos especiais
que xa se realizou este ano a
finais de xullo. 

Esta posibilidade, que tería
que ser consensuada cos co-
merciantes, xa fora abordada
por Concello e patronal en reu-
nións anteriores. Sobre a peti-
ción de organizar o Mercame-
lide en solitario, Asetem non
fixo ningún pronunciamento.

o comercio pide que Asetem-Cca 
organice mercamelide en solitario

Gonzalo Paredes (dereita), de Melide, ganador dunha cesta

Juan Carlos Quintela (no centro), ganador do sorteo de 500 euros

benigno Guerra (centro), de borraxerios, ganador dunha cesta

O presidente de Asetem, Ma-
nuel García, e a xerenta de dita
asociación, Pilar López, asisti-
ron recentemente a Compos-
tela para participar na xornada
“Networking-Comercio de Fu-
turo” que a Consellería de Eco-
nomía e industria organizou na
Cidade da Cultura co obxectivo
de compartir experiencias e
opinións sobre os novos retos
que afronta o sector. 

Na reunión, á que acudiron
asociacións e comerciantes de
toda Galicia, participaron cinco
emprendedores que explicaron
os acertos e as dificultades que
atoparon á hora de montar
o seu negocio. En concreto,
falaron os responsables dunha
tenda situada nun ático da
Gran Vía de Vigo centrada nos
detalles de voda, dun negocio
especializado en queixos,
dunha tenda de venda online
de zapatos infantís e outra de
decoración de interiores. 

O conselleiro de Economía
e industria, Francisco Conde,

O presidente e a xerenta de Asetem co xerente de C. Monumental 

NOVAS FÓRMULAS PARA NOVOS 
DESAFÍOS. ASETEM TOMA NOTA 

Axudas para modernizarse

Tres comercios asociados a
Asetem acometerán en breve
melloras nos seus establece-
mentos para modernizar  tanto
o espazo físico das súas tendas
como o xeito de vender produ-
tos. Farano, en parte, grazas
ás subvencións que lles foron
concedidas pola Consellería de
Economía e industria dentro
da liña de axudas “para a me-
llora da imaxe, modernización
e establecemento de novas
fórmulas de comercialización

sinalou durante a súa interven-
ción no acto que todos eles son
“exemplos” de como o comer-
cio galego é capaz de adaptarse
“aos novos tempos, aos para-
digmas da competitividade,
aos novos hábitos de consumo
e ás demandas dos consumido-
res”. Conde apelou ao “talento”
do comercio galego como fac-
tor determinante para afrontar
os desafíos do sector. 

Esta xornada forma parte
do plan estratéxico de impulso
ao comercio de Galicia 2015-
2020 co que a Xunta persegue
dinamizar a economía e incre-
mentar nun 15% o número de
emprendedores que traballan
no sector, ata chegar aos
60.800 en 2020. Outros retos
desta iniciativa son triplicar a
porcentaxe de establecementos
que venden en internet, alcan-
zando un 14% do total, e  incre-
mentar nun 10% o número de
comercios que se asocian para
competir, chegando ata os
20.000.

no sector retallista e artesanal”. 
Os tres comercios en cues-

tión recibirán subvencións por
importes comprendidos entre
os 1.300 e os 7.000 euros. Na
resolución positiva da súa
solicitude tivo un peso especí-
fico o feito de estar asociados
a Asetem, pois, na intención da
Consellería por fomentar o
asociacionismo, ser membro
dun centro comercial aberto
era unha das variables que
outorgaba maior puntuación. 



4 Empresa Cerne 116. Setembro 2015

DiRECTORiO  -  SOCiOS/AS DE ASETEM

CC Xestión
Florentino Cuevillas, 2
881 97 33 07
Norbrok seguros
Avda. Habana, 3 - 1º
981 50 74 44
seguros Bilbao
Rda. de Pontevedra, 113
678 05 59 42

Canteras prebetong
brasil, 56, Vigo
981 50 55 76
Canteras richinol
Arenal, 64, Lalín
981 50 55 04

Blangar
Ctra. Lugo km 46, 
Melide
981 50 54 18
Carpintería Laya
Rua Palas de Rei, 8
981 50 52 83
maderas 
ovidio Leiva
belmil, Santiso
608 58 74 47

Aceiteiro 
Rda. da Coruña, 34
981 50 50 13
Autoecambios 
vulcano
Avda. de Lugo, 99
981 50 62 18
Bodejas mejuto
Rda. de Pontevedra, 74
981 50 77  62 
California 66
Rosaleda, 5
687 77 64 36
Calitex
Galicia, 4
981 50 51 54
Calzados Broz
Camiño de Ovedo, 13
981 50 51 60
Cárnicas García
Rda. da Coruña, 14
981 81 54 00
Casa Juanito
Mateo S. bugueiro, 39
981 50 51 03
Casa santos
Avda. de Lugo, 8
981 50 53 96
Centro Comercial
Ares
Rda. da Coruña, 27
981 50 50 53

Cociñas m. Buján
Avda. de Lugo, 99
981 50 74 21
Colorín Colorado
Rda. da Coruña, 10
881 97 85 60
Cooperativa 
melisanto
Agüeros, s/n, Melide
981 50 60 26
Deportes López
Avda da Habana, 5
981 50 54 25
Distribuciones 
mella
Xoán XXiii
981 50 60 68
Ekaté
Cantón de San Roque,11
881 97 74 17
Electrosan
Martagona, 13
981 50 79 64
Estanco Angarela
Progreso, 9
981 50 60 96
Electricidade vilela
Avda de América, 34
981 50 59 00
El mundo del pintor
Avda. Lugo, 43
981 50 90 77
Espomasa
Ctra. Melide-Toques,
km 8, Toques
981 50 59 71
Establecimientos
El mueble
Rda. Pontevedra, 2
981 50 50 89
Estación de servicio 
Corredoiras
Corredoiras, 14, 
boimorto
981 51 60 04
Eurocadena
Cantón de S. Roque, 9
670 29 29 17
Floristería maru
Convento, 9
981 50 75 80
Floristería strelitzia
Cantón S. Roque, 46
881 81 91 01
Floristería Tarrío
Amador Rguez, 7
981 50 61 64
Froitas olga
Avda. da Habana, 1
607 36 53 69
Frutas Nati
Pol. ind. A Madanela
600 44 80 92
Fuciños rivas
Rda. da Coruña
981 50 50 47
Galaica Bisutería
Rúa San Pedro, 8
981 50 75 49
Imaxina
Florentino Cuevillas, 4
881 95 70 87
Imprenta meligraf
Rúa Galicia, 26 
981 50 62 56
Iris melide
Emilia Pardo bazán, 11
981 50 78 06

Jim sports 
Technology 
Madanela S/N 
981 50 64 34
José Xaneiro
Avda. Toques, 57
981 50 53 35
Joyería oro Ley
Rúa de San Pedro, 14
981 50 54 68
Joyería silvela
Rda. da Coruña,40
981 50 59 97
La Cortina
Avda. Lugo, 43
981 50 63 58
Lácteos Terra de
melide
Orois, Melide
981 80 80 09
Laia Zapateiros
Praza Convento, 4
626 25 20 54
Leiva motosport
Rda. da Coruña, 52
981 50 73 34
Librería Cousas
Avda. da Habana, 29
981 50 57 75
Librería victorio
Taboada Roca, 1
981 50 50 55
m&m moda
Rda. da Coruña, 58
981 94 24 15
marvi
Rúa do Convento, 16
981 50 71 94
melimática
Otero Pedrayo, 6
981 50 78 81
mis mejores labores
Avda. América, 3
657 43 56 99
mobles Ares
Rda. da Coruña,62
981 50 55 64
modas El Dándolo
Convento, 15
981 50 63 70
muebles paula
Crta. Lugo, km 46, 
981 50 57 34
muxica Tenda 
Xoven
Rúa do Convento, 36
981 50 63 66
Óptica Abal
Rda. da Coruña, 16
981 50 60 97
Óptica melide
Rúa do Convento, 17
981 50 54 67
Óptica Novalux
Rda. da Coruña, 20
981 50 51 99
ortopedia ortosaúde
Rda. Pontevedra, 16
981 50 78 74
panadería e 
pastelería Toques
Avda. de Lugo, 31
981 50 51 81
pastelería Estilo
Rúa do Progreso, 6
981 50 51 53

pastelería Triskel
Novoa Santos, 32
981 50 50 98
perfumería Lyss
Rda. da Coruña, 44
981 50 76 84
pescados e 
mariscos manolo
Rosaleda, 10
629 81 20 29
pinturas mejuto
Vimianzo, Santiso
981 19 34 94
Q me compro
Alexandre bóveda, 16
981 50 51 49
ramón Cabado
Avda. Toques, 30
981 50 51 37
ramón pampín
Bango
Rda. de Pontevedra,105
981 50 75 26
ribeirao
Convento, 12
981 50 50 18
romero Zapaterías
Rda. da Coruña, 29
981 50 53 56
sanoguera Fotografía
A Casilla, 1 - Moldes
622 22 28 10
sisuka
Taboada Roca, 1
881 97 58 62
stardemoda
San Pedro, 10
626 56 49 02
suministros 
Industriales Cire 
Pol. ind . A Madanela,
parc. 22
981 50 79 54
supermercados 
Gómez
Amador Rodríguez, 3
981 50 70 27
susana Estética
Rúa do Progreso, 27
666 12 37 40
Xebre
Rúa de San Pedro, 16
981 50 57 23
Xoiería roval
Alexandre bóveda,12
981 50 54 31

Barreiro Lodeiro, J.
baltar, Melide
981 51 53 86
Const. m. Espiño
Concepción Arenal, 5 
981 50 77 29
Const. Leonardo 
miguélez
Santa María, Melide
981 50 52 73
Const. pichel  Hnos.
Avda. Estación, 2, Lalín
986 78 07 59

Costoya varela, J.
Rda.Pontevedra,51 1º iz.
981 50 70 89
Cubiertas 
Hermanos Blanco
Pol. ind. A Raña, rúa 7.
O barco de Valdeorras
988 33 52 94
Excavaciones 
paradela
Ribeiro,s/n 
Os Ánxeles, Melide
981 50 55 92
Hijos de Casal 
mariño
E. Álvarez Carballido, 1
981 50 53 10
Hormigones Carral 
Sta. María de Veira, 
As Travesas, Carral
981 50 50 25
Hormigones myhnor
Pol. ind. A Madanela,
Parcela 30
981 17 36 16
Intres Fotografía
Avda. de Toques, 2
881 97 42 24
marmolería melide
Gosenxe, Ribadulla,
Santiso
981 50 55 18
Química Industrial
proquintas
Pol. ind. A Madanela
981 50 53 00
revestimientos 
rifer
Avda. de Lalín, 26
981 50 71 16

A Boa viña
Praza da Herba, 10
Bodega  Curros
Rda. de Pontevedra,18
981 50 59 68
Casa Alongos
Camiño Vello Stgo. s/n
619 22 93 34
Café Chaplin
Cantón de S. Roque,17
981 50 53 55
Cafetería A Fábrica
do Camiño
Cantón de San Roque, 1
Cafetería Arraigos
Cantón de San Roque, 9
Cafetería Cristal
Alexandre bóveda, 20
981 50 90 09
Cafetería Lodeiro
Taboada Roca, 3
620 21 95 91
Cafetería m40
Cantón de S. Roque, 40
981 50 73 44
Cafetería stop
Rúa da Cátedra, 1
Esquina San Antonio
Espectáculos 
Ángel seoane
Avda. da Habana, 15
981 50 53 28

Hotel Carlos 96
Avda. de Lugo, 119
981 50 76 33
Novo Continente
Luis Seoane, 8
981 50 61 82
parillada o Carburo
Villamor, Toques
981 50 49 07
parrillada rúa
Avda. de Lugo, 50
981 50 60 76
pazo de Eidián
Eidián, 5 Agolada
986 68 25 45
pizzería Xoldra
Avda. de Lugo, 25
981 50 79 06
pulpería Ezequiel
Cantón de S. Roque,46
981 50 52 91
pulpería Taboada
Avda. Lugo, 22
981 50 74 26
restaurante
Los dos alemanes
O Coto (Melide)
981 50 73 37
Xamonería Garceiras
Gaiteiros Garceiras, 1
608 975 776

Academia Besbello
Rúa San Antón, 5
981 50 52 52
Albergue vilela
Rúa San Antón, 2
616 01 13 75
Fisio-vida
Florentino Cuevillas,16
981 50 70 47
Clínica Dental Ana
marcos Cardo
Rda. da Coruña, 31-1º b
981 50 57 05
Clínica Dental Karim
Rda. Pontevedra, 32
981 50 62 44
Eva Novás abogada
Rúa San Antón, 5
981 50 72 17
Extractores 
villamor
Cantón de S. Roque, 8
648 25 31 33
Gasolineira Bocelo 
Avda. de Lugo
981 50 62 50
Hardgalicia - “r”
Rúa do Convento, 4
693 77 88 66
skala peluqueros
Almirante brown,19-21
981 50 59 03
perruquería 
santín & Amo
Cantón de S. Roque, 38
Entrechán
650 43 63 75
Tecnamelide
A Madanela, parc. 80
981 50 63 88

Intermax Technology
Rúa Folicheiro, 20
902 908 737
servinet
Vitiriz, s/n
697 89 24 66

Autos mar
Pol. Madanela, 8-9
981 81 53 36
Desugaces Lual
O Coto (Melide)
981 50 73 52
motor melide
Pol. ind. A Madanela
981 50 70 31
Talleres Leiva
Madanela, Melide
981 50 52 11
Talleres mejuto
Sta. María, Melide
981 50 59 99

mª Carmen Carreira 
simón
Rda. da Coruña, 50 - 1º
981 50 52 80

La Caixa
Alexandre bóveda, 1
881 03 08 20

Banco sabadell
Rúa do Convento, 13
981 50 52 50

Cabado rguez, J.r.
Pezobrés s/n, Santiso
981 51 77 89
Nutripor s.A.
Pol. Madanela, 18-19
981 50 64 70
rey sánchez s.L.
Emilio Campoamor, 2
981 50 60 29
Transportes sierra
Pol. ind. Madanela,
parcela 79
981 51 58 18
Transportes Zas
Palas de Rei
982 18 34 04

Javier López López
Rúa Xosé Ramón Fdez.
Castro, 6
981 50 54 82

CoNsTrUCIÓN

soCIo 
CoLABorADor

HosTALErÍA

AsEsorÍA

CANTEIrAs

ComErCIo

ENXEÑErÍA
TÉCNICA
AGrÍCoLA

sErvIZos

TrANsporTEs

CArpINTErÍA

TALLErEs
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PROGRAMA DE AXUDAS AS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNO-
MAS POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSOAS ASALARIADAS

Beneficiarios:
.- Traballadores autónomos ou profesionais, pola primeira contratación que
realicen con carácter indefinido durante o seu primeiro ano de actividade.
.-  Traballadores autónomos ou profesionais, pola segunda e terceira contrata-
ción que realicen con carácter indefinido nos tres primeiros anos de actividade.
Contías:
.- Entre 4.000 e 6.000 €, pola primeira contratación indefinida.
.- Entre 5.000 e 7.000 €, pola segunda e terceira contratación indefinida.
Serán subvencionables as contratacións realizadas entre o 01/10/2014 e
o 30/09/2015.
Prazo de solicitude: Último día do mes seguinte á contratación subvencionable,
como máximo ata o 30/09/2015.

PROGRAMA MICROCRÉDITOS DO IGAPE (CRÉDITOS ≤ 25.000 €)

Obxecto:
Bonificación dos custos de financiamento dos investimentos das microempresas
de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 euros, forma-
lizados dende o 01/01/2015.
Beneficiarios:
Autónomos e empresas que teñan a condición de microempresa, que teñan
formalizada unha operación de préstamo da liña ICO-empresas e empren-
dedores 2015 ou ICO-Garantía SGR/SAECA 2015, ou ben con fondos da propia
entidade financeira sempre que estea avalada por unha sociedade de garantía
recíproca.
Prazo de solicitude: Ata o 30/10/2015

PROGRAMA APOIO FINANCEIRO AS PEMES (CRÉDITOS > 25.000 €)

Obxecto:
Bonificación dos custos de financiamento dos investimentos das pemes de
Galicia, dos sectores de actividades indicados no Anexo II da Orde da convo-
catoria, titulares de préstamos superiores a 25.000 euros, formalizados dende
o 01/01/2015.
Beneficiarios:
Autónomos, microempresas ou pemes, calquera que sexa a forma xurídica,
incluídos agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens
ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado.
Prazo de solicitude: Ata o 30/10/2015

PROGRAMA RE-SOLVE (PRESTAMO DO IGAPE PARA O 
FINANZAMENTO OPERATIVO –ACTIVO CORRENTE- DAS PEMES)

Beneficiarios:
Autónomos, pequenas e medianas empresas, agrupacións de persoas físicas ou
xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica
ou patrimonio separado.
Activo corrente subvencionable: pago de nóminas, tributos, seguridade social,
aluguer, leasing, pago a provedores e acredores, reparacións, cotas de débedas
bancarias a longo prazo e cotas de leasing.
Importe do préstamo, entre 3.000 e 150.000 €.
Período de amortización, ata 7 anos con unha carencia máxima de 2 anos.
Prazo de solicitude: Ata o 30/10/2015.

axudas e subvencións

Información facilitada por CC Xestión
Florentino López Cuevillas, 2 (Melide)                  Tlf.: 881 973 307

Xa é tradición que coa chegada
do outono comecen a circular
pola vila os vales con 6 euros
de desconto que a patronal me-
lidense reparte por estas datas
dende hai catro anos. Fiel á
súa cita, a campaña do Bono
Asetem volve de novo, pero
faino con importantes novi-
dades. unha das principais é
que os vales non serán distri-
buídos como ata agora a través
do xornal Cerne, senón en co-
laboración coas ANPAS dos
colexios Nº1 e Nº3. 

Deste xeito, nos próximos
dous meses Asetem repartirá
300 vales-desconto, por un va-
lor total de 1.800 euros, entre
os socios das ANPAS de ámbo-
los dous centros. Non se inclúe
o colexio da Martagona  porque
nel xa se repartiron bonos o
ano pasado a modo de expe-
riencia piloto. Pais e nais dos
cativos poderán entregar o
bono en calquera dos 150
comercios e empresas asocia-
das a Asetem. O desconto de 6

Asetem repartirá 1.800 € 
en vales nos colexios da vila 

o comercio vende máis

A recuperación semella que se está asentando no pequeno comer-
cio de Galicia, que encadea xa sete meses consecutivos con cre-
cemento de vendas. Segundo os últimos datos do iNE a taxa
interanual de vendas do sector na comunidade medrou un 5,1%,
por encima da media española, que se situou nun 4,2%. 

A boa evolución da facturación está a ter ademais unha
repercusión directa sobre a creación de emprego, que ata agora
permanecía estancada. Este verán a ocupación nos comercios
galegos medrou un 1,3%, porcentaxe tamén superior á media
española, que foi do 1,1%. Na análise de datos por formatos de
venda, cómpre destacar que as empresas unilocalizadas son as
que conseguen un maior crecemento (1,2%). As pequenas cadeas
logran un incremento do 1% e as grandes superficies mantéñense. 

O presidente da Federación Galega de Comercio, José María
Seijas recorda que “nos últimos sete anos baixamos un 40% en
vendas e iso haino que ir recuperando pouco a pouco”. Non obs-
tante, amósase optimista coa evolución dos últimos meses e ase-
gura que as rebaixas deste verán son “as mellores” en tres anos.

euros aplicaráselles no mo-
mento de mercar, sempre e
cando a compra sexa superior
a 30 euros. Outro dos cambios
introducidos de cara á presente
campaña é que os vales-des-
conto deberán ser utilizados
antes do 30 de novembro. En
edicións anteriores non tiñan
caducidade. 

Concurso de debuxo
Como novidade máis desta-
cada, os cativos dos dous cole-
xios participarán nun concurso
de debuxo que terá como eixo
central o comercio de proximi-
dade. Todos os traballos serán
expostos durante varias sema-
nas nos escaparates da vila e no
mes de febreiro, en coinciden-
cia coa celebración do Merca-
melide de inverno, celebrarase
un sorteo entre todos os debu-
xos entregados. Os pais do ca-
tivo que resulte afortunado
recibirán como premio un vale
de 100 para gastar  en calquera
tenda asociada a Asetem. 
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DANiEL bLANCO AyuDE, ALuMiNiOS bLANGAR

“A seriedade e o traballo ben feito son as
claves para que unha empresa funcione”
Ten sobre del a responsabilidade de continuar cunha empresa con 41

anos de historia: Aluminios Blangar. Máis alá diso, son poucos os medos

cos que Daniel Blanco afronta esta nova etapa da vida: “mentres haxa

traballo, polo resto non teño problema”. Curtido no oficio por seu pai,

que fundou a empresa en 1974 cando as carpinterías de aluminio

eran unha novidade, avanza con paso firme e as ideas claras, buscando

modernizar a xestión e amparándose nos consellos de quen estivo catro

décadas “dando o callo”. Ben sabido é que “a experiencia vale moito”. 

Daniel blanco colleu as rendas de Aluminios blangar trala xubilación de seu pai 

“É unha gran 
satisfacción ver
como está unha

obra cando 
chegas e como
queda despois”

“Poñemos pezas
de calidade; 

nunca miramos
o prezo, senón
que o material
sexa do mellor”

- Non todas as empresas
poden presumir de pasar
dos corenta anos. Deben
sentirse orgullosos...
-Daniel Blanco (D.B.): A
verdade é que si. Ademais o
corenta aniversario coincidiu
cun cambio importante para a
empresa, xa que meu pai se
xubilou e quedei eu á fronte de
todo. Xa non está aquí pero
por detrás axúdame e dáme
moitos consellos. De feito
cada vez que teño unha dúbida
sempre lle pregunto a el,
porque xa se sabe que a expe-
riencia vale moito…  El foi o
que estivo dando o callo os
40 anos, dende que chegou de
Suíza e fundou a empresa en
1974. Foi un pioneiro porque,
sacadas as grandes cidades,
non había ningunha carpin-
tería de aluminio por aquí. 

- sempre tivo claro que
collería o seu relevo
cando se xubilase?
-D.B.: Si, de feito meu pai xa
me levaba preparando dende
hai anos; xa o acompañaba
medir e íame dando nocións.
É necesaria unha persoa que
che bote unha man ao prin-
cipio e aínda o teño aí para
aconsellarme. Aínda que eu xa
levaba doce anos traballando
na carpintería e nada me re-
sultaba descoñecido, a historia
cambiou bastante: agora son
eu o que ten que ter todo baixo
control e a responsabilidade
é outra. 

- Cal foi o maior medo que
tivo que afrontar ante o
cambio?
-D.B.: Pois que non houbese
traballo. Mentres teñamos
traballo, polo resto non hai
problema. Ás veces os cambios
tamén serven para mellorar.
Modernizámonos bastante,
por exemplo, que era algo
necesario porque senón non
imos  a ningún lado: xestio-

namos os pedidos por orde-
nador, deixamos de anotar á
man en cadernos e levamos un
control do stock. Son peque-
nos cambios que xa fixemos.  

- Como vai a carga de
traballo despois destes
anos difíciles para todas
as  empresas?
-D.B.: Agora levamos algo
máis dun ano bastante ben,
pero os catro anteriores foron
mortais. Reducimos á metade
a plantilla: eramos 9 e queda-
mos 4. Agora somos 5. iso
reflexa como evolucionou a
situación dos últimos anos.
Seguíanse dando os mesmos
orzamentos pero non se acep-
taban. Se agora entre un 60%-
70% dos orzamentos que
damos son aceptados,  anos
atrás era o 30% máis ou me-
nos, o xusto para manter a
empresa a flote.  

- Cal é a clave para que
unha empresa funcione? 
-D.B.: Traballar ben, pero so-
bre todo a seriedade: dicir que
o fas e facelo, arranxar o que
quede mal e deixar o cliente
satisfeito. Despois tamén é im-
portante saber tomar deci-
sións atinadas.  No noso caso
haberá 15 anos tiñamos tanto
traballo que  pensamos en am-
pliar as instalacións, mercar
maquinaria e contratar xente.
Ao final non o fixemos e foi
unha decisión acertada porque
axiña chegou a crise e non nos
pillou o tren, como lle pasou a
moita xente. Foi unha aposta
conservadora pero segura. 

- Que traballo fan exac-
tamente no seu taller
e que ámbito xeográfico
cobren? 
-D.B.: Traballamos o alumi-
nio: ventás, portas, mobles

para interiores, cubertas para
terrazas, estruturas metálicas
en exteriores… o que non face-
mos son, por exemplo, por-
talóns ou traballos máis rela-
cionados coa ferraxería. Nós
somos unha carpintería. A
maioría dos nosos clientes
están en Melide, Arzúa e Pa-
las. Tamén traballamos algo
para Santiago, algo para Lugo
e moito para A Coruña. Alí hai
moita xente de Melide pero, á
parte diso, cada vez que imos
sempre volvemos con dúas ou
tres obras contratadas grazas
ao boca a boca, a publicidade
que funcionou toda a vida.  

- Que diferencia a Blangar
da competencia?  
-D.B.: A calidade. Non vou
poñer unha ventá máis barata
simplemente por competir e
porque ma dean a facer a min.
A  ventá que ofrezo é porque

responde á calidade coa que
eu quero traballar e porque
é de garantía. Meu pai xa foi
así tamén toda a vida; nunca
mirou ao prezo senón a que o
material fose bo. Nós quere-
mos evitar problemas, non nos
gusta  colocar unha peza e ter
que volver ao cabo dun mes
porque entra a auga, o aire ou
porque non pecha ben. Quere-
mos chegar, colocala en condi-
cións e que dure toda a vida. 

- se non se dedicara a
isto, que outro traballo
faría?
-D.B.: Pois a verdade é que
non o sei. Estou moi cómodo
neste traballo, lévoo moi ben.
Gústame a carpintería e  sobre
todo ver o antes e o despois
dunha casa; como está cando
chegas e como queda cando
marchas. É unha gran satisfac-
ción profesional e persoal. 
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ENTREGA DE AGASALLOS AOS CLIENTES PREMIADOS NO VI “MELIDE DE TAPAS”

- Fotos antigas do Catastro de Melide
- Concentración parcelaria
- Legalización de pozos, traídas de 

auga, etc...

JAVIER LÓPEZ LÓPEZ
ENXEÑEIRO TÉCNICO AGRÍCOLA - Colexiado 1049

- Partición de herdanzas (partixas)
- Informes periciais e valoracións
- Proxectos agrícolas

Tfno./ Fax: 981 50 54 82 - Móbil 639 82 00 24 - E-mail: peritosmelide@gmail.com
Rúa Xosé Ramón Fdz. Castro, 14 - 15.800 MELIDE (A Coruña)

peritosmelide.blogspot.com.es

- Medición de terreos
- Catastro
- Segregacións e agrupacións
- Imposto de sucesións 

Xa hai algún tempo que rema-
tou a sexta edición do Melide
de Tapas, pero algúns dos
clientes que se achegaron ata
os bares da vila para probalas
de seguro que aínda se lem-
bran delas. Son as persoas que
ganaron algúns dos premios
sorteados nesta edición e que
ao longo do mes de agosto
recibiron os seus agasallos,
achegados desinteresada-
mente por varias casas comer-
ciais que colaboraron con
Asetem, entidade organiza-
dora da ruta de tapas. 

Sen dúbida o matrimonio
formado por begoña Val e
José Luis Pereira (1), residen-
tes na Coruña pero con raíces
en Melide, foi o máis afortu-
nado. Home e muller ganaron
cadanseu premio e puideron
gozar xa que logo dunha noite
con cea e almorzo incluídos
no Pazo de Eidián (Agolada) e
dunha estancia con acceso ao
spa no Hotel Louxo (A Toxa).
O resto de premios, máis vin-
culados aos produtos da terra,
quedaron todos por Melide:
Santiago Prado (2) recibiu un
lote de zumes e viños de Casa
Alongos e Gloria Galego (3)
unha cesta con produtos de
bodegas Mejuto. A Denomina-
ción de Orixe Protexida Arzúa-
ulloa tamén quixo colaborar
con dous lotes de queixos, que
foron parar a mans de Lorena
Fisteus (4) e Mónica Sexto
(6), ámbalas dúas veciñas de
Melide. Tamén residente na
vila é José Luis barrio (5), que
resultou premiado cun lote
de produtos cedido por indus-
trias Cárnicas García. 

A próxima ruta de ta-
pas celebrarase en novembro.

1 2

43

5 6
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EmprENDEDorAs EN mELIDE

-Como definiría o comer-
cio que acaba de abrir?
-Estrella Gómez (E.G.): É
unha tenda de roupa para mu-
ller e home na que procurei in-
corporar novos estilos,
prendas cun toque diferente ás
que se poden atopar noutros
comercios de Melide. Apostei
por estilos máis rechamantes e
cores vivas sen esquecer tam-
pouco as liñas máis clásicas.
Tamén hai gran variedade de
tallas; abarcamos dende a XS
ata a 58. A tenda está enfocada
maiormente para público xo-
ven aínda que persoas madu-
ras ás que lles guste vestir
moderno tamén poden atopar
cousas perfectamente. 

-A clientela da comarca é
conservadora á hora de
vestir? 

-E.G.: Creo que si e, de feito,
ese era un dos medos que tiña.
Cando collín a tenda pensei:
“voume atrever con estas
prendas cando o meu público
é maioritariamente clásico?”.
Pero á xente estalle gustando.
Ve que son cousas diferentes,
que non é máis do mesmo e de
momento atrévese. As novida-
des sempre gustan. 

-Que roupa vén para a
tempada outono-inverno? 
-E.G.: Vai ser unha tempada
moi colorida, como foi o ve-
rán. Aínda que cambiemos de
estación seguiremos nesa di-
námica, co granate e o mos-
taza como cores estrela.
Levaranse moito os vestidos e
os monos.  

-para ter unha tenda de

roupa é necesario que che
guste a moda? 
-E.G.: Si, tenche que gustar.
Por exemplo, é moi compli-
cado  ir a unha colección e pa-
sar horas mirando prendas e
decidindo cales levas para a
tenda se non é algo que che
gusta.    Para min é unha das
partes máis difíciles deste tra-
ballo, porque non só te podes
fiar dos teus gustos.  De feito,
as prendas que menos me gus-
tan a min son as que mellor
saída teñen na tenda (ri). 

-sempre tivo claro que se
ía dedicar a isto?
-E.G.: Realmente empecei es-
tudando educación infantil
pero por circunstancias da
vida comecei a traballar neste
sector e cada vez foime gus-
tando máis. Os clientes acaba-

ron por converterse nunha pe-
quena familia e fun deixando
de lado o resto. Fun come-
zando nisto e  cando me dei de
conta xa estaba metida nun
novo papel e non había mar-
cha atrás. Pero estou contenta
co camiño que escollín. 

-Ten algunha oferta ou

ESTRELLA GóMEz RAMOS, “STARDEMODA”  (R/ San Pedro, nº 10)

“Apostei por novos estilos e prendas
diferentes ás que se ven por aquí”

promoción vixente?  
-E.G.: Con certa frecuencia
fago descontos e ofertas en de-
terminadas prendas con des-
contos entre o 10% e o 20%: a
semana do vaqueiro, a semana
do vestido... Recomendo visi-
tar a tenda cada pouco tempo
porque sempre hai algunha
promoción interesante. 
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CARNICERÍA

MELIDE
Rda. Pontevedra 

42 - 44

TENREIRA GALEGA 100%

AMPLA SELECCIÓN DE QUEIXOS CARNE AO CORTE DE 1ª CALIDADE

EMBUTIDOS DAS MELLORES MARCAS

XAMÓNS
TORRE DE 

NÚÑEZ

Calidade, prezo e  bo servizo 

www.torredenunez.com

José Ángel López Sánchez Tlf.: 618 21 98 32

A partir de outubro por compras

superiores a 15 €, DESCONTOS

do 10 % en todos os produtos

Solicita a túa
TARXETA-CLIENTE



A Asociación de Empresarios
Terra de Melide (Asetem) vén
de presentar un escrito na
Demarcación de Carreteras do
Estado en Galicia para solici-
tar que se revisen os límites
de velocidade instalados este
verán na estrada que comu-
nica a vila con Santiago. 

A patronal melidense to-
mou a iniciativa, logo de reci-
bir numerosas queixas por
parte de veciños e empresa-
rios, co obxectivo de transmi-
tirlle á administración central
“a inquedanza provocada pola
recente reforma na sinaliza-
ción da N-547”. Os cambios
acometéronse despois de que
no mes de xuño falecese atro-
pelada unha peregrina no con-
cello do Pino. A día de hoxe,
no tramo comprendido entre
Melide e Lavacolla, cunha lon-
xitude de 42 km, contabi-
lízanse ata 32 sinais de limita-
ción de velocidade a 70 km/h
e un bo número de tramos
limitados a 50 km/h, ao que
hai que engadir os correspon-

Profusión de sinais nun tramo da estrada a Santiago

Asetem pide que se revisen os límites
de velocidade da estrada a santiago

dentes indicadores de fin de
limitación.

Todo isto, segundo trasla-
dou Asetem no seu escrito,
provoca “unha enorme confu-
sión e dificulta a condución
segura”. O colectivo de em-
presarios considera que os
cambios na sinalización se
realizaron “dun xeito apresu-
rado e pouco meditado” e
alertan de que “a errática e

excesiva limitación de velo-
cidade” na principal vía de
comunicación con Santiago
tamén limita os negocios da
vila no desenvolvemento da
súa actividade diaria. 

En base a esta argumenta-
ción, Asetem pide “que se
proceda a valorar e modificar”
a sinalización sen deixar de ter
en conta que a N-547  “é unha
vía con moitos sinistros”. 

O pasado 14 de setembro deron comezo as obras de reforma
do Multiusos que permitirán transformar 300 metros cadrados
do edificio nun viveiro para empresas. Habilitaranse cinco des-
pachos, unha aula de formación, un espazo común de descanso
e reunión, un baño, un vestíbulo e unha zona de administración.
Cada un dos despachos terá unha superficie de entre 15 e 20
metros cadrados e estará equipado con todos os servizos
necesarios para poder traballar nel. 

Ademais das obras necesarias para construír o viveiro de
empresas tamén se procederá a cambiar as fiestras co obxectivo,
segundo o goberno local,  de “incrementar o confort no centro
de traballo e o aforro enerxético en calefacción”. 

o multiusos cambia de look
para acoller novas empresas

O espazo en obras empregábase ata agora para facer ximansia 
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As máquinas traballan por fin
na rúa San Antón. Longamente
demandadas e non exentas de
polémica, as obras de mellora
nesta rúa do casco histórico co-
mezaron finalmente máis tarde
do previsto por decisión dos
veciños, que acordaron esperar
a que pasase o verán para evi-
tar posibles prexuízos nos ne-
gocios que hai na rúa. Agora,
cun prazo de execución de tres
meses, agárdase que conclúan
antes do Nadal. 

A alcaldesa, Ánxeles Váz-
quez, ve nelas a evidencia de
que  “o equipo de goberno non
falla á súa palabra” e ponas
tamén como exemplo a seguir
en futuras actuacións na zona
vella: “vanse facer da mellor
maneira posible para que que-
den como se merece o casco
histórico”, dixo en declara-
cións á radio municipal, “isto
é a primeira pedra de todos
os arranxos que levaremos a
cabo”. Na mesma liña, e xa
antes de adxudicar as obras, o

Os traballos rematarán previsiblemente antes do Nadal

As obras de san Antón marcarán a
liña a seguir na mellora da zona vella

goberno local puxo especial
énfase en recalcar que os tra-
ballos se farían  “poñendo en
valor a calidade ambiental do
trazado urbano” e a “arquitec-
tura tradicional” da rúa. 

As obras en San Antón, cun
orzamento de 126.329 euros,
contemplan a separación de
augas pluviais e fecais, o sote-
rramento do cableado que ata

agora ía pegado ás fachadas
e a colocación de pavimento
de granito, con adoquíns no
centro e lousas a xeito de bei-
rarrúa nos extremos. 

Sobre a reorganización da
circulación de vehículos, Váz-
quez explicou que será unha
vez que rematen as obras
cando se decida “como vai
transcorrer o tráfico na zona”. 

La Voz de Galicia

INVESTIMENTOS

O Concello de Melide acaba de aprobar un proxecto para a
renovación do sistema de iluminación pública en varias rúas
situadas nas marxes da Ronda de Pontevedra. Ten un orza-
mento de 58.078 euros e un prazo de execución de tres
semanas, de xeito que se prevé que os traballos estean re-
matados antes do 15 de outubro. As rúas nas que se cambia-
rán ou instalarán novas lámpadas son: Melide di Lugano,
Rosaleda, irmáns Garceiras, irmandiños, Camiño Real, Rúa
Paz, Rúa Furelos, Rúa Vigo, Mejuto Cordido, Folicheiro,
Campo Grande e Eduardo Turner. Segundo o goberno local,
estas melloras tamén permitirán solucionar os problemas
nalgúns cadros eléctricos que estaban sobrecargados. 

Renovación da iluminación

Como vén sendo habitual o Concello aproveitou o período
de vacacións escolares para acometer obras de mellora nos
centros públicos da vila. En concreto, no CEiP Mestre Pastor
barral procedeuse ao levantamento dun muro de separación
no patio, algo que viñan reclamando dende a ANPA para un
mellor desenvolvemento do tempo de ocio dos cursos de
infantil. No colexio Nº 2 procedeuse á eliminación de humi-
dades e filtracións no ximnasio. Por outra banda, na escola
infantil municipal instalouse un tendal novo, pintáronse tres
aulas e revisouse a instalación eléctrica. No conxunto de
actuacións investíronse preto de 12.000 euros. 

Posta a punto dos colexios

CARNICERÍA
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Os membros da comisión do
San Roque 2015 continuarán
no cargo e organizarán as fes-
tas de 2016 se non son quen de
afrontar todos os gastos desta
edición. 

iso é o que se desprende das
palabras do presidente do
colectivo, Alberto buján, pre-
guntado pola posibilidade de
que repitan as mesmas caras
á fronte dos festexos máis
importantes da vila: “nós com-
prometémonos a facer as me-
llores festas posibles e dixemos
que se non as damos pagado
nun ano, as imos pagar en
dous”. De ser ese o caso,
adianta, “negociariamos cos
representantes un segundo
ano para acabar de pagar”. 

Polo de agora o presidente
da comisión avanza que “hai
un pequeno déficit” pero evita
concretar a cifra á espera de
pechar por completo as con-
tas: “non sabemos exacta-
mente canto porque hai
cousas que aínda non se paga-
ron e outros ingresos que esta-

Membros da comisión 2015 no palco do Combo Dominicano

A comisión do san roque repetirá 
se as festas deste ano deixan déficit

mos pendentes de recibir”. Ao
respecto, buján explica que
o San Roque deste ano se or-
ganizou en dous meses e iso
motivou que a comisión arris-
case moitos cartos, xa que
“contratamos sen ter nada
asegurado”. Nesa liña engade
ademais que se meteron nun
presuposto “multiplicado” con
respecto a anos anteriores e
“sen ter un só euro”.  

Balance “moi positivo”
Á marxe das contas a comisión
quedou moi satisfeita co resul-
tado do San Roque 2015: “Me-
lide necesitaba unhas festas de
nivel e creo que demos unha
imaxe bastante boa”, sinala
buján, “a afluencia de xente foi
moi superior á doutros anos
e tanto a hostalería como as
empresas e os veciños queda-
ron moi contentos”. 

O Centro de información á Muller de Melide continúa a traballar
para promover o acceso das mulleres rurais ao emprego e ao
autoemprego. Cara a ese obxectivo foron enfocadas dúas das
últimas actividades desenvolvidas por este departamento depen-
dente da  Concellería de igualdade. unha delas foi un curso
gratuíto enmarcado no proxecto Ruralnet que, baixo  a o título
“Orientación e asesoramento a mulleres rurais”, tratou de ache-
garlle ás participantes algunhas claves para conseguir traballo. 

Por outra banda tamén se organizou unha acción formativa
de 250 horas de duración, denominada “Tu vida en un click”,
onde se impartiron coñecementos sobre comercio electrónico,
marketing online e deseño de sitios web. 

Iniciativas para fomentar o
emprego feminino no rural

Mulleres participantes no programa “Tu vida en un click”

Non falta en melide onde
aprender a botar unha baila

O baile é sen dúbida a actividade estrela na oferta de diferentes
asociacións da vila para o curso 2015-2016. Os colectivos Alecrín
e Catasol ofértano na modalidade de salón, mentres que Herba
Grileira e as Escolas Deportivas do Concello o fan na vertente
tradicional. O prazo de inscrición está xa pechado para as
actividades ofertadas dende o consistorio pero non así para as
das asociacións, que ademais do baile tamén impartirán
este curso clases de pandeireta, pintura, bolillos, ximnasia,
gaita, acordeón, pastelería, maquillaxe, aerobic, tenis ou arte
floral, entre outras. As persoas interesadas en asistir  algunha
delas, poden inscribirse chamando aso seguintes teléfonos:
699 12 04 65 (Alecrín), 981 50 59 37 (Catasol) e 606 04 71 85
(Herba  Grileira). 

O bNG de Melide denuncia
que o PP está a incumprir
de xeito “reiterado” a Orde-
nanza Municipal de Nor-
malización Lingüística que
o propio partido aprobou
no ano 2001. O portavoz
dos nacionalistas, Xosé
igrexas, sinala que “a acti-
tude mantida polo PP e
pola súa alcaldesa durante
o seu mandato en prol da
defensa do galego foi mer-
mando considerablemente,
chegando neste ano a ser
un ataque contra a norma-
lización do noso idioma”.
En concreto, dende o bNG
destacan o feito de que o
programa da feira medieval
do San Roque estivese es-
crito integramente en cas-
telán, algo que consideran
“unha irresponsabilidade”.

o BNG esixe
que se cumpra
a ordenanza de
normalización

Esixen explicacións sobre o
saneamento do polígono

O bNG quere saber se a
Xunta de Galicia ten pre-
visto poñer en marcha “me-
didas reais” para garantir
a depuración integral de
residuos no polígono da
Madanela. Pide ademais que
se expliquen as actuacións
programadas e se concreten
datas  e prazos de execución. 

As preguntan están xa
sobre a mesa do goberno
autonómico á espera de
resposta logo de que a depu-
tada nacionalista Ana Pon-
tón as formulase o pasado
mes de agosto no Parla-
mento galego, no que foi
tamén un intento por visibi-
lizar o que para o bNG cons-
titúe “unha falta de interese
da Xunta por abordar este
problema a pesar dos anun-
cios realizados nos últimos
anos”. 

O problema en cuestión
que denuncia o bNG é a “si-

tuación insostible” derivada
da ineficiente depuración de
residuos no parque empre-
sarial, o que se traduce “en
vertidos moi frecuentes aos
ríos”. Para os nacionalistas
trátase dun “grave problema
ambiental” que Melide
arrastra dende hai máis de
dúas décadas “sen que se
teñen adoptado medidas
para solucionalo”. 

Na súa argumentación,
Pontón recórdalle á Xunta
que dende 2011 se levan
anunciando intervencións en
diferentes  fases para separar
primeiro as augas fecais das
pluviais e posteriormente ca-
nalizar os vertidos dende o
polígono á depuradora muni-
cipal sen que polo momento
se teña completado a xestión
integral dos residuos. Advirte
ademais que se está a incum-
prir a lexislación en materia
de augas.
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JOSÉ GARCíA PENAS
Decano do Colexio de Delineantes da Coruña

Nacido en Palas de Rei, criado en Santiso

e tras vinte e catro anos de actividade

profesional desenvolvida integramente

en Melide, José García Penas acaba de

converterse en decano do Colexio de

Delineantes e Técnicos Superiores Proxec-

tistas da Coruña. Asume o cargo con ideas

claras, iniciativas concretas e a intención

de conseguir maior implicación e unión en-

tre os profesionais do sector na provincia. 

- Que o levou a implicarse
no labor do Colexio de
Delineantes?
-José García (J.G.): Sem-
pre me dediquei á profesión
de delineante e á topografía,
dende que rematei o servizo
militar e me puxen a traballar.
Foi o que me deu de comer, co
que criei aos meus fillos e loito
pola profesión porque é o meu
pan. No colexio ingresei en
1.991 e sempre colaborei con
el porque notaba que eramos
un colectivo pouco unido e que
non había interese. Ofrecé-
ronme en varias ocasións en-
trar na directiva pero non foi
ata hai dous anos que accedín
a implicarme un pouco máis. 

- por que decidiu dar un
paso adiante e asumir res-
ponsabilidades?
-J.G.: influíron varios facto-
res: xente que se xubilou, unha
serie de problemas que xur-
diron, discrepancias, persoas
que facían unha oposición moi
dura dende dentro... en defini-
tiva, foron xurdindo situacións
desagradables que derivaron
na conformación de diferentes
alternativas. O 17 de xullo cele-
bráronse eleccións á presiden-
cia do Colexio e eu encabecei
unha das candidaturas. Gana-
mos co 65% dos votos. O 30
de xullo tomamos posesión e
agora empezaremos a traballar
nesta nova etapa coa respon-
sabilidade de responder ante
a xente que nos apoiou.  

- por onde van comezar
o traballo?
-J.G.: unha das primeiras me-
didas vai ser establecer o
visado electrónico, que é algo
moi demandado polos autóno-
mos. De feito, xa estamos fa-
cendo as xestións necesarias
para implantalo e esperamos
poder sufragar o custo econó-

mico que suporá.  Con iso sim-
plificaremos e axilizaremos
os trámites para, por exemplo,
facer o proxecto de segrega-
ción dunha actividade ou a
medición dunha finca. Agora
hai que ir á Coruña cos papeis
físicos, pedir cita, esperar a
que os revisen e volver busca-
los, o que supón unha perda
de tempo. Tamén queremos
actualizar os estatutos e traba-
llaremos para achegar o colexio
aos profesionais e suscitar in-
terese na xente, xa que vemos
que hai moi pouca implicación.
Este mes xa imos empezar con
reunións en diferentes puntos
da provincia. 

- supón a falta de corpora-
tivismo unha traba para
o colectivo?
-J.G.: Penso que si. De feito
outra das cousas polas que
queremos loitar, que é un pro-
blema gordo que temos dende
hai anos e que vén propiciado
en parte por esa desunión en-
tre nós, é o tema das compe-
tencias profesionais. Sempre
houbo problemas entre peritos,
aparelladores, arquitectos, to-
pógrafos… porque non hai
unha norma clara que esta-

bleza ata onde pode chegar
cada un. Chegas cun proxecto e
dependendo do concello, da
administración ou do técnico
municipal vaiche pedir unha
cousa ou outra. Eu xa levo
tempo traballando niso e vou
intentar que haxa unha lei au-
tonómica ou estatal que esta-
bleza o que pode e non pode
facer cada profesional. Vainos
levar moito tempo pero ímolo
pelexar.  

- supoño que o sector le-
vou un pau forte coa crise.
Como se atopa nestes mo-
mentos? 
-J.G.: Si, levou un pau forte
que se acentuou porque apare-
lladores e incluso arquitectos
fan medicións de fincas e ou-
tros traballos que en época de
bonanza non collían. Onde te-
mos un filón os autónomos
é no tema do catastro, que en
xeral está moi mal feito. Para
rexistrar ou vender unha finca
o notario pídeche unha certifi-
cación e se non coincide, o que
pasa na maioría dos casos,
hai que corrixilo. Esa é a vía de
escape que temos. Agora a
maioría do traballo consiste en
arranxar cousas que están mal.

“Un dos maiores problemas do sector
é a desunión que existe entre nós”

O pasado 12 de setembro concluíron as xornadas de limpeza
do río Furelos que anualmente organiza a Asociación de Troi-
teiros e que chegaron xa á 11ª edición. Durante tres sábados,
catorce voluntarios foron recollendo todo o lixo que atoparon
no leito do río e na súa ribeira ata sumar un total de 350 qui-
los, 150 dos cales foron retirados nunha soa xornada. Nesa
cantidade non se incluíron dous rolos de herba seca para cuxa
extracción foi necesaria a colaboración de labregos con trac-
tor. Polo demais, recolleuse un televisor, un  teléfono móbil,
un parasol, unha uralita e os recorrentes plásticos do silo,
botellas, arames e bolsas. Rematada a limpeza, durante o pró-
ximo mes a asociación de troiteiros rozará os accesos ao río. 

once anos despois segue
habendo lixo no Furelos

Algúns dos voluntarios con sacos cheos de lixo recollido do río

melide vs Lalín 

FoTo-DENUNCIA

A guerra está servida. Non é de almofadas, senón de papeis,
pero en todo caso tamén ten unha alta compoñente infantil.
É unha batalla cibernética, con acusacións cruzadas no Fa-
cebook por ver quen empapela máis e mellor. Os de Lalín
disparan pouco pero ao centro da diana: paredes de edificios
e de negocios comerciais son o seu branco preferido. Os de
Melide aplican a estratexia de arramplar con todo por ver se
así suman máis puntos. No fragor da contenda uns e outros
esquécense de aplicar as regras básicas; as do sentido común.
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Logo de cinco días con folga de
entregas e bloqueo de indus-
trias lácteas, precedidos de ma-
sivas tractoradas en diferentes
puntos de Galicia, os gandeiros
depoñen temporalmente as
súas armas ao seren atendidas
algunhas das reivindicacións
que consideran básicas para
garantir un prezo mínimo do
leite e a rendibilidade das súas
granxas: derrogar os contratos
á baixa asinados nos últimos
meses, aplicar un índice de
custos de produción, a entrada
en vigor dun modelo de con-
trato único para todas as em-
presas e poñer en marcha un
decreto que permita sancionar
a quen incumpra as regras. 

Atentos aos movementos
da distribución e á espera de
que estes compromisos se
plasmen sobre un papel e se-
xan firmes, os gandeiros para-
lizan temporalmente as súas
protestas. Tamén en Melide,
que na última semana foi o
epicentro das mobilizacións
na comarca co bloqueo no po-
lígono da Madanela da planta
de Lasurgal, dedicada á trans-
formación de soro. Máis de
70 tractores permaneceron
durante cinco días no parque
empresarial con quendas or-
ganizadas de gandeiros dis-
postos a aguantar “o que faga
falta e a tirar o leite un mes,
dous ou catro se é necesario”.

As súas palabras e as con-
versas no tempo morto sacaron
á luz durante os días de pro-
testa o cansazo e a desespe-
ración por unha situación reco-
rrente que pon en xaque o seu
futuro: “hai moi pouca xente
que viva só do leite. Se aguan-
tamos é porque hai pensións
na casa ou outra fonte de ingre-
sos”, di María, unha gandeira
de Arzúa que está á fronte
dunha explotación de vinte
vacas. A ela estalle pagando
Feiraco o litro de leite a 25 cén-
timos de euro e á súa compa-
ñeira Dolores, tamén de Arzúa,
Lactalis págalle 27 céntimos.
“Por debaixo de 34  é imposible
vivir disto”, asegura.

As dúas coinciden en que
detrás duns prezos tan baixos
en orixe está “o complot” das
industrias lácteas e os contra-
tos “abusivos” que se ven na
obriga de asinar. “No mes de
abril tiven día tras día a un co-
mercial de Logística Alimenta-

ria na miña casa”, explica Ma-
ría, “ e presionábame para que
asinara un contrato polo que
me comprometía a compensa-
los economicamente polo leite
que deixara de entregar se non
o cumpría. Dixéronme que iso
era ilegal, non firmei e despois
vinme negra para atopar outra
empresa que me quixera reco-
ller o leite”.  

Tanto ela coma o resto de
gandeiros opinan que trala
liberalización do mercado en
abril deste ano “foi indo todo
a pique” e quéixanse de que
moitos labregos aínda están
pagando os préstamos que
pediron para aumentar unhas
cotas de produción que agora
non existen. “Aínda non pasou
un ano dende que me presiona-
ban para que mercara máis
cota e non pagar multas”, di un
gandeiro de Toques, “agora
sigo pagando para nada, para
algo que non existe”. E a frus-
tración aumenta ao botar a
vista atrás: “a miña nai recollí-
anlle o leite cando aínda non
había pistas e xa llo pagaban
como  o están pagando agora”.

Expectación entre os gandeiros tras
suspender os bloqueos á industria

Gandeiros bloqueando a planta de Lasurgal en Melide

“O Concello de Sobrado apoia aos gandeiros”. Muralla de Lugo

“non abonda con ganar esta partida, 
hai que cambiar as regras do xogo e o taboleiro”

Reparto de leite en boimorto o 13 de setembro

APOSTA POLOS DERIVADOS LÁCTEOS

O acordo acadado no cumio do
sector lácteo en Madrid e os
avances posteriores son vistos
con recelo por moitos gandeiros,
acostumados a constantes   flu-
tuacións nos prezos: “isto vai du-
rar ata as eleccións”, vaticina
Manuel, un gandeiro de Melide
que participou activamente nas
protestas, “unha vez que pasen
baixarán os prezos ata que a
industria recupere todo o que
suba agora”. 

Na súa opinión conformarse
“cunha simple subida de prezos”
sería “unha catástrofe” e cre que
hai que seguir loitando para
“cambiar as regras do xogo e o
taboleiro, non só para ganar esta
partida”. Considera tamén im-
portante a implicación de toda
a sociedade na problemática do
sector lácteo e por iso tomou
parte no reparto gratuíto de leite
que organizaron varios gandeiros

da comarca o 13 de setembro en boimorto: “foi unha
entrega simbólica que fixemos para facer visible a nosa
protesta e pedir a solidariedade da sociedade”, explica
convencido de que o prezo do leite non só é cousa dos
gandeiros. Esa mesma idea comparte Daniel, propieta-
rio dunha granxa de 40 vacas en Toques: “nós somos
as raíces do país. O do penso, o leiteiro e as tendas
poden pechar todas ao día seguinte se faltamos nós,
porque aquí do que se vive é do campo, iso está claro”. 

En pleno conflito do sector leiteiro a conselleira do Medio
Rural, Rosa Quintana, e o Conselleiro de Economía, Fran-
cisco Conde, acompañados pola alcaldesa de Melide, visita-
ron a planta de Lasurgal no polígono da Madanela. Fixérono
para anunciar un investimento económico de 3,6 millóns
de euros que permitirá que o complexo pase de transformar
31 millóns de quilos de leite na actualidade a transformar
140 millóns ao cabo de cinco anos. 

Os titulares da Xunta ven en Lasurgal o exemplo do
camiño que hai que seguir para garantir o futuro do sector
lácteo galego: “as cooperativas están tendo a visión de que o
futuro non só pasa pola súa participación na produción de
leite, senón particularmente por ese esforzo da transforma-
ción e polo tanto de xerar valor engadido”, explicou Fran-
cisco Conde. Ao mesmo tempo, o conselleiro de Economía
aproveitou para recalcar que a Xunta apoiará “calquera  pro-
xecto que poida haber en Galicia para consolidar o sector in-
dustrial lácteo”. Pola súa banda, a responsable de Medio
Rural destacou durante a súa visita que o goberno galego
leva moito tempo traballado polo sector e que agora, con ini-
ciativas como a de Lasurgal, “vense os froitos dese traballo”.

Visita dos conselleiros de Economía e Medio Rural a Lasurgal
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Das arcas do Concello de San-
tiso saen anualmente arredor
de 100.000 euros para facer
fronte ás facturas de electrici-
dade dos farois e edificios pú-
blicos, unha “fuga de cartos
impresionante”, en palabras do
alcalde, Manuel Adán, á que o
goberno local quere poñer freo. 

Para iso o executivo muni-
cipal prevé iniciar este ano a
renovación das lámpadas de
todos os farois que hai no Con-
cello. Substituiranse as actuais
bombillas de vapor de sodio
e mercurio por outras de tecno-
loxía led, o que permitirá rebai-
xar a factura ata os 40.000
euros anuais, segundo as es-
timacións dos técnicos. “O
que estamos pagando é unha
barbaridade e cun aforro de
60.000 euros anuais podemos
facer moitas outras cousas”,
explica o alcalde, quen com-
para a factura coa de Palas de
Rei, que pese a dobrar a San-
tiso en poboación paga 36.000
euros ao ano pola iluminación. 

A primeira fase da renova-

iluminación pública no campo da festa da Ponte

santiso inicia o cambio de lámpadas
para aforrar 40.000 € anuais en luz

A Consellería de Traballo e benestar financiará un proxecto de
dinamización rural en Santiso que ten por obxectivo acondi-
cionar dúas parcelas de monte na parroquia de Serantes e facer
que terreos abandonados volvan ser produtivos. Detrás desta
iniciativa apoiada pola Xunta atópase o grupo informal As
galiñas da horta, no que participan arredor de 50 persoas,
a maioría mozos  e mozas por debaixo dos trinta anos. 

A axuda entregarase a través do programa iniciativa Xove,
co que a administración autonómica pretende investir un total
de 500.000 euros para financiar 150 proxectos en toda Galicia.
En todos os casos a Xunta financia o 100% das iniciativas pre-
sentadas cun orzamento máximo de 4.000 euros por proxecto. 

A mocidade recupera monte
abandonado en serantes

Visita da dir. xeral de xuventude (esq.) aos montes de Serantes 

Adán insta á veciñanza a 
denunciar os vertidos ilegais

“Apelo á responsabilidade da xente; quen vexa que denuncie”.
Con estas palabras o alcalde de Santiso, Manuel Adán, dá un
paso máis na loita que mantén a administración local por erra-
dicar os numerosos vertedoiros incontrolados que hai no con-
cello: “son un problema para todos e non podemos permitir
que sigan proliferando”, dixo o rexedor ao fío da chamada de
atención que fixo o PP sobre a existencia dun foco incontrolado
en Ribadulla. “Xa había constancia del, xa se retirou, púxose un
cartel con advertencias e volveron tirar lixo”, comentou Adán,
que recordou ao mesmo tempo o custo económico que ten
para o Concello erradicar os vertedoiros: “limpar o de barazón
o ano pasado custou 8.000 euros”.

Novo intento para eliminar
o perigo das curvas do Toxo

Toques volve chamar ás portas da Deputación para buscar unha
solución ás problemáticas curvas do toxo que, situadas na estrada
DP-4604 que une Melide con As Pías, constitúen un punto negro
na rede viaria da comarca. “É moita a xente que xa se botou fóra
nesas curvas, que son especialmente perigosas no inverno e nos
días de xeada”, comenta Miguel buján, o tenente de alcalde. El e
o rexedor do municipio, José Ángel Penas, trasladáronlle ao pre-
sidente da Deputación a preocupación sobre este tema no marco
dunha visita institucional que realizaron ao organismo provincial
a principios de setembro. “Xa foron varios os gobernos locais que
intentaron darlle xeito a iso e nalgún momento se fará”, apunta
convencido buján, “aínda que seguro que llelo hai que recordar”.

O PP de Santiso volveulle
pedir ao executivo munici-
pal que inclúa unha das
súas concelleiras na Xunta
de Goberno Local e que
aposte pola transparencia:
“queremos que polo menos
se nos deixe asistir, aínda
que sexa sen voz nin voto”,
reclamou a edil popular
Carmen Seijas. É a segunda
vez que o PP pide estar
neste organismo que ten,
entre outras, as facultades
de aprobar proxectos e
contratación de obras, ex-
pedientes e resolucións. O
alcalde, Manuel Adán, si-
nala que “non é nada habi-
tual” incluír á oposición
neste organismo e aclara
que “as actas pódeas ver
calquera porque son públi-
cas”.  Daralle unha resposta
ao PP no próximo pleno. 

o pp de santiso
insiste en estar

na Xunta de
Goberno Local

ción de lámpadas comezará
o vindeiro mes de outubro
grazas a unha subvención do
inega solicitada conxunta-
mente con Palas de Rei. Afec-
tará aos lugares de beigondo,
Agro do Chao, Carballido,
belmil, Saa e Pezobre. 

Ao longo de 2016 e “cando
administrativamente se poi-
da”, dará comezo unha se-
gunda fase que se financiará

con parte dun préstamo da
Deputación con condicións
vantaxosas ao que se acolleu
Santiso.  Destinaranse 83.948
euros a renovar lámpadas
en barazón, Chorén, balada,
Serantes, Novela e Liñares. 

Os cartos restantes dese
préstamo, 103.749 euros, em-
pregaranse para amortizar dé-
beda e liquidar outro préstamo
que  o Concello ten con Abanca. 

O ano pasado retiráronse 82 toneladas de lixo en barazón O bipartito de Toques reuniuse cos responsables da Deputación 
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Este outono-inverno

Merca en MELIDE

Galaica Bisutería Artesanal
San Pedro, 8
Tlf.: 981 507 549 

California 66
Rosaleda, 5

Tlf.: 687 776 436
Moda home-muller

Tu Boutik
Ronda de Pontevedra, 61

Tlf.: 881 956 394

Síguenos en

Stardemoda
San Pedro, 10
Tlf.: 626 564 902 

Avenida de América, 3

981 50 90 85

10 % DE DESCONTO en roupa

para nen@s ata o 30 de setembro
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- TODAS AS MATERIAS
- TODOS OS NIVEIS
- GRUPOS REDUCIDOS
- AMPLITUDE DE HORARIOS

INGLÉS: DESDE OS 3 ANOS.
CON PROFESORADO NATIVO

CIENCIAS: BIOLOXÍA, ECONOMÍA, 
MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA, 
DEBUXO...

LETRAS: GALEGO, CASTELÁN, 
LATÍN,HISTORIA, FILOSOFÍA, 
SOCIAIS...

IDIOMAS: FRANCÉS, PORTUGUÉS, 
INGLÉS, ALEMÁN, HOLANDÉS CON 
NATIVO.

TELÉFONOS: 981 505 252
609 121 554

SAN ANTONIO, nº 5 - MELIDE

Jesús Segade Vilar, propietario de Adega O Mandil,coñecido esta-

blecemento hostaleiro da zona vella de Melide, foi nomeado recente-

mente Embaixador do Camiño de Santiago.

A distinción foille entregada pola Embaixada do Peregrino, da que

é fundador Ramón Pérez García, e concedéuselle en recoñecemento

á colaboración e apoio que Jesús Segade lle brindou á entidade

durante este mes de agosto. 

O acto de imposición da medalla de embaixador realizouse á antiga

usanza, coa correspondente aperta de mans e o compromiso de

“Suso do Mandil” de seguir apoiando na medida das súas posibili-

dades o desenvolvemento do Camiño de Santiago.
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Que Toques ten unha xoia na
capela de San Antoíño hai
moito tempo que se sabe,  pero
pouco que as portas do monu-
mento se abriron ao mundo
para dar a coñecer as riquezas
patrimoniais e artísticas que
atesoura. Menos dun mes,
exactamente, dende que a
principios de setembro dese
comezo o programa de visitas
guiadas coas que o Concello,
en colaboración coa Deputa-
ción da Coruña, pretende ex-
plicar as orixes do conxunto
monumental e sobre todo
contribuír “a coidar o patrimo-
nio e poñelo a disposición do
público”.

Miguel buján, tenente de
alcalde e responsable da área
de turismo, explica así o ob-
xectivo dunha das primeiras
iniciativas postas en marcha
polo novo goberno de Toques,
que veu motivada, en parte,
polo “bo resultado”  da restau-
ración das pinturas murais do
século XV que recentemente

se acometeu no interior do
templo. “É unha caixa de sor-
presas”, comenta buján, “eu
estiven aquí mil veces e cada
día descubro cousas novas”.

Á fronte das visitas, que son
gratuítas e se realizarán como
mínimo ata finais de ano todos
os sábados ás cinco da tarde,
está Xosé Manuel broz, di-
rector do Museo da Terra de
Melide e un dos mellores co-
ñecedores da capela, cuxa his-
toria e características comezou
a estudar en 1968. Malia a
súa dilatada traxectoria como
historiador e investigador da
comarca, esta é a primeira vez
que desempeña o rol de guía:
“lanceime de cabeza á pis-
cina”, comenta con humor. As
súas explicacións son acompa-
ñadas por proxeccións dentro
da capela e un pequeno libro
editado polo Concello a través
do que se lle achegan aos visi-
tantes fotografías e datos
básicos sobre a historia do
conxunto. 

As visitas guiadas están a
ter de momento boa acep-
tación. Só na primeira partici-
paron preto de 60 persoas,
algunhas delas procedentes de
“Vigo, A Coruña ou Ribadeo”,
sinala  buján. O edil de tu-
rismo estima que cando a fi-
nais de setembro se cumpra
un mes da posta en marcha da
iniciativa, serán máis de 100
visitantes os que teñan pasado
pola Capela. 

Un conxunto excepcional
Xosé Manuel broz amósase
convencido de que San Anto-
íño, xa declarado ben de in-
terese Cultural, acabará ocu-
pando un espazo privilexiado
nos libros de arte: “moitos
profesionais aínda descoñecen
a capela e non pasou por aquí
toda a xente que ten que pasar,
pero penso que vai ser moi
apreciada no mundo artís-
tico”, asegura. Ao seu xuízo a
excepcionalidade do conxunto
radica na confluencia de catro

O público encheu a capela o día da primeira visita guiada

Cen persoas terán pasado por san
Antoíño no primeiro mes de visitas

O campionato de tirapedras
que a Asociación Galega do
Xogo Popular e Tradicional
(AGXPT) organiza en coin-
cidencia coas festas do San
Roque pechou a súa novena
edición cun notable éxito de
participación: foron cincuenta
as persoas de todas as idades
que tomaron parte na com-
petición. Especialmente sig-
nificativo foi o número de
nenos e nenas participantes;
vinte e un. 

O ganador absoluto da edi-
ción 2015 foi o experimentado
tirador melidao Manuel Tabo-
ada, terceiro na edición de
2014 e que sucede como gana-
dor ao xa lendario Manolo
Mato. En segundo e terceiro
lugar clasificáronse respec-
tivamente David Rodríguez e
José Ángel Sorga. Na cate-
goría infantil o ganador foi
Sergio Cajide, tamén terceiro
na edición do ano pasado.
O segundo lugar foi para
iago Castro e o terceiro para

Manuel Taboada, vencedor do campionato, efectuando un disparo

o melidao manuel Taboada vence 
no IX Campionato de Tirapedras

iago Álvarez.       
O campionato celebrouse

por cuarto ano consecutivo na
Praza das Coles, onde os tira-
dores adultos lanzaron dende
unha distancia de 10 metros
contra tres dianas. Os cativos
fixérono dende 5 metros de
distancia. Cada lanzador dis-
puxo dun total de seis intentos. 

Con esta iniciativa a

AGXPT quere contribuír á
recuperación dos espazos tra-
dicionais de xogo existentes
no casco histórico de Melide.
O campionato conta co patro-
cinio de Adega “O Mandil” e
co apoio do Concello de Me-
lide, da Sociedade de Pesca
Deportiva “Ponte Mazaira” e
da Comisión de Festas do
San Roque. 

A banda de Música de Visantoña quixo recordar a figura de
Ramón López Soto, o home que en 1.877 deu os primeiros pasos
para fundar a agrupación, que a día de hoxe pode presumir de
ser a banda en activo máis antiga de Galicia. 

A pequena homenaxe, impulsada polo presidente de honra
da banda e neto do fundador, Xosé Núñez López, celebrouse
en coincidencia coas festas do San Agustín e con motivo do 76º
aniversario do pasamento de Ramón López.  No acto, sinxelo
pero emotivo, a banda interpretou o “Negra Sombra” ante
a tumba do fundador e en presenza dos seus netos Xosé, Elisa
e Ovidio, que depositaron nela unha coroa de loureiro.    

visantoña non esquece 
ao fundador da súa banda

Os tres netos de Ramón López Soto a carón da tumba de seu avó

N. Noguerol

elementos que resulta “moi di-
fícil velos todos xuntos”: unha
paraxe “de gran beleza” con
árbores e río, un calvario do
século Xii, pinturas murais do
século XV e o propio monu-
mento en si, construído no
século Xi. 

“Son momentos moi im-
portantes na historia da arte”,
explica broz, quen destaca por
enriba de todo o calvario, “un
dos poucos que hai no pano-
rama nacional e o mellor
indiscutiblemente a nivel ga-
lego”. As pinturas son outro
dos elementos valiosos da ca-

pela. Dende que foron descu-
bertas as primeiras nun dos
muros laterais, no ano 1.962,
non deixaron de achegar
información sobre o monu-
mento. Realizáronse dúas
campañas de restauración e
aínda queda por facer unha
terceira na ábsida, onde “po-
den aparecer máis pinturas
dentro”, vaticina o director do
museo comarcal. Tal e como
explica, esta última fase de
restauración está xa proxec-
tada e  á espera dunha subven-
ción que permita comezar cos
traballos.
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O Atlético Melide comeza con ganas a liga 2015-2016. O presi-
dente do club, Cesáreo iglesias, anunciou a inminente fichaxe
de catro xogadores da Segunda División b para reforzar o
equipo. Non serán as únicas incorporacións, pois a intención de
iglesias é conformar antes de finais de ano unha plantilla con
22 ou 23 futbolistas que loiten polo ascenso. Na dinámica do
grupo están xa Denís e David blanco, fichados xusto despois
da presentación oficial do equipo para a presente tempada, que
tivo lugar o pasado 4 de setembro no campo municipal. No
acto a Federación Galega de Fútbol entregoulle ao club a copa
de campión da liga 2014-2015 en categoría 3ª rexional. Tamén
se homenaxeou a dúas persoas importantes para o Atlético
Melide e recentemente falecidas: Moncho Corral, un dos
fundadores, e Ramón Rodríguez, ex-xogador. As súas familias
recibiron de mans da directiva unha placa conmemorativa. 

o Atlético reforzarase con
catro xogadores de 2ª B

Equipo e directiva do Atlético Melide xunto cos homenaxeados

Aron Ayude, pupilo da Escuela Ayude de Melide, rematou a tem-
pada de competición dun xeito excelente tras facerse coa meda-
lla de bronce na categoría júnior do Campionato de  Europa de
Kick boxing, que se celebrou a finais de agosto en Donostia.
Na que foi a súa primeira participación nun europeo nesa espe-
cialidade, o deportista de Santiso conseguiu colgar unha das
seis medallas que conseguiu o equipo español, integrado por
29 competidores, tres deles de orixe galega. Nos campionatos
participaron 2.000 deportistas de 34 países. Na cita estivo
tamén en calidade de adestrador do combinado español o
director da academia de loita melidense, José Ayude.

Ayude culmina a tempada
cun bronce nos europeos

Arón Ayude coa bandeira de España no 3º chanzo  do podio

XXXV TORNEO DE FÚTBOL SALA 

“CONCELLO DE MELIDE”

Ganadores por categorías

Seniors: Mesón A Ponte Feminina: uD Santiso

O Club Cire fixo entrega dos trofeos da 35ª
edición do torneo de fútbol sala “Concello de
Melide”. Foi o colofón final a un mes de com-
petición sá entre amigos da comarca que
deixou o convencemento da boa canteira que
ten o deporte local. Pero ademais de ver caras
coñecidas sobre a pista de xogo, o torneo do

Cire tamén trouxo a Melide o derbi por antono-
masia do fútbol sala galego: Santiago Futsal
e Prone Lugo víronse as caras no pavillón mu-
nicipal e brindaron un bo espectáculo futbo-
lístico do que gozaron os numerosos veciños
que ateigaron as bancadas. Os composteláns
impuxéronse por un contundente 4-0.

Pre-benxamín: uHL Fundación Encontro do Santiago Futsal e Prone Lugo 

Alevín: Autoescola Agra benxamin: Jim Sports

Cadete: Xamonería Garceiras infantil: Pizzería Atenas
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SAN CARALAMPIO. ESTABAS??
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De nativos dixitais a programadores 

Rafael R. Gaioso, enxeñeiro informático e presidente de Melisa

Calquera de nós pode observar
a destreza coa que os nenos
manexan os dispositivos dixi-
tais que caen nas súas mans,
e iso leva a moitos adultos a
pensar que son capaces de usa-
los sen axuda ou supervisión.
Certo que as novas xeracións
son nativas dixitais, e nacen
rodeadas de trebellos, pero
iso convérteos en «usuarios fi-
nais» de produtos que son de-
señados e construídos noutros
lugares e por outras persoas
que non coñecen con detalle
as súas necesidades.

O que precisa a nosa socie-
dade, non son usuarios finais e
consumidores de tecnoloxías
estranxeiras, senón xente ca-
paz de entender o funciona-

mento interno e sobre todo de
ser quen de modificar o seu
comportamento. iso só se pode
facer aprendendo a programar.

A programación non para
de medrar, cada día aparecen
novas tecnoloxías, e garante un
bo presente e futuro laboral.
Todas as linguaxes de progra-
mación son iguais en calquera
parte do mundo e soe utilizarse
o inglés como idioma de comu-
nicación e documentación.
unha vez que se aprende a
traballar nunha linguaxe de
programación, o cambio cara
unha nova vai ser moi doado.

Que fai un programador?
- Planificar. Antes de comezar,
hai que xuntarse co equipo de

deseño para comprender o
proxecto, e coñecer as nece-
sidades do usuario final.
- Escribir. unha vez que temos
todo planificado, hai que po-
ñerse a escribir liñas de código
na linguaxe de programación
acordada.
- Depurar. Ten que encargarse
de probar e arranxar os erros
que poida ter o código escrito
no paso anterior.
- Compilar. É o proceso de tra-
dución do código fonte escrito
anteriormente, a unha lin-
guaxe que poida entender unha
máquina (ordenador).
- Mantemento. unha vez cre-
ado o programa ou aplicación,
hai que actualizalo con novas
funcións, ou arranxar novos

Cando por decisión da monar-
quía borbónica Ferrol fora
designada Capital do Depar-
tamento Marítimo do Norte
e despois no 1749, reinando
Fernando Vii, se iniciou a
construción dos estaleiros e
arsenal militares con capaci-
dade para ata cen navíos, a
cidade converteuse en pouco
tempo na máis poboada de
Galicia debido a chegada ma-
siva de traballadores.

Semellante fluxo de traba-
lladores a Ferrol fixo que un
aleuto catalán de barcelona
chamado Francisco Pla Farret,
acompañado do seu fillo Fran-
cisco Pla Pulles, viñeran a
montar un negocio de viños á
cidade departamental. Como
tamén por esas datas marchara
para traballar alí unha moza da
aldea de Amboaxe (en Santiso)
chamada  Ramona Monge Am-
boage, cadrou que se coñece-
ron e se fixeron noivos. A
relación de Ramona con Fran-
cisco Pla Pulles acabou en ma-
trimonio, do cal naceron oito
fillos: 4 mulleres e 4 homes.     

Para librarse do servizo mi-
litar, os catro homes fuxiron un
a un para Cuba, e o máis novo
dos oito irmáns, Ramón Pla
Monge, fixo na Habana unha
gran fortuna. Como dedicara

cantidades importantes a obras
de beneficencia, o Papa León
Xiii concedeulle o título Ponti-
ficio de Marqués, título que
algo máis tarde, coa autoriza-
ción do rey Alfonso Xii, puido
completar co nome da aldea
onde nacera a súa nai: Ambo-
age. Nacía así o famoso a nivel
mundial Marqués da Amboage,
orixinario de Ferrol.     

Recentemente repítese a
historia de que é o viño quen lle
dá fama mundial a Ferrol, que
o pasado mes de abril acolleu
alí o "ii  Salón internacional
del Vino" (FEViNO). Cando a
prensa pregunta sobre o mo-
tivo polo cal se celebra alí tal
evento, recibe por contestación
que: "polo seu tremendo olfato
e a súa devoción polas mellores
colleitas". A resposta non pa-
rece nada axeitada, xa que as
mellores colleitas de viño nin-
guén sabía que se deran preci-
samente na comarca de Ferrol.

Sexa polo que sexa, a FE-
ViNO acudiron 173 adegas de
toda España (71 galegas) e 8
distribuidores internacionais
dos. Coa euforia que o grande
evento requiría, a reflexión de-
rradeira do presidente señor
yáñez foi a seguinte: "o noso
obxectivo foi levar o nome de
Ferrol ao resto do mundo".

Resúltalle chocante que o
viño faga famoso a Ferrol?

Xosé Núñez López, escritor

Santiago Prado Conde (Chago), antropólogo

Tempos de soños para soportar mudanzas

que aínda non chegaron ou
que construímos no noso ima-
xinario como desexables.

Estas pequenas reflexións
permítenme cavilar sobre un
presente de mudanzas que
xa non parece ter volta atrás.
As dinámicas tan rápidas dos
tempos presentes xeran que
nos esquezamos rapidamente
do que fixemos onte ou, qui-
zais, que non tiveramos tempo
para madurar na nosa concien-
cia os fitos logrados e aos que
irremediablemente renuncia-
mos sen ter consciencia de fa-
celo. Este paradoxo na xeira da
información deixa de situarse
no campo da controversia e
achégase á realidade mediante
a sobre información á que asis-

timos. Hoxe, todos somos quen
de pensar que podemos saber
rapidamente de calquera temá-
tica. Amosar o aparello máxico
-que serve para traballar, xo-
gar, guasapear (ou como raios
se escriba), mostrarse e un
longo etcétera- permítenos
acadar unha posición ante os
nosos iguais. Quizais, inhe-
rente a isto, se atope a idea de
ter poder e, sobre todo, de
exercelo. Múltiples formas de
utilizalo sen cavilar na súa
repercusión, simplemente por-
que non fomos nin somos edu-
cados na toma de conciencia de
dito poder. Amosámonos ante
o mundo niso que chaman
as redes sociais por inercias
repetitivas que nos levan a re-
presentar que aquel que máis
se mostra ten máis represen-
tatividade e lexitimidade. Os
problemas aparecen cando a
realidade nos dá as costas e xa
non somos quen de dar marcha
atrás. Xa estamos retratados
e non podemos mudar as nosas
accións.

Entón, os soños volver
aparecer, mais de nós depen-
derá que as mudanzas da vida
se fagan soportables ou se
materialicen os soños me-
diante o uso responsable do
exercicio do poder que nos
proporcionan as ferramentas
do século XXi.

Algúns dixeron que son estes
tempos raros porque a xente
perdeu os seus vellos referen-
tes e estalle a custar soñar. Os
soños permiten xerar inque-
danzas que poidan transfor-
marse en direccións ás que
tender e, así, vivir no paraíso
de coñecer cara onde se vai,
cunhas metas a acadar e con
múltiples estímulos para seguir
o camiño que se albisca alén
do pasado e coa esperanza do
futuro. Se o futuro non se soña
o presente tórnase monótono,
repetitivo e sen retos a propo-
ñer. Apelar aos soños non é
máis que xerar múltiples incer-
tezas antes os retos da ma-
terialización daquilo que nos
permite pensar nuns tempos

erros detectados. Este proceso
é continuo, e non finalizará
ata que o programa deixe de
utilizarse.

Desde Melisa, animamos
aos rapaces novos a que apren-
dan a facer os seus propios pro-

gramas e entender o mundo da
tecnoloxía desde un punto
de vista diferente. Poderán
descubrir a súa parte creativa
e artística a través dunha acti-
vidade que moitos expertos
consideran unha «arte».

Alexandre Dulaunoy
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MARiNA FERREyRA E SEbASTiÁN bECERRA, OS GARCEiRAS

“somos un local para comer de xeito 
informal, abundante e por poucos cartos”
Tomaron a difícil decisión de deixar o seu país natal e comezar unha nova

vida noutro diferente. Aínda que os comezos non foron doados, aseguran

estar contentos de ter dado o paso. Quizais niso teña moito que ver que

Sebastián Becerra e Marina Ferreyra son xa dous melidenses máis. Arredor

do bar que rexentan dende hai dous anos na rúa dos Gaiteiros Os Garceiras

conseguiron crear unha “gran familia” de amigos e clientes que non só

gozan do trato próximo e amable, senón tamén das infinitas  variedades

de tostas e tortillas que axiña fixeron famoso este bar en toda a contorna.   

Marina e Sebas nun recuncho do bar Os Garceiras

“As nosas
especialidades
son as tostas e
as tortillas, das
que temos 17 e
11 variedades”

“Todos os pratos
que servimos
son feitos no

momento; nin
sequera temos
microondas”

- Que fan dous arxentinos
en melide?
-marina Ferreyra (m.F.):
Saímos de buenos Aires bus-
cando un futuro mellor para
o fillo que tiñamos daquela.
Tiñamos emprego os dous e
casa pero cansabámonos de
traballar e non viamos un fu-
turo. Cando chegamos aquí no
2007 xusto empezou a crise e
foron tempos difíciles para co-
mezar, pero non nos podemos
queixar nin nos arrepentimos
de ter tomado a decisión.  

- Queda algo desa cultura
arxentina nun local cun
nome tan melidao?
-m.F.: o nome xa o tiña cando
o collemos e nunca pensamos
en cambialo. Da cultura arxen-
tina... excepto que hai dous ar-
xentinos atendendo, pouco
máis queda... (ri)

-sebastián Becerra (s.B.):
Hai influencias da nosa gas-
tronomía nalgúns pratos da
carta, pero a verdade é que
non servimos nin comida tra-
dicional arxentina nin galega.
O que quixemos facer foi
diferenciarnos un pouco do
que había por aquí, para que
a xente tivese máis opcións.
Tivemos a sorte de acertar.   

- supoño que se refiren
a unha das súas especia-
lidades, as tostas, polas
que xa son moi coñe-
cidos... 
-m.F.: si, non pensamos que
ían ter o  éxito que tiveron. un
día antes de abrir o negocio
non tiñamos aínda nada claro
como ía ser a carta,  só sabia-
mos que iamos incluír dife-
rentes tipos de tortillas. Logo
chegaron as tostas. Fun pro-
bando diferentes combina-
cións na casa e comezamos
con oito tipos diferentes.
Agora temos 17 e en breve
incorporaremos outra nova.

Xunto coas tortillas, das que
temos 11 variedades, conver-
téronse  na especialidade dos
Garceiras. 

- Que outras comidas se
poden degustar no local?
-s.B.: Hai táboas de ibéricos,
de queixos e raxo con patacas,
que tamén se vende moití-
simo. Logo están as “sartena-
das”, que levan unha base
de patacas panadeira e ovo e
con diferentes ingredientes na
cima: bacon e cebola, bacon e
salchicas... Todo o que temos
na carta pódese levar para a
casa, encargando por teléfono
ou simplemente vindo aquí.
Non tardamos nada en facelo,
só hai que esperar quince ou
vinte minutos. 

- É difícil definir o seu
establecemento. Como o
describirían? 

-s.B.: nin é restaurante nin
é un local para picar. Caracte-
rizámonos por ter comida
feita ao momento, como as
tostas das que falamos, que
son xenerosas e dan para
comer.  Moita xente que  non
nos coñece pensa nunha por-
ción pequena que se come
en dous bocados e despois
cando lla poñemos enriba da
mesa queda sorprendida.

-m.F.: Os Garceiras non é un
restaurante de primeiro e se-
gundo prato. É un lugar onde
se pode comer dunha maneira
máis informal, digamos, do
que saes farto e sen gastar
moitos cartos, por sete euros
ou menos. Ofrecemos pratos
ricos, que se fan no momento,
incluso as tortillas. De feito,
nin sequera temos microon-
das. Se por exemplo me reser-
van unha mesa e piden tres

tortillas, eu non as fago ata
que a xente entra no local.
Preferimos que o cliente es-
pere cinco minutos máis pero
servirlle unha comida acabada
de facer. 

- Aínda que iso supoña
moito máis traballo para
vostedes... 
-m.F.: cando son mesas gran-
des e cada persoa pide unha
cousa diferente, toleo, porque
ademais temos unha cociña
pequena. Cando estou coci-
ñando e teño a ventá baixada,
é porque estou agobiada.
Póñome nerviosa ao ver que
están todas as mesas ocupa-
das e que segue entrando
xente. Hai clientes aos que
non lles importa ter que agar-
dar unha hora.  

- Que é o mellor e o peor
deste traballo?  

-s.B.: o peor son as horas que
tes que estar aquí, sobre todo
tendo nenos. É un traballo
difícil de conciliar coa vida
familiar. O mellor é o trato coa
xente, aínda que eu son un
pouco máis retraído ca Marina. 

-m.F.: outra das cousas boas
é ver como nos está indo.
Nunca o imaxinamos. Cando
empezamos non tiñamos
estas expectativas pero agora
vemos que o esforzo e o tra-
ballo están tendo unha recom-
pensa. Ademais temos moi
boa relación cos clientes.
Coñecémonos todos e isto é
coma se fora unha casa aberta
aos amigos.  

Os Garceiras

Tlf: 881 95 70 74
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CERNE Cerne 116. Setembro 2015

Técnico en Carpintería e Moble
Formación Profesional de Grao Medio
Duración: 2.000 horas - IES de MELIDE

CONTORNO PROFESIONAL

I. As persoas con este perfil profesional exercen

a súa actividade  nas industrias dedicadas á

fabricación e á montaxe de mobles e elementos

de carpintería, e na aplicación de produtos de

acabamento. 

II. As ocupacións máis salientables son:

- Operador de máquinas fixas para fabricar 

produtos de madeira. 

- Operador de prensas.

- Operador armador en banco.

- Montador ensamblador de elementos.

- Vernizador/lacador.

- Responsable de sección de acabamento. 

MATRÍCULA ABERTA

Info: 981 50 51 62

Curso 2015/2016

Alta inserción

laboral


