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Toques inviste 7.000 euros
en melloras no colexio

Entre as melloras realizadas está o pintado de todas
as aulas do centro, así como o pintado exterior e a
limpeza de caleiros para este inverno. P13

O 29 de setembro volve o
desfile Melide Está de Moda

A pasarela de outono que organiza a Asociación de Em-
presarios Terra de Melide contará de novo coa presenza
de Eva Iglesias e unha decoración “espectacular”. P3

Pais e nais do colexio de Arcediago
mobilízanse polos recortes no centro
Tras coñecer as inten-
cións da administración
de suprimir un profesor
para este curso escolar,
integrantes da Anpa do
colexio de Arcediago e nu-
merosos veciños de San-
tiso concentráronse
fronte ás instalacións do
centro o día en que come-
zou o curso escolar. A so-
lución que se lles propón
agora é facilitarlles outro
profesor 13 horas sema-
nais; decisión coa que
non están de acordo. Ata
que chegue unha solución
continuarán sen levar os
nenos ao colexio. P13
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Tribuna de opinión

Trátase de convivir
Xunta Directiva de ASETEM-CCA

De todos é sabido que as festas
do San Roque en Melide son co-
ñecidas alén do municipio, sexa
por uns motivos ou por outros.
Sen entrar na polémica xurdida
este ano entre a comisión de
festas e un negocio da vila (que
cremos que a mellor forma de
arranxar é en privado), dende a
Xunta Directiva de Asetem re-
coñecemos o traballo e esforzo
que supón organizar un evento
de tal magnitude.

Certo é que nunca vai chover
a gusto de todos, non obstante,
gustaríanos facer unha pe-
quena reivindicación con res-
pecto ao programa. As festas
da vila, como tal, representan
ao pobo. Ou polo menos debe-
rían representalo. E nunha vila
con ampla tradición cultural e
musical como é a de Melide,
esta tradición debería ter máis
peso na programación.

Falamos a modo de crítica
construtiva, que non se inter-
prete mal. Entendemos que as
orquestras máis afamadas do
momento son necesarias, pois

iso é o que demanda un sector
da sociedade, e que a súa pre-
senza repercute de xeito posi-
tivo e con beneficios
económicos nos negocios da
localidade. Iso é bo para os
empresarios e tamén para
nós. Para todos. Máis hai ou-
tro sector da poboación que
tamén demanda unha parte
cultural e musical, propia de
Melide, que nos últimos anos
está quedando relegada cada
vez máis a un segundo plano.

Somos afortunados de con-
tar entre nós con grupos fol-
clóricos de renome, cun
amplo tecido asociativo que
sempre está a organizar acti-
vidades, con persoeiros im-
portantes nados na nosa
vila… pois fomentemos e po-
tenciemos o noso en vez de
deixalo no esquecemento.

Non se trata de discriminar,
nin de prohibir, nin de dar a
elixir. Trátase de convivir. O
espectáculo é necesario, pero
a tradición tamén,  e cremos
que ambas poden convivir.

Editorial

O peor verán en anos
As cifras da Dirección Xeral
de Tráfico son demoledoras:
o mes de agosto de 2018, con
132 falecidos nas estradas,
convértese no peor agosto
desde o ano 2012, ao igual
que xullo, con 127 vítimas
mortais. Son un total de 259
persoas (34 máis que o
mesmo período do ano pa-
sado) as que perderon a vida
en accidentes de tráfico du-
rante este verán, o peor ba-
lance en moitos anos. O dato
é difícil de dixerir, máis
cando falamos de vidas hu-
manas. Convida á reflexión
sobre que é o que estamos a
facer mal porque, desde logo,
algo estamos facendo mal.

Con datos aínda provisio-
nais e referidos tan só a acci-
dentes ocorridos en vías
interurbanas, destaca o alto
grado de sinistralidade, pois
tan só os días 1 e 2 de setem-
bro, incluídos na operación
retorno, producíronse 12 ac-
cidentes mortais cun resul-
tado de 12 persoas falecidas.

Ante unha problemática
na que a tendencia debería
ser á baixa, non paran de au-
mentar as cifras. Ademais,
repítese o patrón que afecta
aos usuarios máis vulnera-
bles, como ciclistas, peóns ou
motoristas, pese ás intensas
campañas de concienciación.

Outro dato que chama po-
derosamente a atención é o

do uso dos sistemas de segu-
ridade. Segundo o balance
presentado pola DXT, 29 dos
falecidos en turismo non uti-
lizaban cinto de seguridade
no momento do accidente; e,
un usuario de ciclomotor e
outros dous de moto non le-
vaban o casco.

Datos como estes obrígan-
nos a reflexionar sobre a nosa
parte de culpa como usuarios
nas estradas. Se ben é certo
que nun accidente concorren
moitas circunstancias, si de-
bemos poñer en práctica todo
o que estás nas nosas mans,
como por exemplo a utiliza-
ción do cinto ou o casco de
seguridade.

Do mesmo xeito, a arma
máis poderosa que temos
para combater esta lacra é o
sentido común, prestando
atención á condución fronte a
elementos externos como
pode ser o móbil, fumar no
vehículo, poñer música, etc.
Debemos ser conscientes de
que con tan só uns segundos

coa vista fóra da estrada é su-
ficiente para vernos involu-
crados nun accidente. E
sobre todo a velocidade, con-
ducir respectando os límites
de velocidade e as distancias
de seguridade. En moitas
ocasións imos con présas,
pero de todos é sabido que a
présa non é boa conselleira.

Unha das solucións que
baralla de novo a DXT para
reducir o número de vítimas
mortais nas estradas pasa por
diminuír a velocidade nas
vías secundarias. Unha me-
dida a ter en conta tras coñe-
cer que case o 80% das
mortes rexistráronse en es-
tradas convencionais e, por
norma xeral, debido a un ex-
ceso de velocidade. Galicia foi
ademais a segunda comuni-
dade na que máis aumentou
o número de falecidos (un
11%) con respecto ao verán de
2017. Con todo, só nos queda
apelar á prudencia. Fagamos
non só do verán, o mellor en
anos.
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A un ritmo de dúas pasarelas
por ano o 29 de setembro che-
garemos á quinta edición da
pasarela de moda máis fa-
mosa coa que conta Melide, o
desfile Melide está de Moda
que organiza o Centro Comer-
cial Aberto Asetem. Será de
novo na Casa da Cultura ás
18.00 horas e, por segunda
vez consecutiva, a gala estará
presentada pola cantante e ac-
triz galega Eva Iglesias.

“Foi todo un reto para nós,
pero dende o seu nacemento e
posta en marcha cremos que
esta edición é a da consolida-
ción, pois falamos dunha ini-
ciativa que non deixa de
medrar e mellorar ano a ano”,
sinalou a xerente de Asetem,
Pilar López.

Coa escusa de amosar as
tendencias que se levarán para
este outono – inverno, e co
obxectivo real de dinamizar
unha vez máis as vendas no
comercio local, Asetem ultima
os detalles dun evento no que,
a falta de pechar todos os da-
tos de participación, está pre-
visto que asistan máis dunha
quincena de establecementos
e desfilen máis dun cento de

Nova edición da pasarela Melide Está
de Moda, que busca a consolidación

modelos afeccionados.

Novidades
Como gran novidade, nesta
edición está prevista “unha
decoración e ambientación es-
pectacular coa que se pre-
tende darlle á Casa da Cultura
un aire retro nunca antes
visto; e para iso contaremos
coa colaboración de La Gra-
mola”, engadiu a xerente de
Asetem.

Por outra parte, celebra-
rase como de costume o sorteo
dun agasallo entre os asisten-
tes ao remate da pasarela, mo-
mento no que tamén haberá
un photocall instalado para
todos aqueles que desexen fo-
tografarse coa presentadora,
Eva Iglesias.

Ademais, durante todo o
desfile haberá un fotógrafo
profesional que retratará to-
dos os momentos do mesmo
para posteriormente facilitar-
lle as instantáneas tanto ás
tendas participantes como aos
modelos.

Ensaios previos
Como antesala ao desfile, o
xoves día 20 de setembro e o

venres 28 terá lugar un curso
de coreografía infantil en ho-
rario de cinco da tarde a dez
da noite na Casa da Cultura.
Ámbolos dous días faranse en-
saios individuais e cada tenda
infantil terá o seu propio ho-
rario para preparar o baile. En
canto ao ensaio de adultos,
este realizarase o venres 28 a
partir das oito da tarde.

Éxito da edición anterior
A última edición da pasarela
Melide Está de Moda conse-
guiu reunir a máis de 500 per-
soas na Casa da Cultura da
localidade, enchendo por
completo as instalacións. Du-
rante algo máis de dúas horas
o público asistente puido com-
probar de primeira man as
tendencias do comercio local e
gozar coas diferentes interpre-
tacións musicais que realizou
Eva Iglesias.

Con entrada libre e gra-
tuíta, o vindeiro 29 de setem-
bro os veciños de Melide e
arredores terán de novo a
oportunidade de comprobar
cales serán as tendencias en
moda, calzado e complemen-
tos para esta nova temporada.

Eva Iglesias presentará unha vez máis a gala que, nesta
ocasión, contará cunha decoración “espectacular”

A cantante e actriz galega Eva Iglesias presentará por segunda vez consecutiva a pasarela de moda
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Outono - Inverno

Xornada de
“fidelización” no
comercio local o
24 de setembro

Unha das grandes armas do
pequeno comercio á hora de
competir coas grandes su-
perficies é sen dúbida a fi-
delización dos clientes e a
atención especializada. No
intento de mellorar e poten-
ciar ambos aspectos, desde
o Centro Comercial Aberto
– Asetem vaise organizar o
vindeiro luns 24 de setem-
bro unha xornada baixo o
nome Técnicas de fideliza-
ción: fonte de innovación
no comercio local. A activi-
dade desenvolverase a par-
tir das 20.30 horas nas
oficinas de Asetem e na
mesma explicaranse todos
aqueles aspectos relativos á
calidade como método de fi-
delización. Deste xeito, ana-
lizaranse as deficiencias
detectadas na prestación de
servizos en sectores como o
do comercio, a hostalaría ou
o turismo; e expoñeranse os
resultados de programas de
Mystery Shopping que ava-
lían de forma obxectiva o
cumprimento das directri-
ces de calidade na presta-
ción de servizos e permiten
ás organizacións progresar
de forma continua cara a sa-
tisfacción dos seus clientes.
Resolveranse así mesmo to-
das as dúbidas que xurdan
ao respecto. A xornada está
dirixida aos establecemen-
tos adheridos á Asociación
de Empresarios.

Curso de inglés
básico para a

hostalaría
Dende a Mancomunidade
do Camiño de Santiago, en
colaboración co Concello
de Melide, vaise impartir
un curso gratuíto de inglés
básico orientado á hostala-
ría, co obxectivo de mello-
rar a atención aos
peregrinos. Levarase a cabo
no Edificio Multiusos da
vila dende o luns 17 ao ven-
res 28 de setembro cunha
duración de dúas horas
cada día, nun horario aínda
por determinar. As persoas
interesadas poden anotarse
no Servizo de Orientación
Laboral do Concello ou
chamando ao 981 505 003.
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Levan máis dunha década en
activo e veñen de ser galardo-
ados co premio á mellor Dis-
coteca Móbil de toda España;
un premio máis que merecido
se temos en conta a que se de-
dican: a plasmar na realidade
as ideas e, porque non, os so-
ños dos seus clientes. Dende o
Cerne conversamos con David
Fernández Taboada, respon-
sable do gran equipo que con-
forma “La Gramola
Discotecas Móviles” e que, por
segunda vez consecutiva, vai
participar o 29 de setembro
na pasarela de outono-in-
verno Melide Está de Moda
que organiza o CCA – Asetem,
dándolle vida ao desfile a tra-
vés do son, a luz e a cor.

- Como naceu La Gramola?
- David Fernández (D.F.):

Un pouco de casualidade, alá
polo ano 2006, 2007. Cando
era mozo poñía música en
pubs e discotecas e, un pouco
por hobby e outro pouco por
pasar o tempo a fin de semana,
empezamos a facer pequenos
eventos como cumpreanos,
vodas e demais. Á xente foille
gustando e pouco a pouco fo-
mos medrando ata o punto de
que hoxe en día temos capaci-
dade para facer unhas vinte
vodas á vez.

- La Gramola Discotecas
Móviles non só é poñer
música, non?
- D.F.: Non, eu sempre digo
que non só somos DJ´s senón
animadores, e digamos que a
día de hoxe temos varias ra-
mas. A máis forte é La Gra-
mola Discotecas Móviles coa

que vimos facendo preto de
350 vodas ao ano; logo está a
parte de animación infantil
denominada Gramokids, onde
abarcamos todo o que é a ani-
mación infantil como por
exemplo, campamentos, te-
mos monitores, discotecas
móbiles infantiles, inchables,
espuma, facemos comuñóns,
actividades en centros comer-
ciais tanto abertos como pe-
chados, etc; e finalmente está
a rama denominada Jukebox
Productions, que engloba todo
o tema audiovisual dedicado á
iluminación e sonorización de
todo tipo de eventos.

- Creo ademais que Juke-
box é algo innovador, que
é o que ten de diferente?
- D.F.: Pois para explicalo
mellor direiche que en La Gra-

mola Discotecas Móviles todo
é moi personalizado, é impor-
tante insistir nesa parte por-
que para nós é fundamental
coñecer ás persoas e saber de
primeira man que é o que nos
demandan. Por exemplo, cá-
saste? pois quedamos contigo
para coñecer que cancións
queres, as coreografías, todo
dende o primeiro ata o último
momento. E esa mesma filo-
sofía aplicámola a Jukebox
Productions, é dicir, que imos
facer un evento, pois facemos
un proxecto e tratamos coas
persoas a mellor iluminación
e sonorización para ese acon-
tecemento, sexa do tipo que
sexa e sempre ao gusto do
cliente. O que pretendemos
non só é darlle luz a un evento,
senón darlle cor e calidez.

- Para que tipo de eventos
se poden solicitar os ser-
vizos de Jukebox Produc-
tions?
- D.F.: Para todo tipo de
eventos, dende vodas, comu-
ñóns, ata eventos de empre-
sas. Por exemplo hai unhas
semanas fixemos o evento de
Tupperware México en San-
tiago e iluminamos todo o ho-
tel San Francisco. Destacar
que aos eventos de empresa
dedicámonos moitísimo, tano
a sonorizar como a iluminar
os espazos.

- É complicado satisfacer
as demandas dos clientes?
- D.F.: Si, a verdade é que é un
reto persoal intentar transmi-

DAVID FERNÁNDEZ TABOADA, La Gramola Discotecas Móviles

“O que pretendemos non só é darlle
luz a un evento, senón cor e calidez”

A través de Jukebox Productions, dende La Gramola iluminan e sonorizan todo tipo de eventos

Trátase de facilitarlle ás familias nu-
merosas de Melide e comarca, na me-
dida do posible, a volta ao colexio dos
máis pequenos. Con este fin Asetem
está desenvolvendo un ano máis a
campaña Volta ao cole, que nesta edi-
ción inclúe como novidade unha gran
festa infantil.

Dende o pasado 1 de setembro e ata
o día 30 incluído, as familias numero-
sas que realicen unha compra en ma-
terial escolar por un importe igual ou

superior a 40 euros en calquera dos es-
tablecementos asociados a Asetem, re-
cibirán un bono de 10 euros de
desconto para a súa próxima compra.
Para recoller este bono desconto só te-
rán que presentar o tícket de compra e
o carné de familia numerosa nas ofici-
nas da Asociación de Empresarios
(R/Lino Sexto Sánchez,9).

Unha gran festa
infantil como novidade

A novidade deste ano radica en que to-
das as persoas que realicen algunha
compra no comercio local asociado en-
tre os días 1 e 21 de setembro (aínda
que non sexa necesariamente en mate-
rial escolar, sexan ou non familia nu-
merosa e sen necesidade dun importe
mínimo), poderán participar nunha
gran festa infantil que se vai celebrar o
venres día 21. Para participar só terán
que presentar o tícket da súa compra á
entrada da festa, de aí a importancia de
gardalo ata que remate a campaña.

A celebración infantil terá lugar
en horario de 17.00 a 20.00 horas no
parque Rosalía de Castro de Melide se
o tempo o permite e, no caso de que

non, trasladarase ao Pazo de Congre-
sos. Haberá distintos inchables, tanto
para os nenos máis maiores como para
os pequenos, un carriño palomiteiro
con reparto gratuíto e ilimitado de flo-
cos de millo, obradoiros que poderán
ser de chapas, chaveiros, maquillaxe e
tamén de xogos xigantes para disputar
diferentes partidas de oca, parchís, co-
necta 4, dominó, cartas, etc a tamaño
xigante.

Os tíckets das compras efectua-
das, sen importe mínimo, trocaranse o
propio día da festa por pulseiras iden-
tificativas que permitirán así a entrada
dos nenos e participación nas diferen-
tes actividades.

tir visualmente o que o cliente
ten na cabeza, pero iso tamén
fai o proxecto máis compli-
cado e á vez máis bonito.

- De cara á pasarela Me-
lide Está de Moda que no-
vidades vamos a ter?
- D.F.: Podemos adiantar que
estamos preparando algo dife-
rente e fermoso. Coa infraes-
trutura de Jukebox
Productions iluminaremos a
Casa da Cultura cun estilo “re-
tro”, coas fachadas de diferen-
tes cores, e co obxectivo de
que sexa algo espectacular. E
tamén traeremos unha das ca-
binas de música máis bonitas
que temos, que ten forma de
furgoneta antiga.

- Soa a todo un reto
- D.F.: Si, pero tamén é grati-
ficante. Este é un sector no
que sempre hai que estar to-
talmente actualizado e pen-
dente de todas as tendencias,
porque a xente cada vez de-
manda máis exclusividade,
pero cando finalmente ves o
resultado das ideas que foron
xurdindo daste conta de que
todo o esforzo e traballo mere-
ceu a pena.

La Gramola Discotecas Móvi-
les, así como Gramokids e Ju-
kebox Productions, centran
os seus traballos en Galicia
pero tamén están dispoñibles
para toda España. Ademais,
patrocinan a varios deportis-
tas nas disciplinas de BTT ,
Trail e Triatlón.

Asetem pon en marcha a campaña Volta ao
Cole con descontos e unha gran festa infantil

La Gramola Discotecas Móviles
Tlfn.: 645 223 021

info@lagramoladisco.com
www.lagramoladisco.com 

www.facebook.com/gramoladisco
www.instagram.com/lagramoladisco

Tamén en portais especializados como bodas.net

Miriam Méndez Fotografía
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A porcentaxe de autónomos galegos con servizo
de Internet contratado elévase ao 57,1%, a cifra
máis alta desde 2014. No último ano rexistrouse
un incremento de preto do 18% no número de
traballadores por conta propia que contrataron
Internet. Así se desprende do informe “A Socie-
dade da Información e os autónomos/as de Gali-
cia”, elaborado pola Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

O estudo sinala que en Galicia existen 139.553
autónomos, que representan o 7,1% do total de
autónomos en España. Aínda que a maioría do
colectivo son homes, existe unha significativa
presenza de mulleres (42,1%). O sector dos servi-
zos é o que aglutina o maior número de autóno-
mos tanto en España como en Galicia, aínda que
o peso da agricultura da Comunidade revirte nun
22,4% de afiliados/as á Seguridade Social en ré-
xime de autónomos, o 10,6% máis respecto ao
resto do Estado.

Banda larga móbil e máis velocidade
Entre os autónomos con conexión a Internet, sete
de cada dez opta pola banda larga móbil, me-
drando de xeito significativo no último ano. Ade-
mais, case o 60% dos autónomos galegos conta
cunha velocidade de conexión a Internet superior
aos 10 Mbps.

O informe tamén indica que preto da metade
dos autónomos galegos (49,8%) utiliza o software
libre para o seu labor empresarial.

Uso de redes sociais
Un de cada tres autónomos con conexión a Inter-
net emprega as redes sociais, o 10,3% máis que o
ano anterior. Iso si, o maior uso de redes sociais
estase a traducir nun menor uso de páxinas web.

Tamén o uso de Internet para relacionarse
coas Administracións Públicas segue a aumentar
entre as microempresas galegas, en xeral, e entre
os autónomos, en particular, de xeito que dous de
cada tres autónomos con conexión a Internet em-
pregou a Rede para relacionarse coas Adminis-
tracións Públicas.

Así mesmo, preto da metade dos autónomos
con conexión a Internet utiliza a Rede para liqui-
dar os seus impostos e preto dun 30% tamén re-
aliza declaracións de contribucións.

O delito de alza-
mento de bens pó-
dese definir como
aquela conduta
onde o debedor,
unha vez contra-
ída unha ou varias
débedas, coa fina-
lidade de impedir
que os seus acre-
dores poidan co-
brar as mesmas,
oculta ou fai desa-

parecer da súa titularidade todos ou parte dos seus
bens.

Tipifícase no artigo 257 do Código Penal
Lei Orgánica 10/1995, de 23 de novembro. Tendo
en conta que o delito de alzamento de bens, tal e
como nolo presenta o lexislador, é un delito de ac-
tividade, se o suxeito se arrepinte e paga, sobre a
base de que xa aquel estaría consumado, será ne-
cesario, para proceder á súa persecución, consta-
tar a intencionalidade inicial de non pagar e o
arrepentimento posterior, o que será factible se, po-
los motivos que sexa, o acredor tivo coñecemento
do traspaso de bens efectuado polo debedor antes
do vencemento da débeda con intención de non
aboala.

En calquera caso, o delito de alzamento de
bens dificilmente se poderá acreditar antes de che-
gado o vencemento da débeda, que é cando se fai
patente tal intención, pois só poderemos ter a cer-
teza de que ocultou os seus bens cando efectiva-
mente non pague o día no que teña que facelo e
se poida asegurar entón, botando man do historial
previo, que se desposuíu do seu patrimonio, total
ou parcialmente, para non facer fronte ás débedas.

Sen mutar o espírito nin o sentido da re-
dacción do artigo 257.1.1º, que en ningún momento
esixe o prexuízo ao acredor, aínda cando iso sexa
unha consecuencia derivada indefectiblemente da
maior parte das situacións nas que o debedor se
fai insolvente, o delito terase producido e consu-
mado antes do vencemento cando se ocultaron os
bens con intención de non pagar, pero verificarase,
polo xeral, no momento en que non se faga efectivo
dito pago.

O tipo agravado de delito de alzamento de
bens sinálase no mesmo art. 257 do CP no seu pa-
rágrafo 3º, que di o seguinte:

“O disposto no presente artigo (257 CP) será de
aplicación calquera que sexa a natureza ou orixe
da obriga ou débeda cuxa satisfacción ou pago se
intente eludir, incluídos os dereitos económicos dos
traballadores, e con independencia de que o acre-
dor sexa un particular ou calquera persoa xurídica,
pública ou privada.

Non obstante, o anterior, no caso de que a
débeda ou obriga que se trate de eludir sexa de De-
reito público e a acredora sexa unha persoa xurí-

dico pública, ou se trate de obrigas pecuniarias de-
rivadas da comisión dun delito contra a Facenda
Pública ou á Seguridade Social, a pena a impoñer
será de prisión de un a seis anos e multa de doce
a vinte e catro meses.”

Existe así mesmo o delito especial de al-
zamento de bens que a continuación pasamos a
explicar.

Se a finalidade do precepto non é sancio-
nar a falta de colaboración, en si mesma conside-
rada, senón o feito de ocultar bens a través da
atribución da súa titularidade a un terceiro, en rea-
lidade, a conduta que se pretende proscribir non é
máis que unha modalidade de delito de alzamento
de bens, pois a través de dito mecanismo o dono
auténtico da cousa segue exercitando facultades
compatibles co dominio, pero evita que formal-
mente figure a cousa como propia.

Tipifícase no artigo 258 do CP, da forma seguinte:

1. Será castigado cunha pena de prisión de tres
meses a un ano ou multa de seis a dezaoito meses
quen, nun procedemento de execución xudicial ou
administrativo presente á autoridade ou funcionario
encargados da execución unha relación de bens ou
patrimonio incompleta ou mendaz, e con iso dilate,
dificulte ou impida a satisfacción do acredor.
A relación de bens ou patrimonio considerarase in-
completa cando o debedor executado utilice ou
goce de bens de titularidade de terceiros e non
aporte xustificación suficiente do dereito que am-
para dito goce e das condicións ás que está su-
xeito.

2.A mesma pena impoñerase cando o debedor, re-
querido para iso, deixe de facilitar a relación de
bens ou patrimonio á que se refire o apartado an-
terior.

3.Os delitos aos que se refire este artigo non serán
perseguibles se o autor, antes de que a autoridade
ou funcionario descubrisen o carácter mendaz ou
incompleto da declaración presentada, compare-
cera ante eles e presentase unha declaración de
bens ou patrimonio veraz e completa.

O tipo penal recollido no delito de alza-
mento de bens do artigo 257 CP, e en todas as mo-
dalidades de insolvencia punible, ten por obxecto a
protección do dereito dos acredores de executar e
facer efectivo o seu crédito, é dicir, a que non se
defraude, en caso de impago do debedor, o princi-
pio de responsabilidade universal conforme ao ar-
tigo 1911 do Código Civil.

Para a consumación do delito de alza-
mento de bens, abonda con que o debedor quede
nunha situación de insolvencia aparente dos pro-
pios bens, consecuencia dunha enaxenación ou
calquera desprazamento patrimonial que subtraia
os bens do destino ao que estivesen destinados.

É dicir, para a súa consumación non se
esixe que o debedor cause ao acredor un prexuízo
real, senón que obstaculice os seus lexítimos inte-
reses crediticios, creando así un risco coa oculta-
ción de bens, sen necesidade de chegar a causar
ese prexuízo que corresponde, en todo caso, á fase
de esgotamento do delito.

E&M AVOGADOS
Ana Mato e Iria Expósito

Rúa Xesús Carro 15, 2, Melide
Tlfs: 605 270 282 / 671 833 425

SABER DE LEI
O delito de alzamento de bens

A porcentaxe dos autónomos
galegos que contratan Internet
creceu un 18% no último ano

Do 24 ao 28 de setembro, de luns a venres e en
horario de 10.00 a 14.00 horas, a Cámara de Co-
mercio de Santiago, en colaboración coa Xunta
de Galicia, organiza un Taller Gratuíto no Edificio
Multiusos do Concello de Melide destinado a so-
cios e persoas vencelladas a proxectos cooperati-
vos ou de economía social, emprendedores e
interesados en xeral, sobre como atraer financia-
mento para a creación dun proxecto empresarial.
O taller é gratuíto previa inscrición, que pode fa-
cerse no departamento de Orientación Laboral do
Concello de Melide (981 505 003).

Taller para proxectos empresariais
en Melide do 24 ao 28 de setembro

E&M AVOGADOS
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Na liña de edicións anteriores, ese é
o balance do último Mercamelide de
verán celebrado no Pazo de Congre-
sos de Melide os pasados 11 e 12 de
agosto. Pese a que aumentou o nú-
mero de negocios participantes, a
afluencia de público e o gasto reali-
zado polos compradores foi moi se-
mellante ao de feiras anteriores. Os
descontos chegaron a ser de ata o
80% e repartíronse case 700 euros
en tarxetas rasca con cada compra.

A principal novidade deste ano,
que foi xunto coa entrega das tarxe-

tas rasca o cambio na data de cele-
bración, non influíu finalmente no
afluxo de persoas pese a que se agar-
daba un maior movemento debido á
coincidencia co arranque das festas
do San Roque.

Nesta última edición participa-
ron 22 establecementos de diferen-
tes sectores como por exemplo
electrodomésticos, fogar, roupa e
calzado, ou decoración. Agora terán
que ser os comerciantes os que deci-
dan se queren seguir mantendo esta
edición de verán do Mercamelide.

Balance do Mercamelide
similar ao de edicións pasadas

Remata o mes de agosto
e invádenos a sensación
de que con el tamén se
vai o verán. Pero aínda
así son moitas as persoas
que se deciden a coller
uns días de vacacións
durante os meses de se-
tembro e outubro. Para
esas persoas afortunadas
existe unha alternativa
turística para coñecer
Galicia dunha forma per-
sonalizada e máis enriquecedora

Trátase dunha serie de peque-
nos tours guiados que saen dende
Santiago a diferentes puntos da co-
munidade, e que poden reservarse
na oficina de Zafiro Tours de Me-
lide. “Saen dende Santiago, vante
recoller a un hotel ou a un punto
concreto e teñen como destino Fis-
terra-Costa da Morte, as Rías Bai-
xas e a Ribeira Sacra”, explica Rocío
Barreiro, responsable da oficina.

As viaxes realízanse durante
todo o ano de xeito diario agás as
que teñen como destino a Ribeira
Sacra, que está suxeita a dispoñibi-
lidade. A maioría tamén inclúe o
xantar e todas contan cun guía que
acompaña aos viaxeiros dende o
primeiro momento. “Xa saen de
Santiago acompañados e iso permí-

telles coñecer o seu destino doutro
xeito, máis en profundidade, ade-
mais de que sempre son grupos re-
ducidos polo que a atención é máis
personalizada, e ao final do tour
adoita haber algún que outro aga-
sallo para os visitantes”. Ao longo
das viaxes tamén se realizan activi-
dades como por exemplo visitas a
bodegas con cata de viño incluída.

A duración da viaxe é de un
día e ten un custo aproximado de
50 euros por persoa coa comida in-
cluída. “Tamén cabe a posibilidade
de organizar excursións en grupo a
outros destinos, tan só teñen que vir
por aquí e farémoslle un presuposto
axeitado”, engade Rocío. A axencia
de viaxes Zafiro Tours de Melide
está situada na Rúa do Convento
número 6.

A axencia de viaxes Zafiro Tours conta
con viaxes guiados para coñecer Galicia

Na maioría das rupturas de parellas que teñen
fillos menores, a atribución da garda e custodia
dos fillos é unha das cuestións máis problemá-
ticas, especialmente se os fillos son de curta
idade. Polo xeral, a patria potestade segue
sendo conxunta, con independencia do réxime
de garda e custodia que se decida. Deste modo,
os proxenitores aínda separados deberán po-
ñerse de acordo para adoptar decisións rele-
vantes sobre os fillos. Sen embargo, existen
casos máis delicados nos que para garantir o in-
terese e a protección dos menores, tal vez con-
veña pensar na extinción da patria potestade.

Esta é o conxunto de facultades  que
os pais teñen sobre os fillos, que deberán exercer sempre no seu be-
neficio e comprende tamén as obrigas que teñen: velar polos fillos,
telos na súa compañía, alimentalos, educalos, procurarlles unha for-
mación integral, representalos, administrar os seus bens e, se son o
bastante maduros, escoitalos antes de adoptar decisións que lles afec-
ten.  A lei tamén establece obrigas para os fillos, como obedecer aos
pais mentres estean na súa compañía, respectalos sempre e contribuír
na medida que poidan cas cargas da familia mentres convivan nela.

O que está tan claro e tan bonito no texto da lei non sempre é
así na realidade e non é infrecuente que unha das partes ou as dúas es-
quezan e incumpran totalmente os seus deberes. Se o fan os pais, a súa
irresponsabilidade pode poñer en perigo a integridade do menor. Para
estes proxenitores que incumpren de forma grave e reiterada as súas
obrigas, a lei permite a posibilidade de privalos da patria potestade, re-
tirándolles todas as facultades para decidir sobre a vida dos fillos. A
privación da patria potestade pode ser total ou parcial, e acórdase me-
diante sentenza baseada neste incumprimento reiterado e grave. Tamén
pode producirse como resultado doutro procedemento matrimonial, se
se detecta durante o mesmo que existe causa para facelo, ou penal. Tal
é o caso dalgúns supostos de violencia de xénero. Aplícase solo se existe
un motivo ben xustificado e sempre como forma de protexer ao menor.

A privación non significa que o proxenitor quede escusado
de todos os seus deberes e, por exemplo, persistirá a obriga de pres-
tar alimentos. E non sempre é definitiva, existe a posibilidade de re-
cuperala se cesa a causa que a motivou. Se é unha privación parcial,
a resolución debe especificar para que actos se conserva a potestade
e para que outros non. 

Pensemos en casos nos que a conduta dun dos proxenitores
o levou a prisión, por exemplo, autores de delitos sexuais.  Ou cando
un deles atentou contra a vida do outro ou do propio fillo, o puxo o
perigo ou o fixo testemuña da violencia doméstica ou de xénero. Pro-
xenitores con trastornos ou adiccións que evidencien que non están
capacitados para decidir sobre os fillos. Tamén en casos de absoluta
desidia e desatención: Pais que durante anos non mostran interese
algún polos seus fillos, que non os alimentan, non os educan nin os
visitan, ata o punto de que son estraños o un para o outro.

É evidente o dano que calquera destas conductas pode causar
ós fillos, e que o contacto e a relación con proxenitores así pode re-
sultar moi prexudicial para o desenvolvemento do menor. Se se pro-
ban este tipo de actuacións, podemos acudir á privación da patria
potestade como un recurso de protección para os fillos, para restrin-
xir as inxerencias e as perturbacións que lles pode causar na súa vida
a influencia duns pais que non actúan como tales.

POR SER DE XUSTIZA

A privación da patria potestade

Eva Novás 
Avogada

Eva Novás Mato
Avogada

Rúa San Antón, nº 5 - MELIDE
Tlfs.: 981 50 72 17  /  662 30 26 18
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O acontecido durante as festas
do San Roque en Melide co
cruceiro da vila, declarado
Ben de Interese Cultural
(BIC), puxo de manifesto o
deixamento que sofre parte do
patrimonio no municipio me-
lidense.

Que unha orquestra inva-
dise o espazo do cruceiro para
montar o seu escenario, des-
prazando así o valado metá-
lico que o Concello instalou
para a súa protección e po-

O abandono e o feísmo invaden a vila

ñendo en perigo a súa estru-
tura, tivo como consecuencia a
apertura dun expediente por
parte da Dirección Xeral de
Patrimonio para investigar e
aclarar o sucedido, tal e como
recolleu o xornal La Voz de
Galicia.

Ademais, o O BNG de Me-
lide levará ao Parlamento de
Galicia a situación do monu-
mento, o máis antigo da co-
munidade, para que se tomen
medidas en canto a súa pro-

tección e coidado e se elabore
un informe sobre o seu estado
de conservación.

Non obstante, este non é o
único caso de patrimonio
abandonado que podemos
atopar no municipio, pois o
monolito que a Asociación de
Escritores en Lingua Galega
dedicou ao escritor melidao
Xosé Vázquez Pintor tam-
pouco se atopa nas mellores
condicións en canto ao seu
coidado, situación denunciada

Valado provisional no cruceiro de Melide durante as festas do San Roque, edificio en construción na
rúa Progreso e outro sen acabar na praza das Coles, por onde pasa o Camiño de Santiago

Dende o cruceiro de Melide aos edificios en construción,
son numerosos os exemplos de deixamento

tamén polos nacionalistas.
Por non mencionar o muro
medieval que parte da rúa San
Antón, no casco vello da vila.

Non só o patrimonio
Todo isto lévanos a constatar
que non é Melide o mellor
exemplo en canto a conserva-
ción, pois a situación de aban-
dono que sofren algúns dos
monumentos da vila non é
unha excepción. Abonda con
dar unha volta polas rúas do
centro de Melide, e non só po-
las rúas do centro senón polos
arredores, para decatarse de
que son numerosos os exem-
plos de vivendas en mal es-
tado e mesmo edificios
enteiros sen acabar. Todo
pese á existencia dunha Lei do
Solo que obriga, entre outras
cousas, a “solucións constru-
tivas estéticas” e a rematar as
vivendas “totalmente”.

Por citar só algúns exem-
plos, na rúa Progreso hai ac-
tualmente un edificio en
construción sen executar a fa-
chada; tamén hai tres edificios
antigos sen rematar na ave-
nida de Toques a Friol; ou sen
ir máis lonxe, na mesma praza
das Coles, onde un edificio en
ladrillo permanece ao lado
mesmo do Camiño de San-
tiago. E todo isto sen mencio-
nar a cantidade de vivendas
en estado ruinoso e de aban-
dono que podemos atopar no
centro urbano.

A Xunta de Goberno Local do
Concello de Melide aprobou
unha axuda de 300 euros para
beneficiar a cada familia que ti-
vese fillos neste 2018.

Trátase dunha medida que
se pon en marcha por segundo
ano consecutivo e que pre-

tende servir de axuda para os
veciños e veciñas que deciden
ampliar as súas familias e afin-
carse en Melide.

A partida orzamentaria para
facer fronte a esta liña de axu-
das será de 15.000 euros e terá
capacidade para xestionar to-

O Concello renova a axuda de 300
euros por cada fillo nado en 2018

dos os expedientes ata que se
esgote o orzamento ao efecto.

Requisitos para
obter a axuda
Será Servizos Sociais, xunto
cos propios interesados, o en-
cargado de xestionar esta
axuda que terá que cumprir es-
tritamente coas seguintes con-
dicións: cada nado no 2018
deberá ser empadroado en
Melide xunto cun dos seus
proxenitores que, a súa vez,
debe estar empadroado na vila
cunha anterioridade mínima
de 6 meses. Ao recibir a axuda,
o particular estará obrigado a
permanecer empadroado
xunto co menor por un perí-
odo de 4 anos.

Con esta medida de im-
pulso á natalidade, Melide
achega o seu grao de area para
loitar contra o reto demográ-
fico da comunidade autónoma
galega. Esta medida beneficiou
o ano pasado a 31 familias da
localidade.

Campaña de separación de residuos
e reciclaxe entre os hostaleiros

Se en vidro Melide é unha das vilas con máis porcentaxe
de toneladas recicladas, non pasa o mesmo cos envases
lixeiros que deben verterse ao contedor amarelo. Ante
isto, goberno local e Ecoembes, xunto coa empresa con-
cesionaria da limpeza viaria e recollida de residuos, pu-
xeron en marcha unha iniciativa dentro da hostalería
para ofrecerlles tamén a posibilidade aos hostaleiros de
adherirse a este novo programa de reciclaxe personali-
zada. Deste xeito, mediante a entrega dun cubo amarelo
de diferentes dimensións segundo as necesidades de es-
pazo do seu local, e de volume de creación de residuos,
os hostaleiros poderán separar e reciclar tanto o vidro
como os envases lixeiros.

Reciclaxe de papel e cartón nos comercios
Os técnicos deste programa de reciclaxe visitarán tamén
nas próximas semanas os comercios para ampliar este
programa con outro similar, desta vez dedicado á reco-
llida de papel porta por porta, sempre e cando haxa un
volume mínimo de cartón en cada local comercial. Con
estas dúas iniciativas o goberno local pretende incremen-
tar o índice de reciclaxe tanto de envases lixeiros como
de cartón.

Logo da adxudicación en
Xunta de Goberno local o
pasado día 14 de agosto, a
alcaldesa de Melide, Dalia
García, procedeu á sinatura
do contrato de obra do pro-
xecto “Acceso a explota-
cións agrarias Donide e
outras”, que levará a cabo a
reparación do firme en va-
rias parroquias de Melide:
Maceda, Grobas, Baltar, lu-
gar Trasmundi, Santalla de
Agrón e San Cosme.

Rematar
antes de outono
As actuacións darán co-
mezo nas próximas sema-
nas co fin de que antes do
outono quede finalizada a
execución da obra. En esen-
cia, trátase da limpeza das
pistas de acceso, así como o
renovado do firme que en
moitos dos casos dá servizo
a explotacións gandeiras. O
orzamento de licitación é de
preto de 85.730 euros e, en
palabras da rexedora muni-
cipal, o arranxo destas cinco
pistas servirá “para prestar
mellores servizos no rural”.

Reparación
do firme
en varias

parroquias
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1 GAFA SMART TONIC® Y 2 SMART CLIPS a elegir entre: 
Clip Polarized, Blueblock, Nightdrive, Sun, Precision y 3D*. 
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A cota que os establecementos
pagan de xeito voluntario para a
organización das festas do San
Roque foi a orixe dunha polé-
mica vivida nas últimas semanas
entre a comisión organizadora e
un negocio da vila.

Mediante un comunicado
difundido aos medios, o hosta-
leiro recriminoulle aos organi-
zadores do San Roque que
anunciasen en público a súa

decisión de non aportar a cota
este ano; concretamente o feito
de facelo enriba do palco
dunha orquestra o último día
das festas e ante a multitude de
xente que alí se congregaba.
Ademais, acusounos de mar-
char do seu local sen pagar
unha serie de consumicións.

“Os eventos do último día das
festas, onde con total falta de
educación a dirección desta co-

Polémica entre a comisión de festas e un
hostaleiro a conta da cota para o San Roque

misión arramplou pola nosa
casa sen falar con nós, coa ridí-
cula situación de irse do noso lo-
cal sen pagar dúas decenas de
copas, confundido o público co
privado, e subirse a un palco con
40.000 vatios de son a faltar á
verdade, acusándonos dunha
falsa contribución nula, cando
non tiñamos capacidade de ré-
plica, doeunos como hostaleiros,
pero moito máis como meliden-
ses”, explicaron dende a Cafete-
ría Estilo -o establecemento
afectado- no seu comunicado.

Dende o establecemento
aseguraron que contribuíron
“como cada ano na edición do
libro publicitario” e que a con-
tribución á comisión de festas
deste ano “foi íntegra á asocia-
ción de Cáritas Parroquial de
Melide”. “Vemos dun xeito
claro que a dirección da comi-
sión rompeu co respecto e a
unidade entre os hostaleiros
quedando invalidada como

Actuación da orquestra Panorama (Foto: TM)

dignos representantes da vila
nas súas festas”, engadiron no
seu comunicado.

Réplica da comisión
A resposta a este comunicado
por parte da comisión de festas
non se fixo esperar e, noutro
comunicado, os organizadores
reivindicaron o seu dereito a
expresar o trato recibido por
parte do establecemento hosta-
leiro “que deu lugar á decisión
de facer público o impago da
tradicional cota do San Roque”.

Segundo explicaron, “as con-
testacións ou as formas sempre
foron evasivas ou aprazamen-
tos para pagar a cota, cuestión
que podería haber quedado
zanxada na primeira visita, non
dando lugar a unha serie de ex-
cusas sobre a molestia dun
posto de roupa na esquina da
coñecida Rúa do Progreso ou a
reivindicación constante da lo-
calización do palco”.

Así mesmo, subliñaron que
“o agravio que sufriu a Comi-
sión de festas non foi o impago,
que por outra banda é real e
efectivo, senón os enganos con-

tinuos nas veces que diferentes
membros da organización pa-
saron a visitar o establece-
mento”.

Un lavado de imaxe
Os organizadores do San Ro-
que tamén xustificaron a apor-
tación da cota a Cáritas por
parte do hostaleiro como “unha
táctica para lavar a imaxe de
dito local ante o desprecio do
traballo da comisión”.

Finalmente, das acusacións
de non haber pagado as consu-
micións, dende a comisión de
festas defendéronse aludindo a
que “acusar aos membros da
Comisión do San Roque me-
diante a publicación dun com-
probante sobre o impago de
consumicións que non están
detalladas, que non conta cun
CIF, así como relatar unha si-
tuación que é de todo interpre-
table e que dende o local en
cuestión o identificado como
xerente, D. Jesús Rodriguez,
non viviu en primeira persoa,
deixa en claro cal é o motivo
que se persegue coa nota publi-
cada na prensa”.

Logo do parón das obras du-
rante algo máis dun mes para
o desenvolvemento da activi-
dade cultural e turística no
casco urbano de Melide, o pa-
sado 10 de setembro retomá-
ronse as obras de
humanización do centro da
vila e recuperación do Cantón
de San Roque.

Trátase da redefinición da
praza en si, así como da rúa in-
terior que entronca coa rúa
Alexandre Bóveda, rúa Rosa-
leda e AC-840 cruce coa N-
547.

A actuación iniciouse o pa-
sado mes de marzo coa am-
pliación e enlousado das
beirarrúas da avenida de Lugo
na desembocadura urbana do
Camiño de Santiago. Agora, o
reinicio das obras obrigará a
cortar o tráfico rodado na rúa
interior que rodea o Cantón de
San Roque,  o denominado
“parque”, para proceder coa
segunda fase desta obra.

Entre as actuacións que se
van levar a cabo está a modifi-
cación da actual vista da praza,
así como a reorganización e
saneamento de especies arbó-
reas, previo estudo paisaxís-

Comeza a fase final das obras para
mellorar o Cantón de San Roque

tico e biolóxico. Tamén se pro-
cederá á ampliación de beira-
rrúas e á reorganización dos
espazos, mantendo o espírito
de praza para reunión e activi-
dades que sempre tivo esta
zona.

Segundo apuntou a rexe-
dora da vila, Dalia García,
“neste momento está execu-
tado un terzo da obra, e ata fi-
nais de ano a actividade
incrementarase nesta zona
para finalizar o proxecto”. O
orzamento total desta actua-
ción é de 400.000 euros fi-
nanciados pola Consellería de
Medio Ambiente.

Colaboración veciñal
Dende o Concello de Melide fi-
xeron un chamamento a toda a
veciñanza para que contribúan
a levar adiante as obras en pleno
centro urbano, conscientes das
posibles molestias que poden
ocasionar durante algunhas se-
manas ao comercio, hostalería
ou outros servizos polo punto
no que se sitúan. Para isto, o
Concello sinalizou con carteis
informativos o corte da rúa se-
cundaria que percorre a parte
de atrás do Cantón ata o seu en-
tronque coa rúa Rosaleda, parte
pola que empezou a traballar a
empresa adxudicataria.

Obradoiro de emprego

Guía de emerxencias para os peregrinos
A Xunta de Galicia editou unha Guía de Emerxencias
para a peregrinación polos camiños de Santiago, que re-
colle consellos prácticos, medidas de autoprotección e
información en caso de emerxencia. A guía -editada en
castelán, galego e inglés- inclúe unha serie de apartados
con consellos útiles para antes e durante a peregrina-
ción. Ademais, achega información sobre o número de
teléfono europeo de Emerxencias, o 112, e fai referencia
tamén aos problemas de saúde máis frecuentes, a con-
sellos sobre como evitalos e cando debe solicitarse asis-
tencia sanitaria, e ás particularidades das peregrinacións
en grupo. Ao mesmo tempo, destináronse 100.000 eu-
ros ás agrupacións de voluntarios de Protección Civil das
localidades situadas no Camiño Francés e Portugués
para prestar unha mellor atención aos camiñantes.

O concello de Melide compartirá co de Boimorto un obra-
doiro de emprego de Natureza no Camiño de Santiago
con capacidade para 20 persoas. Os 20 alumnos traba-
llarán especialidades como a dos viveiros, xardíns e cen-
tros de xardinería, ademais da instalación e mantemento
de xardíns e zonas verdes. A partida para o obradoiro a
desenvolver entre ambos municipios é de case 304.000
euros. A selección dos alumnos e alumnas realizarase a
través das oficinas de emprego. Terán preferencia, en xe-
ral, as persoas beneficiarias da Renda de Integración So-
cial de Galicia (Risga); mulleres; vítimas da violencia de
xénero; menores de 30 anos; traballadores que esgotaran
as prestacións ou subsidios por desemprego; parados de
longa duración; maiores de 45 anos; persoas sen titula-
ción universitaria ou de FP de grao superior; e persoas
con discapacidade ou en risco de exclusión social.
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O Concello prorroga a xestión da
piscina ata resolver a adxudicación
O Concello de Melide ga-
rantirá a apertura da pis-
cina climatizada ao
prorrogar o servizo coa ac-
tual empresa concesiona-
ria ata a finalización do
proceso da nova contrata-
ción. Así o anunciou a al-
caldesa da vila, Dalia
García, quen afirmou que
“sendo un servizo priorita-
rio como é o deporte e a
calidade de vida dos veci-
ños e veciñas de Melide,
dende o goberno munici-
pal non podemos máis que
asegurar que a piscina cli-
matizada e todas e cada
unha das actividades que
esta instalación oferta de
maneira moi competitiva
siga como ata o de agora”.

Deste xeito o goberno
local evita pechar as insta-
lacións, que contan con
máis de 1.500 socios en
toda a comarca, e garante
o servizo ata o remate do
proceso de licitación “que
xa comezou coa elabora-
ción do estudo económico
perceptivo o pasado mes
de xuño”.

García apuntou que

“unha vez finalice a pre-
sentación do estudo e os
trámites administrativos,
licitarase o procedemento
coa maior dilixencia posi-
ble, a pesar da dificultade
técnica que neste mo-
mento posúen as adminis-
tracións ao adaptarse á
nova lexislación en mate-
ria de contratos”.

Dende o Concello ta-
mén puntualizaron que a
piscina “continuará tendo
un dos prezos por aboado
máis competitivos de toda
a comunidade segundo os
servizos que presta”.  Ade-
mais, como novidade esta
tempada ofertará un escá-
ner virtual gratuíto que
medirá o nivel de graxa
corporal en 3D a todos e
cada un dos usuarios que
o demanden. Paralela-
mente manterá cada unha
das disciplinas deportivas
que prestaba de xeito gra-
tuíto.

As instalacións, situa-
das na urbanización Tabo-
ada Roca, contan tamén
con ximnasio e sala de má-
quinas.

Melide 11

A oficina de turismo situada
en Furelos e dependente do
Concello de Melide atendeu a
un total de 10.259 persoas
dende que abriu as súas portas
o pasado 12 de xullo e ata o 31
de agosto.

Segundo reflicten os datos
do balance elaborado polos
técnicos de Turismo, case tres
cuartas partes das persoas que
visitaron Melide, 7.358 (o
72%), procedían de diferentes
lugares de España, destacando
os que se achegaron desde An-
dalucía, seguidos por madrile-
ños, cataláns e valencianos.

En canto aos estranxeiros
procedentes de países euro-
peos, 1.893 (o 18%), sobresaen
os italianos, seguidos a moita
distancia polos alemáns.
Aqueles que se acercaron
dende outras partes do
mundo, 1.008 (o 10%), proce-
dían de América, sendo sobre
todo estadounidenses, segui-
dos tamén de lonxe por visi-
tantes dos países
latinoamericanos. En Asia,
Galicia tivo éxito entre os co-
reanos do sur, taiwaneses e xa-
poneses, aínda que tamén se
acercou algún chinés.

Do continente que menos

Máis de 10.200 visitantes pasaron pola
oficina de turismo entre xullo e agosto

visitaron Melide sobresae
África.

En comparación ao mesmo
período do ano anterior pro-
duciuse un crecemento nota-
ble do número de visitantes,
cun incremento dun 43,56%.
Pasouse de 7.146 visitantes no
2017 a 10.259 no 2018. O nú-
mero de españois creceu un
55,26% con respecto o ano an-
terior, pasando de 4.739 no
2017 a 7.358 no 2018. En
canto ao número de europeos,
este medrou un 17,07% con
respecto o ano anterior, sendo
de 1.617 no 2017 e de 1.893 no
2018. Finalmente, o número
de non europeos medrou un

27,59% con respecto o ano an-
terior, sendo a cifra total de
790 no 2017, e de 1.008 neste
2018.

Máis turismo nacional
Como conclusión, no informe
dos técnicos de Turismo apre-
ciase principalmente un crece-
mento moi importante de
turistas nacionais. En canto
aos visitantes estranxeiros,
tanto europeos como do resto
do mundo, tamén aumentaron
as cifras, aínda que de xeito
máis moderado, sobre todo no
caso dos europeos.

A oficina de turismo estará
aberta ata finais de ano.

A corporación melidense
aprobou por unanimidade de
todos os grupos políticos a ce-
sión gratuíta ao Servizo Ga-
lego de Saúde dunha finca de
case 5.000 metros cadrados
para a construción do novo
centro de saúde.

“Trátase duns terreos situa-
dos na Rúa Ourense que pro-
veñen de tres fincas orixinarias
e residuais dunha única finca
rexistral de 10.000 metros ca-
drados procedente dunha do-
azón”, apuntou a alcaldesa
melidense, Dalia García.

A rexedora tamén destacou
a importancia da cesión para
proseguir co proceso; cesión
que será publicada no Boletín
Oficial da Provincia para o seu
prazo de exposición pública,
tramite de alegacións e poste-
rior aceptación da cesión ao
Sergas.

“Con este trámite cúmprese
o iniciado en 2016 co inventa-
rio de 1.042 metros cadrados
a nome do Concello, a poste-
rior agrupación, unificación

de referencia catastral, inven-
tario e cesión”, sinalou García.

Trala aprobación por una-
nimidade do proceso, o pró-
ximo paso será a aprobación
en Xunta de Goberno Local da
licenza de obra dun edificio de
case 2.000 metros cadrados,
“no que se unificarán todos os
servizos existentes de fisiote-
rapia, pediatría, PAC, consul-
tas e demais nun único
edificio acorde coas necesida-
des dunha poboación como a
do concello de Melide”.

Reunión co
conselleiro de Sanidade
A comezos de setembro a al-
caldesa de Melide mantivo
unha reunión en Santiago de
Compostela co titular da Con-
sellería de Sanidade para tra-
tar aspectos relacionados co
futuro centro de saúde. Se-
gundo manifestou, o compro-
miso da Xunta é firme co
obxectivo de que Melide conte
coas mellores infraestruturas
sanitarias.

O pleno municipal aproba a cesión
dos terreos para o Centro de Saúde
Trala cesión, o seguinte paso será a aprobación do

permiso de obra por parte da Xunta de Goberno Local



Veciños de Santiso aseguran
que os lobos están a criar a es-
casos 50 metros das súas casas
e, nun caso en concreto, preto
dunha vivenda onde hai ne-
nos. Aseguran que viven con
medo a que un día pase algo.

Unha desas familias é a de
Isabel Castro, que vive no lu-
gar de Sestelo, na parroquia de
Belmil. “Temos unha loba
cerca da casa, sabémolo por-
que ás mañás vémola polo
lado de abaixo da casa e ás tar-
des, sobre as oito e media ou
nove, están polo lado de
arriba”.

Nun primeiro momento di-
xéronlles que poderían ser
cans salvaxes, pero esta veciña
afirma que se trata dunha loba
con tres crías. “Nós é a pri-
meira vez que os vemos, e
máis tan preto da casa, de
feito, miña nai ten 67 anos e
dixo que nunca un lobo vira
ata o de agora, porque mira,
ata nos dicían que non eran lo-
bos, que eran cans salvaxes,
pero atopamos os seus excre-
mentos, que din que teñen
moito pelo, e efectivamente,
abonda con meterse alí cerca
da nosa casa un pouco para
dentro e ves como está todo
minado dos seus excremen-
tos”.

Segundo relata esta veciña,
saen a plena luz do día e “por
tres veces” xa lles botaron as
vacas fóra. “Xa nos temos le-
vantado algunha vez ás catro
da mañá a meter as vacas”. E
o peor, indica, é que están
criando: “crías nós vímoslles
tres, que estaban xogando alí,
eran tres polo lado de enriba
mesmo da nosa casa e máis do
veciño, teñen alí os camiños e
onde están a diario todo pi-
sado, xogan alí cuns paus”.

Varios meses
con esta situación
O máis sorprendente desta si-
tuación, que se prolonga xa un
par de meses dende que viran
aos lobos por primeira vez, é
que os animais semellan per-
correr a zona con tranquili-
dade e a calquera hora do día,
motivo polo que Isabel di ter
medo a que pase algo, xa que
ten un neno pequeno. “Que os

Veciños de Santiso aseguran que
unha loba está a criar preto das casas

viramos así como agora vai
para dous meses, e claro, eu
teño un rapaz pequeno de oito
anos e téñoo avisado para que
non salga, porque se cadra
non lle fan nada, pero quen o
sabe; as crías de momento non
fan nada, que son pequeniñas,
pero os grandes vaite ti a sa-
ber, cando nós metemos as va-
cas para muxir, que as mete
meu irmán sobre as sete ou
sete e media, pois aí cara as
oito e media xa se empezan a
ver, deben saír por se deixaron
algunha vaca”, cre Isabel.

Na procura de solucións
De momento os veciños convi-
ven con esta situación, e con
medo, xa que ninguén lles pro-
porcionou outra solución.
“Nós avisamos ao alcalde, e
despois viñeron os de Medio
Ambiente e din que están mi-

rando, que ían mandar aos ca-
zadores, pero nós de momento
non vimos que viñeran aí, así
que por agora non temos nin-
gunha solución; convivimos
así e con medo a que pase
algo, pendentes do rapaz”.

Mentres agardan unha so-
lución esta veciña amósase
precavida, “tampouco nos
achegamos moito por medo, e
as vacas ata hai pouco deixa-
bámolas fóra, pero agora xa
non porque ata elas teñen
medo”. O certo é que de mo-
mento os lobos non atacaron a
ninguén.

Tanto Isabel como outros
veciños fixeron por recoller al-
gunha instantánea dos ani-
mais, pero o máis preto que
estiveron foi unha fotografía
na que se aprecia o que asegu-
ran é un lobo atravesando un
prado preto das casas.

Imaxe tomada polos veciños de Santiso do lobo preto das súas casas

Despois de case catro anos o ensanchado da estrada que
dá acceso á aldea de Barazón, no municipio de Santiso,
chegou á súa fase final. “Unha obra que os veciños desta
parroquia pedían dende fai moitos anos e a todos os gru-
pos que estiveron gobernando”, apuntaron dende o Con-
cello. Trátase do acceso principal a esta aldea e á igrexa.
“Con esta mellora pasamos de ter pouco máis de tres me-
tros de plataforma a ter seis metros de vía e un metro de
senda peonil”, explicaron.

Din “ter medo” a que pase algo porque hai nenos nas
vivendas e porque os animais saen a plena luz do día

É outra das grandes proble-
máticas que se repite ano
tras ano e á que teñen que
facer fronte os gandeiros
para protexer as súas collei-
tas de millo. Falamos do xa-
baril, que pola zona de
Santiso está a causar nume-
rosos estragos nos cultivos
dos agricultores.

Segundo explicaron
dende o propio Concello “os
gandeiros deste municipio
invisten moitos cartos nas
plantacións de millo para o
seu gando”, de feito o custo
medio adoita ascender a
máis de 1.500 euros por hec-
tárea. Non obstante, nunha
soa noite o porco bravo pode
chegar a estragar varias hec-
táreas de terreo. “Chega a
haber casos nos que ao longo
dunha noite os xabarís esna-
quizan case dúas hectáreas;
e a esta perda hai que enga-
dir o gasto no material que
usan para pechar as súas fin-
cas con cercados eléctricos, a
maiores do traballo que su-

pón o mantemento destes
cerrados”, indican.

Solucións
Ante esta situación, o Conce-
llo de Santiso colabora cos
veciños limpando e desbro-
zando os perímetros das fin-
cas para facilitar a
colocación e mantemento
destes valados eléctricos. A
maiores, dende o consistorio
enviaron á Consellería de
Medio Ambiente unha carta
na que pedían solucións ao
problema.

Dende a Xefatura Terri-
torial da Consellería de Me-
dio Ambiente a resposta foi
que “as batidas de xabaril xa
están autorizadas” e que da-
rán parte ao TECOR respon-
sable da zona para coordinar
as batidas cos gandeiros pre-
xudicados. Mentres tanto, os
gandeiros terán que seguir
facendo fronte aos estragos
do xabaril con métodos que
consigan disuadir ao animal
dos seus terreos.

Valados eléctricos para protexer
as colleitas de millo do xabaril
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Rematan as obras para ensanchar
o acceso á aldea de Barazón



Comarca 13Cerne 152. Setembro 2018

Case 7.000 euros para realizar melloras no
Colexio Público de Toques

Sen teléfono e sen televisión
en Toques tralas tormentas

O alcalde de Toques, Miguel
Buján, amosou en nome pro-
pio e tamén no dos veciños “o
malestar que existe no muni-
cipio” debido a que “transco-
rridas máis de 48 horas da
tormenta do pasado sábado
(8 de setembro), o servizo te-
lefónico e de televisión non
estaba restablecido”.

“Son moitos os veciños e
veciñas que se achegan ata a
casa consistorial para amo-
sar o seu descontento pola
situación que están vivindo
nos seus fogares despois de
que a tormenta do sábado os
deixase sen servizo de telé-
fono e tamén sen televisión”,
dixo Buján.

Dende o Concello de To-
ques reiteraron o aviso ás

empresas competentes na
materia así como tamén nu-
merosos veciños a título par-
ticular presentaron as súas
queixas.

Neste senso, o rexedor mu-
nicipal fixo especial fincapé
“na impotencia que sentimos
dende o Concello xa que non
é a nosa competencia arran-
xar eses problemas, senón das
empresas adxudicatarias dos
diferentes servizos”, e instou
“ás empresas responsables a
que atendan as peticións e as
queixas dos veciños con cele-
ridade e deixen de facer oídos
xordos, respondendo con res-
ponsabilidade nos seus servi-
zos para que a vida dos
veciños poida volver canto
antes á normalidade”.

O Concello de Toques rema-
tou as obras de mellora que se
realizaron no Colexio Público
do municipio, por un importe
de 6.897 euros. As obras aco-
metéronse ao longo dos meses
de verán aproveitando a au-
sencia dos cativos debido ás

vacacións estivais.
As melloras que se levaron

a cabo con cargo ás arcas mu-
nicipais consistiron no pin-
tado de todas as aulas do
centro educativo así como ta-
mén no pintado exterior e na
limpeza de caleiros para  que

cumpran co seu obxectivo de
recollida de pluviais coa che-
gada da temporada de choivas
e temporais.

O alcalde da vila, Miguel
Buján, salientou que “estas
melloras enmárcanse dentro
da política actual do equipo de
goberno, priorizando a educa-
ción pública e de calidade no
municipio e propiciando deste
xeito que os máis pequenos de
Toques conten con instala-
cións adecuadas para a súa
formación”. Do mesmo xeito,
o rexedor municipal insistiu
na defensa dunha “educación
pública por parte dun go-
berno progresista como é o
noso”, dixo.

Pese á proposta de última hora
“da administración” de facili-
tarlles un profesor a media
xornada, o equivalente a 13 ho-
ras semanais, a Anpa do CEIP
Arcediago, en Santiso, man-
tivo unha concentración ás
portas do colexio, e tampouco
levaron aos nenos á clase, no
día en que deu comezo o curso
escolar. Todo para protestar
polo anuncio da supresión dun
profesor no colexio público.

Segundo explicou a presi-
denta da Anpa, Yolanda Couso,
“aínda con esta proposta o ser-
vizo quedaría moi mermado, e
nós non estamos dispostos a
que nos sigan reducindo os re-
cursos, todos os anos nos qui-
tan un pouco para aburrirnos e
ao final parecerá que cerramos
nós o colexio cando serán eles

quen o pechen”.
Couso explicou que o motivo

que dende a administración ale-
gan para suprimir un profesor
este curso escolar é “que é un
profesor provisional, que non hai
praza creada para ese profesor,
que o cupo está cerrado e que
non hai presuposto”; e engade
que “o problema non é que non
haxa nenos, senón que os rea-
grupan de tres en tres cursos”.

Continuarán
coas mobilizacións
Ante esta situación, pais e nais
dos alumnos do colexio, tamén
o alcalde de Santiso, distinos
concelleiros e numerosos veci-
ños, acudiron ás portas do co-
lexio para amosar o seu
malestar, e anunciaron que
continuarán coas mobiliza-

cións. “Trala concentración de
hoxe, a medida que imos to-
mar agora é a de non enviar os
nenos ao colexio ata que poñan
algo en firme enriba da mesa, e
queremos o que xa tiñamos, un
profesor a xornada completa,
non nos vale esta solución”,
aclarou a presidente da Anpa.

Couso amosouse así de firme
ao asegurar que as comunica-
cións oficiais que teñen os pais
veñen por parte do director do
colexio e a través da voceira do
PP en Santiso, Matilde Pallares.
“Ninguén nos comunicou nada
máis, e iso que solicitamos for-
malmente unha entrevista co
xefe territorial de Educación na
Coruña, Indalecio Cabana, da
que non temos nin contesta-
ción”, sinalou, e engadiu que “a
proposta das 13 horas que te-

Pais do colexio de Arcediago protestan ante
o novo intento de suprimir un profesor

Pais e nais de alumnos, o alcalde de Santiso e numerosos veciños acudiron á concentración realizada
ás portas do colexio o día en que comezou o curso escolar, para protestar polo recorte de persoal

mos agora mesmo é de palabra,
pero compromiso formal ou
documento non temos ningún”.

Unha situación
que vén de atrás
A situación de incerteza que es-
tán a vivir os pais dos alumnos
do CEIP Arcediago non é nada
novo, senón que xa se remonta
anos atrás. “O que está pasando
xa vén de catro anos atrás, cando
cerrraron o outro colexio do con-
cello, o de Visantoña, co compro-
miso de que se ían a manter no
colexio de Arcediago tres unida-
des de primaria, é dicir, pri-
meiro-segunto, tercerio-cuarto,
e quinto- sexto; ese foi o compro-
miso aquirido cos pais de Visan-
toña naquel momento”, afirmou
Yolanda. “Dous anos despois, no
colexio de Arcediago intentaron
sacarnos un profesor, que é a
mesma situación que estamos a
revivir agora, e iso mantendo o
mesmo número de nenos por-
que sempre estivemos en torno
aos 40; en concreto temos ac-
tualmente 39 alumnos”.

Cando no curso 2016-2017
se intentou suprimir un profe-
sor, os pais tamén recorreron
ás mobilizacións ata que conse-
guiron que se lles enviase unha
profesora de primaria coa espe-
cialidade en pedagoxía tera-
péutica. “O caso é que ao ano
seguinte, no curso 2017-2018, a
profesora que nos mandaron xa
só era de primaria e compartí-
ronnos a pedagoxía terapéutica
con outra profesora do colexio
de Melide; e este ano volven ás
andadas intentando suprimir
un profesor cando contamos co

mesmo número de nenos, 39”.
Agora, o malestar por parte

da Anpa é maior se cabe des-
pois do compromiso adquirido
hai dous anos por parte do xefe
territorial de Educación. “Este
señor, Indalecio Cabana, com-
prometeuse verbalmente
diante de todos nós o 19 de se-
tembro de hai dous anos no co-
lexio de Arcediago, a que se se
mantiña o censo de nenos man-
teríase o cadro de profesores”.

Con isto, o malestar é xene-
ralizado entre os pais. “Estamos
un pouco enfadados porque
non queremos estar todos os
anos coa mesma historia, eu en-
tendo que nos reduzan un pro-
fesor se baixase o número de
alumnos á metade por exemplo,
pero segue habendo o mesmo
número de alumnos; estamos
moi fartos de que nos medios
de comunicación, nas listas
electorais e demais se fale da di-
namización do rural, de que
non morra o rural, e resulta que
os cementos do noso rural, que
son os nosos nenos e mozos, es-
támolos rompendo por todas as
esquinas”, dixo Couso. “Como
pais, non queremos estar defen-
dendo todos os anos o que cre-
mos que nos corresponde, os
nosos nenos non son alumnos
de segunda, son iguais que os
nenos que poidan estar en cal-
quera cidade capital, e como
nós tamén temos que pagar os
nosos impostos, tamén quere-
mos que se nos trate coa mesma
igualdade que ao resto, que te-
ñamos unha educación de cali-
dade para os nosos fillos”,
concluíu a presidenta da Anpa.
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A Garda Civil detivo a un total
de 20 persoas nas provincias
da Coruña (operación Tanu-
noi), e Lugo (operación Tele-
funken), supostamente
involucradas en numerosos
roubos con forza e violencia.

As investigacións iniciá-
ronse polo equipo de Policía
Xudicial de Noia o pasado mes
de xaneiro tras ter coñece-
mento de numerosos roubos
con forza na súa zona. O resul-
tado das pescudas permitiu
saber que este grupo de per-
soas operaba por toda a co-
marca de Santiago de
Compostela, estendéndose ata
Melide e chegando incluso ata
a zona de Betanzos. Unha
parte deste grupo decidiu dei-
xar a zona na que realizaban
os roubos con forza e despra-
zarse a Lugo, realizando as
súas actividades por toda a
provincia.

De roubos con forza os de-
tidos foron pasando a perpe-
trar roubos con violencia,
“pois era tal o grao de con-
fianza que tiñan nas súas ac-
cións que comezaron a
realizalas a plena luz do día,
encontrándose nalgúns dos

casos cos moradores das vi-
vendas no seu interior e ac-
tuando con violencia contra os
mesmos”, indicaron dende a
Garda Civil.

Ademais de na provincia de
Lugo, na provincia da Coruña
leváronse a cabo tres rexistros
en Santiago e outros catro en
Melide.

Imputado un
veciño de Santiso
Os obxectos roubados polos
detidos, entre os que había te-
léfonos móbiles, tablets, tele-
visores, xoias, ferramentas ou
armas, eran vendidos suposta-
mente a un veciño de Santiso,
que se ocupaba de gardalos
nun almacén para posterior-
mente revendelos a un prezo
superior. Por estes feitos im-
pútaselle un delito de recepta-
ción de mercancía roubada.

120 roubos esclarecidos
No operativo das detencións
participaron numerosas uni-
dades da Garda Civil e, o día
das operacións, un total de
160 axentes. Ata o momento
puidéronse esclarecer un total
de 120 roubos.

Os efectos recuperados ató-
panse nos cuarteis da Garda
Civil de Milladoiro e Lugo para
que os seus propietarios os
poidan reclamar. A instrución
das dilixencias tramitounas o
Xulgado de Instrución nú-
mero 1 de Arzúa.

Roubos en Pontevedra
As operacións levadas a cabo
na Coruña e Lugo permitiron
tamén o esclarecemento de 40
roubos a casas habitadas e se-
gundas residencias da zona
norte da provincia de Ponteve-
dra, recuperando obxectos por
valor de 80.000 euros.

As investigacións realizadas
polo equipo da Policía Xudi-
cial da Garda Civil de Lalín
baixo o nome de operación
Raubon, permitiron atribuír a
10 dos 20 detidos 39 roubos
cometidos no que vai de ano
en municipios como os de La-
lín, Silleda e Vila de Cruces.

As dilixencias instruídas
pola Garda Civil de Lalín entre-
gáronse no Xulgado de Instru-
ción número 1 de Arzúa debido
a que os roubos foron atribuí-
dos a dez persoas residentes na
súa maioría en Melide.

Vinte detidos por roubos con forza e
violencia en varios municipios galegos
Os ladróns vendían os obxectos roubados a un veciño
de Santiso que os almacenaba para vendelos de novo

Fotos: Garda Civil

A conselleira do Medio Rural, Ángeles
Vázquez, visitou o municipio de Santiso,
un concello con gran tradición gandeira
se temos en conta que os pagos da PAC
que perciben os seus veciños representan
máis do 40% do orzamento municipal.
En concreto, no 2017 os seus gandeiros e
agricultores recibiron máis dun millón
de euros correspondentes coa PAC, re-

partidos entre 181 solicitudes.
“Isto é unha mostra do importante que

son os fondos europeos para o noso terri-
torio e por iso traballaremos por manter
o orzamento comunitario da PAC 2020”,
sinalou a conselleira. Fíxoo durante unha
visita á explotación de vacún de leite Lou-
reiro Varela, unha cooperativa de dous
socios que contou con achegas da Conse-

llería do Medio Rural en varias ocasións,
a última en 2017 cando foi beneficiaria de
axudas pola incorporación dunha moza e
por un plan de mellora que pretendía
modernizar a explotación.

Neste sentido Ángeles Vázquez desta-
cou a aposta dos gandeiros galegos por
expandir as súas explotacións e facelas
rendibles a través da incorporación de
membros, sobre todo novos e mulleres, e
por mellorar a as súas infraestruturas,
moitas veces a través da fusión con outras
granxas para así reducir os custos. “Deste
xeito garántese a viabilidade fronte esas
pequenas explotacións sen relevo xera-
cional”, indicou a titular de Medio Rural.

Solidariedade
Durante a súa visita, Ángeles Vázquez
agradeceu a actitude destes empresarios,
xa que traballan por mellorar e manter
ao día o seu proxecto. Ademais, destacou
especialmente a súa solidariedade xa que
trala vaga de lumes de outubro os titula-
res desta explotación xunto a outros gan-
deiros de Santiso doaron palla a
compañeiros que o precisaban.

Os gandeiros de Santiso recibiron
máis dun millón de euros da PAC 2017

Un momento da visita da conselleira á granxa de Santiso (Foto: MR)

A Deputación da Coruña pu-
blicou na Plataforma de Con-
tratación do Sector Público a
licitación das obras de repa-
ración integral da cuberta do
claustro de peregrinos do
mosteiro de Sobrado dos
Monxes que, en total, contan
cun presuposto de 62.065,11
euros. Agora, as empresas in-
teresadas en participar na li-
citación teñen ata o 24 de
setembro para presentar as
súas ofertas. Os traballos, que
completarán os xa realizados
polo organismo provincial na
ala norte do claustro, axuda-
rán a manter o inmenso valor
patrimonial do mosteiro, de-
clarado Patrimonio da Hu-
manidade pola Unesco.

A Deputación
licita as obras para

reparar a cuberta do
mosteiro de Sobrado



Cerne 152. Setembro 2018 Publicidade 15

ESPECIAL BAÑOS 
- Sustitución de bañera por plato de ducha
- Platos a medida. Fabricación propia
- Paredes sin juntas con formato grande
de ‘Techlan’ o ‘Dektom’

¡¡¡¡Recuerda, elimina tus viejos azulejos por
los nuevos formatos sin juntas!!!!

OTROS TRABAJOS
- Fachadas ventiladas
- Fachadas Sate
- Fachadas de piedra, granito, dektom o Tecklan
- Fachadas y muros de perpiaño
- Columnas, balaustres

TRABAJOS EN CEMENTERIO
- Revestimientos de nichos
- Grabado de placas
- Chapas de acero
- Letras de acero, bronce y porcelana

Parque Empresarial La Madanela, Parcela 42
15.800 MELIDE (A Coruña)

Tlf.: 981 505 518
Fax.: 981 505 518

e-mail: marmolmelide@gmail.com

ESTAMOS EN:

Anúnciate no
Cerne

981 50 61 88
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Tenda de alimentación cunha ampla variedade de
produtos tradicionais e locais, ademais de todo tipo
de produtos para a matanza de primeira calidade

En Supermercados Gómez - Coviran disfrutarás de
confianza, calidade e o servizo dunha tenda de barrio

Envasamos o vacío
Servizo a domicilio
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“En moitas das miñas obras cuestiono o que se
nos inculcou dende pequenos como correcto”
‘Humanidades’, ese é o tí-
tulo da exposición que acolle
a Casa do Concello de Toques;
unha mostra elaborada pola
artista plástica e veciña do
municipio Raquel Currás.
“Son en total 16 obras tanto de
acrílico, como óleo, como con
outros materiais”, así a define
a autora, quen explica que na
súa elaboración emprega cou-
sas moi diferentes: “utilizo un
pouco de todo, vou combi-
nando diferentes técnicas e
utilizo papel, cola, la, a casca
de froitos secos… un pou-
quiño de todo”.

Raquel explica que a obra
xira en torno a diferentes as-
pectos que nos rodean: “eu
céntrome moito en todo
aquilo que se nos inculca
dende pequenos, aspectos
como a relixión, ou que tes
que ser dunha maneira deter-
minada, no que che din que é
o máis correcto, todo aquilo
que se nos establece como o
axeitado; e en moitas das mi-
ñas obras cuestiono un pouco
iso, e despois tamén o lado
máis escuro do ser humano,
que pode xurdir nos momen-
tos máis difíciles cando ao
mellor ata ese momento non
saíra. Trato de analizar un
pouco toda a sociedade, todo
o que está establecido como o
correcto para facer un pouco
de análise e facer pensar á
xente”.

A necesidade de expresar
Darlle forma aos seus pensa-
mentos é para esta moza de
Toques unha maneira “máis
sutil” de expresar as súas
ideas. “É unha forma de poder
expresalas e tamén unha ne-
cesidade, a necesidade de es-
tar facendo este tipo de obras
e sobre todo obras que teñan
un significado, que removan
algo na xente que as contem-
pla. A min non me gusta pin-
tar paisaxes, gústame ir un
pouco máis alá e facerlle sen-
tir á xente cousas, sexan boas
ou malas, porque hai opinións
para todos os gustos, pero que
as persoas non se queden in-
diferentes ante o que están
vendo”.

A mostra non está dirixida
a un público en concreto, pois
tal e como sinala a súa crea-
dora “a pesar de que eu poida
ter o meu significado de cada
obra, e aínda que eu teña unha
idea de cada peza que estea ex-
presando, tamén me gusta que
cada un saque a súa propia
conclusión e interpretación do
que está vendo. É algo para to-
dos os públicos, ademais non

fai falta ter ningún tipo de co-
ñecemento de arte, simple-
mente que a xente o vexa e,
teña a idade que teña ou sexa
do sector que sexa, que se
deixe levar e saque a súa pro-
pia interpretación, nada
máis”.

Expoñer na “súa terra”
Non é esta a primeira vez que
a toquense Raquel Currás ex-

pón as súas creacións, de feito
en Santiago, no seu lugar de
residencia, xa expuxo en va-
rios establecementos e tamén
no centro sociocultural de
Conxo, ao igual que formou
parte dunha exposición colec-
tiva nunha galería de Ourense,
e tamén amosou a súa obra
noutro establecemento da Co-
ruña. Agora achégase ata as
súas orixes para que a coñezan

un pouco mellor. “Propuxé-
ronmo dende o Concello e a
verdade é que si que me apete-
cía expoñer na miña terra, fose
en Toques ou en Melide
mesmo, pero o caso é que esti-
vese o máis preto posible das
miñas orixes para mostrarlle á
xente que me ten a pista un
pouco perdida o que fago e os
traballos que realizo”.

Aclara Raquel que a ela
sempre lle gustou debuxar e
pintar, e que “o seu” foi “unha
paixón dende pequena”. Cur-
sou estudos de Anatomía Pa-
tolóxica, pero co obxectivo de
dar saída ás súas ideas e plas-
malas na realidade matricu-
louse na Escola de Arte Mestre
Mateo de Santiago. “Vin que
había estudos de Escultura e
apunteime, porque nunca se
sabe; aínda que este sexa un
mundo difícil hai que inten-
talo, e con traballo e esforzo as
cousas irán saíndo pouco a
pouco”. E aí está, engade:
“apostando polo que real-
mente me fai feliz, polo que é
a miña paixón, porque se non
o intentase sei que nun futuro
me pesaría”. A formación
desta moza está fortemente
marcada por artistas moder-
nistas surrealistas como René
Magritte, Salvador Dalí, Man
Ray ou Frida Kahlo.

Máis que un hobby
Conversando con ela deixa
claro que o que fai é máis que
un hobby: “realmente quero
dedicarme a isto, con traballo
e dedicación pódese chegar,
porque hoxe en día hai moitas
vías e si que é posible poder vi-
vir disto en diferentes discipli-
nas e por diferentes canles;
por iso sempre hai que po-
ñerse metas altas para inten-
tar chegar a elas ou polo
menos intentar acercarse”.

A exposición que acolle a
Casa do Concello de Toques
pode visitarse ata o 14 de se-
tembro, non obstante Raquel
xa conta con algunha que ou-
tra mostra programada pen-
dente de confirmar o lugar.
As obras expostas tamén es-
tán á venda, impresas en ca-
misetas ou ben as pezas en si.

Sobre estas liñas, Raquel Currás coa súa familia e o alcalde e o tenente de alcalde de Toques.
Ao lado e abaixo, diferentes obras da artista. (Redes Sociais: raquelcurrasart)
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Falamos con: Raquel Currás García
artista plástica que expón a súa obra en Toques

Á inauguración da exposición asistiron numerosas persoas que puideron contemplar as obras da súa veciña
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Ata o vindeiro 24 de setembro o Concello de Melide ten aberto o prazo para poder
inscribirse nas actividades deportivas e culturais que ofrecerán este curso
2018/2019 as Escolas Municipais; máis dunha vintena de actividades diferentes
que comezarán no mes de outubro. As persoas interesadas poden formalizar a
matrícula no departamento de Cultura do Concello de Melide.  O 26 de setembro
publicaranse as listas de admitidos e a lista de agarda. Dentro das actividades
que se poñerán en marcha para este curso 2018/2019 para os nenos e nenas ata
os 16 anos, atópanse cociña, bádminton, baloncesto, balonmán, atletismo, teatro,
ballet, pintura, gaita, percusión, fútbol sala, patinaxe artístico e xogos psicomo-
trices. Xa para os maiores de 16 anos haberá como novidade clases de bodypump,
e actividades de anos anteriores como hipopresivos, jumping e TRX, ademais das
escolas culturais de fotografía, corte e confección, pintura, gaita e percursión.

AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MELIDE
OFERTAN MÁIS DE VINTE ACTIVIDADES

Segundo o balance realizado pola Oficina de Turismo do Concello de Melide este
ano gozaron do servizo de Bus turístico un total de 497 persoas entre os meses de
xullo e agosto. Concretamente, no mes de xullo subíronse ao autobús 129 usuarios,
unha media de 7 persoas ao día; mentres que no mes de agosto puideron gozar desta
actividade 368 persoas, quedando 22 persoas sen praza; a media neste caso foi de
12 persoas ao día. Os técnicos de Turismo explicaron que “durante as primeiras se-
manas foron sobre todo peregrinos os que se subiron ao autobús, mentres que en
agosto foron turistas”. Trátase dunha iniciativa que se puxo en marcha xa o ano pa-
sado por parte dos departamentos de Cultura e de Turismo do Concello de Melide
e que serve para dar a coñecer o patrimonio da vila e arredores tanto a veciños como
a visitantes. No seu percorrido de dúas horas visítanse a Ponte de Furelos, o Castelo
de Pambre, o Mosteiro de Sobrado dos Monxes e Santa María de Melide.

CASE MEDIO MILLEIRO DE PERSOAS
GOZARON ESTE VERÁN DO BUS TURÍSTICO

A orquestra Panorama foi a encargada de poñer o punto e final a máis de dez días
de troula e actividades para celebrar o San Roque 2018. Ao longo de máis dunha
semana, milleiros de visitantes da comarca e de fóra, así como os emigrantes retor-
nados, déronse cita no Cantón de San Roque e nos diferentes lugares do municipio
que albergaron numerosas acitivdades; dende a música tradicional da man de Froito
Novo e Herba Grileira, Leirabuxo ou a novel agrupación saída do Conservatorio de
Música Profesional de Melide, Catro Caños, ata as mellores orquestras de Galicia,
xunto con artistas de fama nacional como David de María ou La Pegatina. Melide
despediu a súa semana grande dedicando a xornada aos máis pequenos co deno-
minado Día do Neno. A alcaldesa da vila, Dalia García, fixo un balance “moi positivo
das festas, agradecendo o traballo da comisión así como a colaboración de todos e
cada un dos veciños” e salientou que “os festexos desenvolvéronse sen incidentes”.

BALANCE “POSITIVO E SEN INCIDENTES”
DA CELEBRACIÓN DO SAN ROQUE 2018

A Festa do Caralampio chegou este ano a súa 72 edición. Como vén sendo ha-
bitual celebrouse o segundo domingo do mes de setembro polas rúas do casco
vello de Melide. A zona dos viños e a praza das Coles prepararon as súas mello-
res galas para acoller aos centos de persoas que saíron a festexar a coñecida
como Festa dos Borrachos. A xornada comezou co concurso de debuxo Alberte
La Fuente, que cada ano conta con máis participantes, e no que os nenos e nenas
puideron traballar a súa capacidade creativa. Preto do mediodía, nesta mesma
praza ofrecéronse aos visitantes racións de pementos, pan, cachelos, carneiro e
mexillóns. Nesta edición, puxeron a banda sonora ao San Caralampio, entre ou-
tras formacións, a Banda do Peto, os Festicultores, a Charanga Leña Verde ou
a Batucada de Cariño. O domingo do Caralampio serve para encher as rúas de
Melide de xente que se achega ata a zona vella a gozar dun día animado.

O SAN CARALAMPIO REUNIU A CENTOS DE
PERSOAS NA ZONA VELLA DE MELIDE

Foto: TM

Foto: TM Foto: TM
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Formación universitaria
gratuíta para maiores de 50

A actividade de Bule Melide retomou o seu
curso despois do parón estival do mes de agosto.
Máis dun centenar de persoas comezaron coa
ximnasia terapéutica que todos os anos se oferta
dende o Centro Social de Melide, chegando a ser
unha das actividades con máis afluencia de
usuarios. As clases, que deron comezo este ano
no mes de febreiro, lévanse a cabo durante os
luns, mércores e venres con dúas modalidades
distintas, unha de actividade en terra no polide-
portivo, e outra en auga, utilizando nesta última
as instalacións da piscina climatizada, e sendo
optativa. A actividade rematarase a finais
de ano, momento no que se fará unha valora-
ción dos avances en cada un dos participantes.

Ximnasia terapéutica

A Universidade de Santiago de Compostela pon en
marcha no concello de Melide o proxecto “Camiños
de Coñecemento e Experiencia”. Será dende o pró-
ximo 19 e ata o 28 de setembro. Trátase dun pro-
xecto de democratización do coñecemento mediante
formación universitaria gratuíta dirixida a persoas
maiores de 50 anos. O lugar das clases será a sala
de conferencias do Edificio Multiusos durante tres
xornadas teóricas, ás que seguirán tres xornadas
prácticas nas que o alumnado visitará o arquivo da
Catedral de Santiago, terán unha xornada para apli-
car o aprendido sobre o envellecemento activo na
Facultade de Medicina tamén de Santiago, e asisti-
rán a un concerto no Auditorio da capital galega da
Real Filharmonía de Galicia. As persoas que dese-
xen participar poderán facelo de xeito totalmente
gratuíto, sendo o único requisito necesario ter cum-
pridos os 50 anos. As inscricións poden realizarse
no departamento de Orientación Laboral do Conce-
llo de Melide. As prazas son limitadas.

“Domingos en familia”
achega o teatro a Melide

“Domingos en Familia” é un ciclo de teatro que o Con-
cello de Melide achegará á Casa da Cultura durante o
mes de setembro de xeito totalmente gratuíto. Así, o
domingo 16 de setembro terá lugar a actuación de
Baobar Teatro coa obra Pum Pum!, un espectáculo de
monicreques, teatro de actor, máscaras e sombras
con música orixinal e interpretada en directo.  Será o
domingo 23 de setembro cando chegue a Melide
“Os Fabulosos Cleaners” un espectáculo da compañía
Malasombra Produccións de pompas de xabón para
todos os públicos. Para despedir a programación de
“Domingos en Familia” actuará en Melide o do-
mingo 30 a compañía Ghazafelhos, que presentará
en clave de clown “Bon Appetit”. Todas as actua-
cións serán ás 19h da tarde, gratuítas, con aper-
tura de portas trinta minutos antes de cada actuación.

A Casa da Cultura de Melide acollerá o sábado 22 de se-
tembro o I Memorial Mingos de Pita. A homenaxe en
lembranza a Mingos no primeiro aniversario do seu pasa-
mento dará comezo a partir das oito da tarde.

María Casal trae á Casa da Cultura de Me-
lide a comedia Te he dejado un pollo en el
horno; “oitenta minutos trepidantes dun humor
ás veces sinxelo e en ocasións surrealista e sem-
pre rápido e fulminante”. Será o venres 21 de
setembro ás 21.30 horas. As entradas están
á venda nos establecementos Muxica Tenda Xo-
ven e Estanco Angarela (10 euros), e tamén o
mesmo día na Casa da Cultura (12 euros).

Comedia na Casa da Cultura

Matrícula na Escola de
Música de Visantoña

A Asociación Cultural Banda-Escola de Música de Vi-
santoña ten aberto o prazo de matrícula para o curso
2018/2019 nas distintas especialidades que ofrece.

O Concello de Toques organiza unha edición
máis do seu Concurso Fotográfico. Poderán par-
ticipar nel todas as persoas que o desexen, cun
máximo de tres obras por persoa. A temática,
que leva por nome “Toques, unha ilusión”, de-
berá estar localizada en calquera punto do mu-
nicipio. As fotografías, que deberán ser
entregadas en formato electrónico, poderán pre-
sentarse ata o vindeiro 15 de novembro.
Repartiranse en total 150 euros en premios.
Máis información na páxina web do Concello.

Fotografía en Toques

No municipio de Sobrado dos Monxes celebran du-
rante a fin de semana do 14, 15 e 16 de setembro
unha das festas máis importantes da localidade, a
festa na honra á Virxe dos Dolores. O venres 14
haberá verbena amenizada por dúas orquestras; o sá-
bado 15, ademais da verbena haberá misa solemne
ás 13.00 horas, e xa o domingo 16 as misas serán ás
doce do mediodía e á unha, esta última cantada. O
domingo tamén haberá festa infantil ás 17.00h.

Festas en Sobrado
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Unha aposta pola eliminación de
barreiras e a accesibilidade universal
A través do proxecto Di Coruña Accesible, a Deputación
busca a eliminación da discriminación no ente provincial

Números atrás publicamos no
Cerne unha pequena repor-
taxe sobre a accesibilidade
universal co único obxectivo
de concienciar sobre a necesi-
dade de adaptar a contorna a
todas as persoas, sexa cal sexa
a súa discapacidade.

Neste mes de setembro fa-
cémonos eco dun proxecto
presentado na Deputación da
Coruña que, baixo o nome Di
Coruña Accesíbel, busca a eli-
minación da discriminación e
fomentar a accesibilidade uni-
versal na propia Deputación,
co fin de que todas as áreas e
actuacións que vaia desenvol-
ver este organismo teñan en
conta a accesibilidade como
unha variable transversal. Son
escasas as entidades e organis-
mos plenamente adaptados,
de aí a gran importancia de
que cada vez máis xurdan ini-
ciativas coma esta.

O proxecto
Denominado Di Coruña Acce-
sible, o estudo pretende detec-
tar as necesidades que ten a
Deputación en canto aos tres
tipos de accesibilidade -a fí-
sica, a cognitiva e a sensorial-
e adoptar medidas precisas
para que se supere a situación
de desigualdade que se pro-
duce cando non se cumpre.

No marco do proxecto vaise
analizar tanto o medio físico
urbano como a edificación, a
información e comunicación,
os procesos de xestión e tamén
o transporte; áreas de vital im-
portancia á hora de aplicar a
accesibilidade porque posibi-
lita a todas as persoas desen-
volverse en condicións de
igualdade.

Di Coruña Accesible cons-
tará de varias fases, nas que se
vai analizar, informar, formar
e proporcionar unha serie de

ferramentas ás diferentes
áreas da Deputación, segundo
os principios de accesibili-
dade. Logo, trátase de proxec-
tar e entender contornas,
procesos, actividades, bens,
produtos, servizos, obxectos,
instrumentos, ferramentas e
dispositivos de xeito que poi-
dan ser utilizados por todas as
persoas, independentemente
do seu xénero, idade, capaci-
dades ou cultura.

Tras a presentación e difu-
sión do proxecto tanto entre o
persoal da institución provin-
cial como tamén no resto da
sociedade, avaliaranse as ne-
cesidades formativas de cada
área de traballo do organismo
provincial nas diferentes áreas
de accesibilidade.

As seguintes fases das que
constará o proxecto serán as
de Análise e Participación. Se-
guirá a fase Proposta a través

As entradas tanto a entidades públicas como privadas deberían
estar adaptadas para persoas con movilidade reducida

de pautas de accesibilidade; o
Fomento, a través dunha cam-
paña de divulgación e prepa-
ración de obradoiros; e a
redacción dun informe de con-
clusións que dará paso á fase
de Remate, na que se elabo-
rará o informe e a presenta-

ción final do proxecto.
O proxecto finalizará en

abril de 2019 e será desenvol-
vido pola empresa Combina
Social, participada na súa to-
talidade por Cogami. O inves-
timento do proxecto é de
73.000 euros.
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Ángel Curtis

Os límites da loucura

mente.
Hai unha enfermidade que

representa como ningunha
outra á denominada loucura;
é a esquizofrenia. Dise que hai
máis de 21 millóns de persoas
con esta enfermidade no
mundo, pero esta enfermi-
dade non é extensible a todas
as culturas; si o é na nosa, a
occidental, e nalgunha outra,
pero non en todas.

A pesar deste estudo hai
moitos especialistas que opi-
nan que a esquizofrenia é uni-
versal, pero adopta
manifestacións diferentes de-
pendendo de cada cultura. Eu
penso que esta hipótese é a
máis acertada. A palabra es-
quizofrenia significa “mente
dividida” e os especialistas
máis convencionais opinan
que é unha enfermidade onde
interveñen elementos de tipo
biolóxico, psicodinámico e so-
ciofamiliar.

Os síntomas da esquizofre-
nia son moi variados, algúns
deles son comúns a outras en-
fermidades, pero é unha psi-
cose con síntomas moi
específicos. Hai alteracións
nas percepcións, na linguaxe,
no xuízo da conduta e no orga-
nismo, sendo ademais moi
frecuentes as alucinacións au-
ditivas.

O chamado “tolo” crea o seu
propio mundo, que é máis te-
rrible aínda que o verdadeiro,
cheo de medos, angustias, per-
secucións, etc. Habita neste
mundo e introduce elementos
do real, por iso lle dá a canto o
rodea un significado especial.
O louco non se adapta á socie-
dade, pero hai moitas persoas
que tampouco se adaptan e es-
tán mentalmente sans –algúns
poetas, músicos, pintores, re-
volucionarios, grandes xenios
de todo tipo–, isto danos unha
idea do difícil que é definir e

A loucura é un mundo fasci-
nante e terrible á vez. Todos
temos a nosa idea particular
do que é, unha idea máis ou
menos intuitiva, pero que nin-
guén soubo explicar con total
claridade e convicción.

Os que se dedican a desci-
frala e estudala, psiquiatras,
psicólogos, sociólogos e antro-
pólogos, nin sequera se poñen
de acordo entre eles cando
afondan no tema. Tal vez pa-
sen moitos anos ata que poi-
damos entender este aspecto
da persoa.

Cando empregamos expre-
sións coma “ti estás tolo” sig-
nifica que non sabe o que fai,
ou polo menos iso nos parece,
o mesmo que cando cremos
que o que di ou fai está fóra do
sentido común, ou sinxela-
mente cando o suxeito fai algo
que non nos agrada.

É evidente que a palabra
“tolo” serve para case todo e á
vez para case nada. Cando un
especialista do tema emprega
as palabras “louco e loucura”,
habería que preguntarlle que
quere dicir, xa que moitas ve-
ces empréganse deliberada-

A ortodoncia invisible, Invisalign
Clínica dental Karim Gamil Quintela

Nos últimos anos escoitamos
cada vez máis falar da orto-
doncia invisible, pero hoxe
queremos explicar un pouco
mellor en que consiste este
tratamento.

Invisalign é unha técnica de
ortodoncia que consiste nunha
serie de férulas ou alineadores
transparentes, que case non se
ven, e que se poden sacar. Es-
tes alineadores están feitos
dun material elástico que vai
transmitindo forzas moi lixei-
ras pero constantes ao dente.

Quen pode
empregar esta técnica
Hoxe en día este tratamento
pódese utilizar para case o
100% dos casos que necesitan
ortodoncia.

Empezar o tratamento
O primeiro que facemos na
nosa consulta é un estudo no
que se toman os rexistros ne-
cesarios (unhas radiografías,
uns moldes, fotos…), e con
todo isto poñémonos a traba-
llar. A nosa ortodoncista de-
seña no ordenador os distintos
cambios e movementos que
van necesitar os dentes, e se-
guindo este deseño un labora-
torio específico envíanos os
alineadores.

Como se utiliza
Os alineadores débense usar
polo menos unhas 22 horas ao
día, polo tanto, salvo para co-
mer, que debemos sacalos, o
resto do día debemos telos

postos. Os alineadores vanse
cambiando aproximadamente
cada dúas semanas sendo, co
paso do tempo, cada vez un
pouco máis ríxidos. Desta ma-
neira imos cambiando de po-

sición os dentes progresiva-
mente ata chegar ao obxectivo
desexado, que xa foi deseñado
previamente.

Que coidados debemos ter

Cómo xa dixemos, salvo para
comer, debemos ter os alinea-
dores postos (incluído pola
noite), polo tanto despois de
cada comida, igual que debe-
mos cepillar os dentes, apro-
veitaremos para limpar os
alineadores cun cepillo, auga
fría (nunca moi quente porque
se poderían deformar) e xa-
bón, aínda que tamén existen
pastillas específicas que se
desfán na auga coas que me-
llorar a limpeza dos mesmos.

Vantaxes
A maior vantaxe está na como-
didade deste sistema fronte a
ortodoncia convencional de
brackets, xa que, ao non haber
nada que nos roce nin pinche
nos labios, nas meixelas, etc,
non produce as típicas rozadu-
ras que ás veces provocan os
brackets. Pódense sacar, polo
tanto é máis sinxelo comer,
beber e, non nos esquezamos,
máis sinxelo limpar tanto os
dentes como os alineadores. E
por suposto, como son trans-
parentes practicamente non se
ven, polo tanto é un trata-
mento moi estético.

Ronda de Pontevedra, 32
Baixo, (Melide)

Tlfn.: 981 50 62 44

delimitar que é a loucura.
Aínda que o “tolo” por an-

tonomasia sexa o esquizofré-
nico, hai outros individuos aos
que tamén  se lles adoita dicir
que están tolos ou psicóticos;
son as persoas con manía, de-
presión profunda, delirios de
todo tipo e alucinacións.

Cada cultura ten trastornos
mentais específicos e, depen-
dendo das exixencias que pro-
poña unha determinada
sociedade aos seus individuos,
a apariencia dunha enfermi-
dade mental é diferente. Non
hai dúas culturas nas que a en-
fermidade mental sexa consi-
derada do mesmo modo.

Oxalá que a sociedade vaia
mellorando e ventile os pro-
blemas que ela mesma crea e
que o individuo sexa o menos
afectado, dese modo evitarían-
selles moitos conflitos inter-
nos ás persoas proclives á
esquizofrenia ou a calquera

outro trastorno ou alteración
mental. Se melloramos, a so-
ciedade mellora e, con ela, a
nosa saúde.

Gustaríame rematar coa
definición de loucura que fixo
un poeta alemán chamado
Heinrich Heine: “A verdadeira
loucura quizá non sexa outra
cousa que a sabedoría mesma
que, cansada de descubrir as
vergonzas do mundo, tomou a
intelixente resolución de vol-
verse tola”.

Tratamentos e terapias
complementarias para

mellorar a saúde. Acupuntura,
Relaxación, Meditación,

Reiki, Midfulness
angelcurtis.com

angelcurtis981@yahoo.es
Tlfn: 677670051

Tamén en Facebook

Karim Gamil
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CARNICERÍA HERMANOS PENAS

Máis de 25 anos ofrecendo os mellores
produtos do mercado en Melide

A carnicería Hermanos Penas conta cunha traxectoria de máis de 25 anos
en activo en Melide. O seu establecemento, situado na Avenida de Lugo,
está dedicado principalmente aos produtos elaborados, tales como os chou-
rizos, os “criollos” ou as hamburguesas. Os consumidores que habitualmente
realizan a súa compra en carnicería Penas saben que todos os produtos son

de primeira calidade e que no seu proceso de elaboración só teñen cabida a
mellor materia prima, o esmero e a atención que os mesmos necesitan. Anos
de traballo e unha longa traxectoria deron como resultado alimentos tan
saborosos. Cabe destacar que o establecemento de Melide conta tamén
cunha pequena parte de ultramarinos onde atopar todo o que precisemos.

Tlf: 609 939 198
Avenida de Lugo, 35 (Melide)

Tlf: 680 442 545
Rúa Quiroga, 55 (Lugo)
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