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MElidE
Licitan a
construción do
centro de saúde
por tres millóns
de euros  P11

EntREViSta

CoMaRCa
Denuncian o
estado de
abandono
dunha reitoral e
o derrubamento
dunha presa en
Santiso  P13

lECER
Estouciñando,
ciclo de música
e obradoiros en
Visantoña  P19 

Unha auditoría para frear
as verteduras no polígono

As continuas verteduras, denunciadas nas últimas se-
manas pola Asociación de Troiteiros Río Furelos, obri-
garon ao Concello a tomar medidas preventivas. P10

Santiso estreará Casa do
Maior esta primavera

Habilitada para un máximo de cinco persoas, disporá
de varias zonas (actividades, comedor e descanso), co
obxectivo de prestar unha atención integral. P13

Moda e xoiaría, as protagonistas
da pasarela Melide Está de Moda 
O vindeiro 4 de maio o
CCA Asetem celebrará
unha nova edición da súa
pasarela máis famosa: o
desfile Melide Está de
Moda con Eva Iglesias ao
fronte. Entre as novidades
máis destacadas, a pre-
senza de modelos profe-
sionais e o sorteo benéfico
a favor da Fundación An-
drea dunha xoia  deseñada
en exclusiva   para   a oca-
sión.  Nesta edición    par-
ticipan máis dunha
quincena de comercios
que mostrarán na Casa da
Cultura as tendencias para
esta primavera verán. P3

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
TERRA DE MELIDE

29 anos ao teu servizo, 150 socios que fan medrar a comarca
www.asetem.com - Tfno: 981 50 61 88 - info@asetem.com
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ÍndiCE

Tribuna de opinión

Chove sobre mollado
Xunta directiva de aSEtEM-CCa

É tan aburrido para nós falar
disto como seguramente para o
goberno local de Melide escoitar
falar do mesmo, pero é inevita-
ble: chove sobre mollado. Refe-
rímonos ás verteduras do
polígono industrial de Melide,
que continúan producíndose,
continúan impunes e continúan
sen solución.

Nas últimas semanas tiña-
mos coñecemento -da man da
Asociación de Troiteiros Río Fu-
relos- de novas verteduras e
mesmo da identificación por
parte do Seprona das empresas
responsables dalgunhas delas,
pero lonxe de poñer en marcha
e de forma áxil a maquinaria
para solucionar o problema, se-
guimos atopándonos enriba da
mesa coa redacción de proxec-
tos, auditorías e estudos que ben
se poderían traducir en fume.

Hai máis dunha década -foi
en 2006- que en Augas de Gali-
cia teñen coñecemento, a través
da correspondente denuncia,
deste tipo de prácticas e da ne-
cesidade de abordar o problema
do saneamento no polígono da
Madanela (coñeciámolo a través

da Asociación Veciñal Melidá
despois de que solicitasen infor-
mación de xeito formal sobre un
dos proxectos de mellora do sa-
neamento no parque industrial).
Ben, pois que solucións se ache-
garon dende entón: ningunha;
nin provisionais nin definitivas.
Ningunha.

Chove sobre mollado polo
tanto nun asunto coma este.
Aínda que tamén poderiamos di-
cir que mexan por nós e temos
que dicir que chove. E iso por
que? Pois porque hai escasas se-
manas o presidente da Xunta, en
calidade de presidente do seu
partido, visitou Melide para
manter un encontro co “tecido
produtivo” da vila. De dito en-
contro, no que tamén estivo pre-
sente a conselleira de Medio
Ambiente (área directamente re-
lacionada co asunto que estamos
a tratar), non saíu nin unha soa
proposta para atallar a problemá-
tica do parque industrial. E non o
dicimos nós. Fagan vostedes a
proba e pregúntenlle a calquera
persoa que asistiu á reunión “que
asuntos se trataron?”.

O dito… chove sobre mollado.

Editorial
A Hora do Planeta

Cerne non se responsabiliza das opinións manifestadas polos seus colaboradores

Durante o último sábado do
mes de marzo, dende hai
máis dunha década, celé-
brase a Hora do Planeta;
unha iniciativa a nivel mun-
dial que consiste en apagar
totalmente as luces e apara-
tos eléctricos durante unha
hora para concienciar sobre
“a necesidade de adoptar
medidas fronte ao cambio
climático, a contaminación,
a necesidade de aforrar
enerxía e reducir a
contaminación lu-
mínica”.
Todos deberia-

mos participar
en iniciativas
semellan-
tes, pois
que estamos
destruíndo
o noso pla-
neta a través
da contamina-
ción é unha rea-
lidade innegable.

Recentemente
coñeciamos a situa-
ción crítica dos océanos
invadidos por quilos e qui-
los de plástico que xa con-
forman na actualidade
cinco grandes illas de lixo
flotando na superficie do
mar arredor do mundo.

Podemos pensar que
nunha rexión como Galicia,
nunha contorna rural como
a nosa, iso non nos atinxe.
Pero nada máis lonxe diso.
Sen ir máis aló, miremos
por exemplo ao río Furelos.

E por poñer outro exemplo
(este a gran escala) lembre-
mos os residuos de plástico
detectados no interior de di-
ferentes animais da fauna
mariña. Non nos engane-
mos, iso tamén acabará che-
gando aos nosos pratos.

Do mesmo xeito, que o
cambio climático é outra

e v i -
dencia ninguén o debería
pór en dúbida. Fenómenos
meteorolóxicos máis violen-
tos, temperaturas extremas,
secas, incendios, desborda-
mentos, etc, son mostra de
que xa non podemos evitalo,
pero si tratar de reducilo.

E que podemos facer
para combater isto. Pois se-
guro que moito máis que

dedicarlle unha hora ao ano
ao noso planeta. Falta con-
cienciación, falta implica-
ción e faltan medidas; pero
por pequeno que sexa o
noso xesto sempre será me-
llor que non facer nada.

Partamos do principio
básico que promove toda
campaña: as 3R, Reducir,
Reutilizar e Reciclar. Actua-

cións tan sinxelas como
evitar mercar o plás-

tico cambiándoo
por outro mate-

rial (por exem-
plo nas
botellas de
auga), pro-
curar darlle
outra vida
ao que con-
sideramos
que xa non

a ten, ou de-
positar o lixo

no seu conte-
dor correspon-

dente axudaranos
a reducir o impacto

da contaminación e a
facer o noso medio un

pouco máis sustentable.
E fundamental debe ser

tamén o papel das adminis-
tracións, ás que lles corres-
ponde establecer e fomentar
medidas reais que contri-
búan a frear a destrución do
noso medio. É unha respon-
sabilidade compartida entre
todos. Fagamos entón da
hora do planeta un cambio
efectivo.
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Rúa do Convento, 9 - 15800 · Melide
Floristería Maru / María Cabado

www.floristeriamaru.es
floristeria.maru@gmail.com

Eva Iglesias presentará e actuará no desfile Melide Está de Moda (esquerda), e dous dos candidatos do Cámbiame en Melide durante o proceso (dereita)

Modelos profesionais, sorteo dunha
xoia e multitude de sorpresas máis no
desfile Melide Está de Moda de asetem

Xa está aquí unha edición
máis da pasarela Melide Está
de Moda que, cargadiña de
sorpresas nesta ocasión, non
perde de vista o seu principal
obxectivo: dinamizar o sector
comercial da vila.

Será o catro de maio a par-
tir das 18.00 horas nas Casa
da Cultura de Melide e estará
presentada un ano máis pola
cantante e colaboradora tele-
visiva galega Eva Iglesias. Ta-
mén nesta ocasión o decorado
e o ambiente de luz e son bus-
cará sorprender a todos os
asistentes grazas ao traballo
dos profesionais de La Gra-
mola Discotecas Móviles.

Ao igual que en edicións
anteriores cada tenda amosará

as súas coleccións de prima-
vera verán da man de modelos
locais. Non obstante, e como
unha das grandes novidades,
tamén desfilarán modelos
profesionais, grazas á colabo-
ración de Cris Calviño.

Outra das grandes novida-
des para esta edición será dar-
lle visibilidade á creatividade
galega dentro do ámbito da
xoiaría e da moda. Par iso, o
Centro Comercial Aberto Ase-
tem contará coa presenza do
Centro de Formación Pasarela
de Vilagarcía (destinado á for-
mación en deseño de moda,
patronaxe, asesoría, corte e
confección e fotografía de
moda), que presentará sobre o
escenario da Casa da Cultura

unha colección de roupa dese-
ñada polos seus talentos máis
novos.

Así mesmo, realizarase
unha presentación da deseña-
dora de xoias contemporáneas
e de autor, Loló Joyeros, que
cederá unha xoia deseñada en
exclusiva para o desfile Melide
Está de Moda. Dita xoia será
sorteada entre o público asis-
tente que previamente reali-
zase unha achega solidaria a
favor da Fundación Andrea,
coa que este ano colabora Ase-
tem.

Carácter benéfico
A maiores da xoia, e dado que
esta edición de primavera ve-
rán será de carácter benéfico,

nos días previos ao desfile to-
dos aqueles que o desexen po-
derán aportar as súas doazóns
nas distintas urnas da Funda-
ción Andrea que hai repartidas
polos comercios asociados, así
como o propio día da pasarela.

Cámbiame en Melide
De xeito paralelo, nos meses
previos e ata o 4 de maio, está
a desenvolverse a primeira
edición de Cámbiame en Me-
lide; unha iniciativa máis para
promover o comercio local
asociado.

Nesta campaña, os tres
candidatos seleccionados es-
tán sendo asesorados en dis-
tintos ámbitos polos
profesionais do comercio lo-

cal; así como polas asesoras de
imaxe e Personal Shopper Syl-
vie Rodríguez e Cris Calviño,
que achegarán as súas reco-
mendacións en materia de
moda aos candidatos co ob-
xectivo de realzar aínda máis o
cambio final o vindeiro 4 de
maio.

desenvolvemento
No Melide Está de Moda pri-
mavera verán 2019, que está
organizado polo Centro Co-
mercial Aberto Asetem en co-
laboración co Concello de
Melide e a Xunta de Galicia,
participan máis dunha quin-
cena de comercios que realiza-
rán os ensaios previos os días
26 de abril e 3 de maio.

Tlfns. 981 50 75 80 / 607 50 75 79

Achégase o mes de maio... 
Achégase o Día da Nai...

No Día da Nai regala unha flor!
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A Consellería de Economía,
Emprego e Industria activou
o primeiro Plan de inspec-
ción do comercio dixital, que
velará polos dereitos dos
consumidores e a seguridade
dos produtos ofertados na
rede. Con este Plan búscase
comprobar, a través da aná-
lise e inspección das páxinas
web, o grao de cumprimento
da legalidade vixente en ma-
teria de comercio e con-
sumo. Ademais, impulsarase
a mellora da información
que recibe o consumidor a
través de Internet, tanto dos
produtos ofrecidos como dos
seus dereitos e obrigas; e ve-
larase pola seguridade dos
produtos ofertados na rede,
verificando que cumpren to-
dos os requisitos e garantías
de seguridade para os seus
usuarios.

O plan, que responde a
unha proposta do sector, e
que redundará nunha maior
seguridade xurídica de todos
os axentes do mesmo, estará
vixente durante todo o ano.
Realizaranse un total de 800
controis da información e pu-
blicidade en páxinas web, e
recolleranse mostras dun mí-
nimo de 70 produtos adqui-
ridos a través da rede.

Esta actuación comple-
menta ao Plan de Inspección
Xeral que se pon en marcha
cada ano e que nesta edición
prevé chegar ás 1.000 actua-
cións. Neste Plan establécese
unha campaña informativa
sobre normativa comercial,
na que os establecementos
terán un prazo para emendar
as infraccións detectadas.

No tocante ás campañas
de control do cumprimento
da normativa, estarán centra-
das nas promocións de ven-
das (rebaixas, liquidacións e
descontos); os prezos e os
medios de pagamento; a de-
volución de produtos, os ho-
rarios comerciais e  o control
de actividades comerciais en
establecementos que non dis-
poñan da autorización co-
mercial autonómica, cando
esta fose preceptiva. Do
mesmo xeito, realizaranse ta-
mén verificacións do cumpri-
mento das subvencións
outorgadas no ano 2018.

Ademais das inspeccións
planificadas, a inspección co-
mercial tamén realizará ins-
peccións no caso de ter
coñecemento ou indicios da
existencia de feitos que poi-
dan ser constitutivos de in-
fracción administrativa.

A Xunta pon en marcha o
primeiro Plan de Inspección
do Comercio Dixital

- Canto tempo leva en fun-
cionamento o Mesón de
Roberto?
- Roberto Varela (R.V.): En
setembro cumpriremos dous
anos.

- Que balance fai deste
tempo?
- R.V.: Podo dicir que estou
moi contento. É certo que
igual os tempos non acompa-
ñan moito, pero non me podo
queixar. Os clientes adoitan
repetir e os que tiña de antes
seguen sendo fieis, así que só
podo estar agradecido, tanto á
xente de Melide como á de
fóra.

- Estaba vostede xa vincu-
lado á hostalería?
- R.V.: Si, antes xa rexentei
outro local durante seis anos.

- Que servizos atopamos
no Mesón de Roberto?
- R.V.: Temos un menú de dez
euros todos os días, con dous
pratos a elixir, e despois tamén
realizamos comidas por en-
cargo como por exemplo o co-
cido no inverno ou agora todos
os luns o xarrete, os xoves polo
ou os venres sempre pescado.
Tamén facemos paellas, arroz

con bogavante, etc. O que tra-
tamos de facer son pratos ca-
seiros, cociña da casa, de todos
os días e nada de comida pre-
cociñada. Facemos todo no
momento. E tamén elabora-
mos comida para levar.

- teñen algunha especiali-
dade en concreto?
- R.V.: Pois a tortilla é o prato
que máis éxito ten; a tortilla na
súa versión máis sinxela: pa-
taca, ovo e cebola, é un dos en-
cargos que máis nos adoitan
facer, tanto para comer aquí
como para levar. Logo o xa-
rrete tamén é outro dos pratos
que máis gusta, tamén o arroz
con bogavante, as carrilleras
de tenreira e por suposto os
ibéricos. Pero aínda que non
sexa unha especialidade elabo-
ramos todo tipo de pratos que
nos encarguen.

- E en canto a viños?
- R.V.: En canto a viños ta-
mén dispoñemos dunha ampla
gama de viños, Riberas, Riojas
e Mencías das mellores mar-
cas; de feito o viño é unha das
bebidas que máis sae no me-
són. Creo que somos dos pou-
cos locais de Melide que teñen
uns viños excepcionais.

- Para canta xente ten ca-
pacidade o mesón?
- R.V.: Preto de cincuenta
persoas.

- Pechan algún día?
- R.V.: Non, abrimos todos os
días da semana e só pechamos
os domingos despois das comi-
das do mediodía. De luns a
luns estamos en funciona-
mento dende as dez e media -
once- da mañá.

- Como ve vostede o sec-
tor?
- R.V.: A hostalería sempre foi
un mundo bastante duro, pero
eu creo que o tradicional fun-
ciona sempre. Ás veces non fan
falta grandes elaboracións
para que o prato estea bo de
sabor. Moitos clientes buscan
o sinxelo, o de sempre, a co-
mida clásica de toda a vida, e
máis se falamos dun público
traballador do día a día que
vén buscando un menú sinxelo
como se parase a comer na súa
casa. Para min a cociña tradi-
cional e sen complicacións é a
que máis éxito adoita ter. De
todas formas, sexa o tipo de
comida que sexa, o segredo
está en traballar cun bo pro-
duto, nada máis.

RoBERto VaREla VaREla · o Mesón de Roberto
Ronda de Pontevedra, 111 (Melide) - Tlfn.: 981 93 89 92

δ EMPREndEdoRES En MElidE

En setembro deste ano cumprirá dous anos coas portas abertas, pero a súa experiencia no
sector da hostalería vén de anos atrás. Entre as especialidades que podemos atopar no Me-
són de Roberto: a tortilla de patacas, o xarrete, ibéricos e uns viños de primeira calidade.

“o segredo da boa cociña está en
traballar cun bo produto”

O pasado 18 de marzo, dentro dun acto de partido, o presi-
dente do Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo,
visitou Melide para manter un encontro con representantes
do sector produtivo de Melide e comarca. Nun primeiro mo-
mento tamén estaba prevista unha visita á empresa Nutri-
por, aínda que finalmente non foi posible. Feijóo reuniuse
co empresariado na Casa da Cultura de Melide, onde estivo
acompañado pola candidata á alcaldía do municipio, Dalia
García, entre outros representantes do partido. Entre os te-
mas abordados por Núñez Feijóo: o tecido comercial, hos-
taleiro, empresarial e o emprendemento; onde asegurou que
o obxectivo é “facilitar os trámites administrativos aos em-
presarios e emprendedores”. Tamén se abordou a amplia-
ción do polígono industrial da Madanela incidindo en que
“se está a traballar dende o primeiro trimestre do ano 2017”.

Feijóo mantén un encontro
co empresariado en Melide
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O Grupo de Desenvolvemento
Rural Ulla Tambre Mandeo orga-
niza en Boimorto o curso “Aten-
ción ó cliente: Que me
recomendas?”; unha formación
encamiñada aos profesionais que
traballan de cara ao público
transmitindo información sobre
lugares e servizos de interese.

O curso desenvólvese do 8 ao
11 de abril en horario de tres e
media a oito da tarde e está com-
posto por varias horas de teoría
para dar a coñecer a oferta da

contorna, e dúas visitas de
campo como parte máis práctica.

Nas visitas os participantes
percorrerán dous itinerarios; a
ruta do Ulla (Pedrouzo, Touro,
Río Ulla, Fervenza das Hortas,
Museo do Mel, Ferri de Portode-
mouros, Pazo Vilar de Ferreiros
en Santiso e Arzúa), e a ruta do
Tambre (Batán e igrexa de Me-
zonzo en Vilasantar, Melide; San
Antolín, Fervenza das Brañas e
dolmen en Toques, Lagoa e mos-
teiro de Sobrado).

Coñecer a contorna para unha
mellor atención ao cliente

O pleno da Deputación da Co-
ruña aprobou por unanimidade
unha nova liña do Plan de Em-
prego Local (PEL) dedicada a im-
pulsar a formación e a creación
de emprego nos municipios ru-
rais da provincia. Trátase do pro-
grama PEL- Emprego Sostible no
Eido Rural que contará cun orza-
mento de máis de cinco millóns
de euros, dos cales o 80% (máis
de 4M€) proceden do Fondo So-
cial Europeo, e o restante 20%
(algo máis de 1M€) estará finan-
ciado con fondos propios da ins-
titución provincial.

Formarase a
máis de 800 persoas
para obter un emprego
O presidente provincial, Valen-
tín González Formoso, destacou
"o importante respaldo que su-
pón para a Deputación da Co-
ruña a obtención deste
financiamento europeo para pór
en marcha esta nova liña de ac-
tuación do PEL, centrada no em-
prego feminino no ámbito

rural", e que permitirá que 855
persoas dos municipios rurais da
provincia (un 78% delas mulle-
res) realicen formación e prácti-
cas en empresas de sectores
vinculados co mundo rural como
atención a persoas maiores, agri-
cultura e gandería, forestal, car-
pintaría, tratamento de residuos,
hostalaría ou turismo, e tamén
no eido do emprendemento so-
cial en economía circular.

Máis do 75% das accións for-
mativas programadas están vin-
culadas á obtención dun
Certificado de Profesionalidade
e, segundo a experiencia de pro-
gramas anteriores, arredor do
50% das persoas que participan
nestes itinerarios formativos
conseguen atopar un emprego.

O proxecto, que se enmarca
na convocatoria 2018 de axudas
do Fondo Social Europeo dirixi-
das a entidades locais para a in-
serción das persoas máis
vulnerables, está destinado aos
90 concellos con menos de
50.000 habitantes da provincia.

Máis de 5M de euros para
crear emprego no ámbito rural

JUIFI, empresa que presta servi-
zos de acceso a Internet no ámbito
rural, foi a encargada de montar a
conexión wifi en Magreco -Feira
de Maquinaria Agrícola e Produ-

tos Ecolóxicos de Boimorto-. Gra-
zas a este servizo os visitantes pui-
deron gozar, por exemplo, duns
simuladores de condución de
tractores e maquinaria forestal.

Conexión a Internet en Magreco
grazas á emrpesa melidense JUIFI

O dereito de acceso á xustiza configúrase no noso or-
denamento xurídico como un dereito fundamental que
comprende, entre outras derivacións, o dereito dos ci-
dadáns a entender e a ser entendidos nos procedemen-
tos xudiciais nos que teñan que ser parte. Como é
obvio, este dereito debe ser garantido nas mesmas con-
dicións no caso de persoas con discapacidade intelec-
tual, aínda que na práctica non sempre resulte doado.
A lei debe proporcionar os mecanismos para que esta
integración en igualdade plena non só se produza
cando as persoas con discapacidade actúen como parte
no procedemento, senón que tamén exista cando a súa
participación se faga noutra calidade, como pode ser a
de testemuña, sen que de forma previa poidan ser ta-

chadas ou rexeitadas pola súa discapacidade.
Isto significa que se prohibe e exclúe calquera tipo de distinción, ex-

clusión ou restrición que supoña unha barreira ou unha discriminación para
as persoas con discapacidade no exercicio dos seus dereitos ante a xustiza.
E para que isto sexa así na realidade, os procedementos deberán adaptarse
razoablemente para permitilo, dende o seu inicio e en todas as súas fases.

Na discapacidade intelectual existen variables ambientais, físicas, de
educación, psicolóxicas que a determinan e que a fan máis ou menos ampla
ou complexa para adaptar as súas peculiaridades ós distintos ámbitos e si-
tuacións sociais, polo que todos os axustes deberán ser sempre individuali-
zados en atención á persoa concreta que os necesita, determinando o seu
nivel de alcance e de comprensión.

Estas medidas deben ser aínda máis escrupulosas no caso de que a
persoa con discapacidade sexa ademais a vítima nun proceso penal, do
mesmo xeito en que se fai con outro tipo de vítimas. Tal é o caso dos meno-
res de idade vítimas de delitos contra a liberdade sexual, para os que se
adapta, por exemplo, a forma en que prestan declaración. Tamén a valora-
ción da súa declaración debera ser adaptada e exhaustiva, con coñecemento
da discapacidade e contando cos correspondentes ditames de especialistas
que poidan determinar que se trata dun testemuño con credibilidade, non
finxido, que non obedece a ningún tipo de intención espuria, como odio ou
vinganza.

Cando en lugar de ser vítima a persoa con discapacidade é investi-
gada ou acusada, toda a información que se lle facilita deberá ser compren-
sible e accesible, conforme ás súas condicións de madurez, tipo de memoria,
capacidade de atención, manexo da linguaxe, idade e grao de discapacidade
que poida condicionar a súa comprensión, requirindo para isto se fose ne-
cesario a intervención de expertos cando sexa evidente a falta de madurez
ou alcance da persoa. Trátase de garantir en todo momento o dereito da per-
soa con discapacidade a entender e a ser entendida, avaliando de forma in-
dividual e previa as súas características e necesidades, tendo dereito a
declarar, se é preciso, asistida de profesionais con formación específica. Do
mesmo xeito en que se fai noutras circunstancias en atención a outro tipo
de discapacidades, como cando unha persoa xorda o fai a través dun intér-
prete.

Estas garantías deberán preservarse dende o mesmo comezo do pro-
cedemento, en fase policial, e non só durante a súa tramitación xudicial. Só
deste modo poderá garantirse e preservarse a plena validez das declaracións
das persoas con discapacidade intelectual, a súa credibilidade e a súa inter-
vención no procedemento con igualdade.

POR SER DE XUSTIZA

Eva Novás 
Avogada

Eva Novás Mato
Avogada

Rúa San Antón, nº 5 - MELIDE
Tlfs.: 981 50 72 17  /  662 30 26 18

As persoas con discapacidade
ante a xustiza
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Chegou a prima-
vera e con ela os
primeiros incen-
dios na nosa
Comunidade Autó-
noma, unha lacra
coa que lamenta-
blemente levamos
convivindo anos.

Os montes
constitúen un pa-
trimonio esencial
para o desenvol-
vemento sostible
dun país, especial-
mente en Galicia,
onde os terreos de
monte constitúen
máis do 65% da

superficie desempeñando unha tripla funcionali-
dade: social, ambiental e económica. Os recursos
que aportan benefician a toda a sociedade, o que
obriga ás administracións públicas a velar pola
súa conservación, protección, rexeneración e me-
llora dos seus aproveitamentos.

Os incendios forestais no mundo rural consti-
túen unha grave ameaza para calquera política
seria de desenrolo rural, ademais de comprometer
o sostemento económico e social de Galicia.

O marco normativo xeral de referencia en ma-
teria de prevención de incendios forestais vén de-
terminado por diversas normativas de ámbito
comunitario e estatal. A lexislación en materia de
réxime local tamén regula as competencias en
materias de protección e defensa contra os incen-
dios forestais dos entes locais. Pero é a lei
3/2007, de 9 de abril, de Prevención e defensa
contra os incendios forestais de Galicia, a que ac-
tualiza o réxime xurídico da loita contra os incen-
dios no medio rural, integrando no mesmo a
prevención e a extinción, ademais da protección
da poboación, infraestruturas e instalación agra-
rias; pois unicamente considerando estas liñas de
actuación no seu conxunto será posible facer que
se garanta un tratamento eficaz do problema.

Nesta mesma lei contémplase que o titular ou
propietario de parcelas ou terreos situados en
chan urbano, urbanizable e no núcleo rural, debe
mantelas nun adecuado estado de limpeza e con
masa vexetal desbrozada antes do 31 de maio de
cada ano. A prevención é fundamental, e para iso
debemos seguir uns criterios que dita lei marca:
Organizar a xestión de biomasa en zonas estraté-
xicas, especialmente nas declaradas de alto risco
de incendio; Reforzar as estruturas de extinción e
de prevención dos incendios forestais; Ampliar os
esforzos de educación, sensibilización, divulga-
ción e extensión agroforestal para a defensa do
medio rural contra os incendios e para o uso co-
rrecto do lume nestes paraxes; Reforzar a vixilan-
cia e poñer coto á actividade criminal incendiaria
mediante colaboración veciñal, ademais de ase-

gurar a eficacia na fiscalización e aplicación do ré-
xime sancionador instituído.

Hai diversas causas  polas que se pode dar un
incendio forestal; ben por causas naturais (no me-
nor número de casos), por causas antropoxénicas,
por neglixencias ou intencionados. Ata un 95%
dos incendios forestais son provocados pola man
do home, de aí a frase que xa se converteu en dito
popular de “Galicia non arde, a Galicia quéimana”.

O Código Penal contempla penas de ata 20
anos de cadea e 24 meses de multas para os res-
ponsables de provocar un incendio con perigo
para a vida ou a integridade física das persoas.

Aqueles que provoquen lume en montes ou
masas forestais terán penas de cadea de un a
cinco anos e multas de 12 a 18 meses. Se a dita
situación se lle suma a existencia de perigo para
a vida ou integridade física das persoas segundo
se regula no art.351 do C.P., as penas endurece-
ranse e castigarase con penas de cadea de 10 a
20 anos e multa de 12 a 24 meses.

En caso de que o incendio alcanzase especial
gravidade as penas serán de cadea de 3 a 6 anos
e multa de 18 a 24 meses, e para iso teñen que
darse unha serie de circunstancias: Que afecte a
unha superficie de considerable importancia; Que
se deriven grandes ou graves efectos erosivos de
chans; Que o lume afecte a zonas próximas a nú-
cleos de poboación; Que se alteren de forma sig-
nificativa as condicións de vida animal ou vexetal,
ou afecte a algún espazo natural protexido; Que o
incendio fose provocado nun momento no que as
condicións climatolóxicas do terreo incrementen
de forma relevante o risco de propagación deste;
Que se provocase un grave deterioro ou destru-
ción dos recursos afectados.

E darase pena de prisión de 3 a 6 anos e mul-
tas de 18 a 24 meses cando o autor do mesmo ac-
tuase de tal xeito para obter un beneficio
económico cos efectos do incendio.

Endurecendo as penas preténdese evitar dita
masacre, pero nos últimos anos vemos como isto
non sucede. Non deixan de provocarse incendios
que arrasan miles de hectáreas por todo o país,
pero do que non somos conscientes moitas das
veces é de que os efectos dos mesmos son moito
maiores do que podemos prever, como por exem-
plo que afectan ao efecto invernadoiro e ao cam-
bio climático, á parte de que interrompen os ciclos
naturais dos bosques desaparecendo polo tanto
especies nativas e aumentando a proliferación das
plantas invasoras.

Entre todos debemos evitar esta lacra, dende
as institucións ata a sociedade; debemos extremar
as precaucións, deberíanse extremar os labores
de vixilancia e endurecer as penas, pero sobre
todo deberiámonos concienciar dos graves danos
que provoca un incendio, e sobre todo concien-
ciarnos de que os nosos montes son un tesouro
que debemos coidar e conservar para deixar en
herdanza aos nosos descendentes como antes fi-
xeron con nós os nosos ancestros.

SABER DE LEI
Galicia non arde, a Galicia quéimana!!!

Ana Mato Salgado
Avogada

Tlfn.: 671 833 425
Rúa Xesús Carro, Nº15-2º

(Melide)

Do 13 ao 26 de maio celebrarase unha
edición máis da campaña Días Azuis do
Comercio Galego; unha iniciativa posta
en marcha pola Federación Galega de
Comercio en colaboración coa Xunta de
Galicia, ABANCA e as federacións pro-
vinciais, asociacións de comerciantes e
centros comerciais abertos de Galicia.

información desta edición
da campaña días azuis

datas: A campaña desenvolverase en-
tre o 13 e o 26 de maio, ambos engadi-
dos. O sorteo ante notario dos premios
será o 29 de maio. A entrega dos pre-
mios terá lugar nun acto en Santiago de
Compostela na primeira semana de
xuño.

Premios: Sortearanse 16.200 euros en
premios para os clientes; repartidos en
tarxetas prepago de 300 euros e 150 eu-
ros (para volver a mercar no comercio
de proximidade galego).

dinámica da campaña: Mercar nos
establecementos do comercio de proxi-
midade galego e rexistrar a compra e
fotografía do ticket en:

www.diasazuis.com;
ou ben que a rexistre o comerciante en 
www.diasazuis.com/comercios,

duplicando deste xeito a participación
do cliente no sorteo.

Ao igual que en edicións anteriores,
o Centro Comercial Aberto Asetem par-
ticipa na campaña dos Días Azuis co
obxectivo de promover as compras no
pequeno comercio.

Nova edición dos
Días Azuis do
Comercio Galego do
13 ao 26 de maio
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TU GAFA MAGIC CON 2 CLIPS
Descubre la colección en afflelou.es

Por un precio máximo de 149€ (impuestos incluidos), disfruta de una montura de la colección Afflelou Tonic - línea Magic más dos clips de precio no superior a 20€/unidad (impuestos incluidos), a elegir entre los Magic Clips:
clip Blueblock, clip Sun, clip Polarized, clip 3D, clip Precision, clip Nightdrive.  

Campaña válida en todas las ópticas ALAIN AFFLELOU de España del 15 de marzo de 2019 al 15 de marzo de 2020. Ver condiciones en óptica y web.

C/RONDA DA CORUÑA, 16
MELIDE · 981 50 60 97

        

ÓPTICA, E 15001258 / AUDÍFONOS, E 15001259
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Información elaborada por CC Xestión

CC Xestión - R/W. Fernández Flórez, 1 Baixo (esquina con Av. América) - Melide / Tlfn.: 881 973 307

SUBVEnCiÓnS

PRoGRaMa dE inCEntiVoS Á ContRa-
taCiÓn PoR Conta allEa daS PER-
SoaS dESEMPREGadaS PaRadaS dE
lonGa dURaCion, ConVoCatoRia
2019. (doGa 55, do 20/03/2019)
Beneficiarios: Autónomos e empresas, calquera
que sexa a forma xurídica, sociedades civís e co-
munidades de bens, que contraten a persoas de-
sempregadas de longa duración, que acrediten un
período de inscrición como desempregados de, a
lo menos, 12 meses nos 18 meses anteriores á súa
contratación.
Prazo de solicitude:
.- Contratacións realizadas entre o 16/10/2018 e o
20/03/2019: ata o 20/05/2019.
.- Contratacións realizadas a partir do 21/03/2019:
ata o último día do segundo mes seguinte á data da
contratación, como máximo, ata o 30/09/2019.
tipos de axuda:
.- Bono ContRataCiÓn
Serán subvencionables as contratacións indefini-
das iniciais e temporais con unha duración mínima
de doce meses, a tempo completo, realizadas
dende o 16/10/2018 ao 30/09/2019, que supoñan
un incremento do emprego fixo (indefinidas) e
neto da empresa con respecto aos tres meses ante-
riores á contratación.
Contía dos incentivos:
.- Contratacións indefinidas iniciais: 10.000 € por
traballador.
.- Contratacións temporais con unha duración mí-
nima de doce meses: 5.000 € por traballador
Estas contías base poderán ser incrementadas,
para diversas particularidades dos traballadores e
das empresas. 
.- Bono FoRMaCion
Dirixida á formación das persoas contratadas me-
diante o Bono Contratación, a formación deberá
ser presencial e ter unha duración mínima de 70
horas (traballadores indefinidos) e 50 horas (tra-
balladores temporais) e contidos relacionados co
posto de traballo.
Contía dos incentivos de formación: 4.000 € por
traballador (indefinidos) e 2.000 € por traballador
(temporais).

aCtUalidadE FiSCal E laBoRal
CaMPaÑa REnda 2018

- obriga de declarar polo i.R.P.F.: persoas fí-
sicas con residencia habitual en España, coas ren-
das que se sinalan:
a) Rendementos íntegros do traballo cos se-
guintes límites:
1.- 22.000€ anuais, se proceden dun único pa-
gador ou de varios pagadores cando:

-A suma das percepcións do segundo e
restantes pagadores non superen en conxunto
1.500€ anuais.

-Os únicos rendementos do traballo con-
sistan en pensións da S.S. e demais prestacións pa-
sivas e que a determinación do tipo de retención
aplicable se realizase segundo a normativa.

2.- 14.000€ anuais cando:
-Procedan de máis de un pagador, e o se-

gundo e restantes pagadores superen os 1.500€
anuais.

-Se percibiron pensións compensatorias
do cónxuxe ou anualidades por alimentos, salvo
que procedan dos pais por decisión xudicial.

-Se o pagador dos rendementos non está
obrigado a reter.

-Se perciben rendementos íntegros do tra-
ballo suxeitos a tipo fixo de retención.

non obstante, no exercicio 2018, o límite de
14.000 euros será de 12.643 euros, salvo
que o imposto sexa devengado antes do 5 de
xullo de 2018 que entón o límite será de
12.000 euros.

b) Rendementos íntegros do capital mobiliario
e ganancias patrimoniais suxeitas a retención ou
ingreso a conta cando superen os 1.600€ anuais.

c)Rendas inmobiliarias imputadas que proce-
dan da titularidade de inmobles, rendementos ín-
tegros de letras do tesouro e subvencións para a
adquisición de vivenda de protección oficial co lí-
mite de 1.000€ anuais.

Como novidade para o 2018 dentro deste lí-
mite conxunto de 1.000 euros anuais inclú-
ese as ganancias patrimoniais derivadas de
axudas públicas.

outras novidades para o 2018 son:

- dEdUCCiÓn PoR MatERnidadE
Incrementase ata 1.000 euros adicionais (co má-
ximo do gasto da gardería) a dedución por mater-
nidade cando a contribuínte satisfaga gastos de
gardería por fillo menor de tres anos ou sendo
maior de tres anos que non poida comezar o se-
gundo ciclo de educación infantil.
A totalidade da dedución de maternidade (incluída
esta nova dedución) terá como límite as cotiza-
cións a seguridade social.

- dEdUCCiÓn PoR FaMilia nUMERoSa
oU PERSoaS Con diSCaPaCidadE a
CaRGo
Con efectos dende o 5 de xullo de 2018, incremen-
tase o importe da dedución por familias numerosas
ata 600 euros anuais por cada un dos fillos que for-
men parte da familia numerosa que exceda do nú-
mero mínimo de fillos esixidos para que dita
familia adquirise a condición de familia numerosa.
Dende ese mesmo día, existe un novo suposto de-
dución: por o cónxuxe non separado legalmente
con discapacidade, sempre que non teña rendas
anuais superiores a 8.000 euros e sempre que ou-
tro suxeito pasivo non obteña dedución pola
mesma persoa. Esta dedución será de ata 1200 eu-
ros anuais.
No 2018, estas deducións solo proceden dende
agosto a decembro.

*non terán obriga de declarar: Os
contribuíntes que obteñan exclusivamente rende-
mentos do traballo, do capital mobiliario e inmobi-
liario, de actividades económicas, así como de
ganancias patrimoniais, suxeitas ou non a retención,

cando a suma de todos eles non supere 1.000€
anuais e perdas patrimoniais inferiores a 500€.

PRaZoS:
02 de Abril de 2019: inicio de servicios telemáticos
RENTA WEB, para a presentación de rendas vía
electrónica.

26 de Xullo de 2019: último día para domiciliar
rendas con resultado a ingresar.

1 de Xullo de 2019: último día de campaña de
renda, e por tanto, último día para poder presentar
declaracións.

Cando a declaración saia con resultado a ingresar
poderase fraccionar en dous prazos: o 60% da cota
ingresarase como data límite o 1 de Xullo e o 40%
restante o 5 de novembro de 2019.
Como novidade para o exercicio 2018 suprímese a
presentación en papel da declaración de IRPF,
sendo obrigatoria a presentación telemática.

noVidadES do REal dECREto 8/2019,
de 8 de Marzo, dE MEdidaS URXEntES
dE PRotECCiÓn SoCial E loita Con-
tRa a PRECaRiEdadE laBoRal na
XoRnada dE tRaBallo.

ConVERSiÓn dE ContRatoS EVEntUa-
lES aGRaRioS En ContRatoS indEFi-
nidoS o ContRatoS
FiXoS-diSContinUoS
As empresas que ocupen a traballadores por conta
allea Agrarios con  contratos temporais e que
transformen tales contratos en contratos indefini-
dos, antes do 1 de xaneiro de 2020, terán bonifica-
cións na cota empresarial na cotización á
seguridade social, nos dous anos seguintes á trans-
formación da contratación.
Para a aplicación deste incentivo, a empresa de-
berá manter ao traballador contratado 3 anos,
dende a transformación.

BoniFiCaCiÓn PoR ContRataCiÓn la-
BoRal dE PERSoaS dESEMPREGadaS
dE lonGa dURaCiÓn
As empresas que contraten indefinidamente a per-
soas desempregadas e inscritas na oficina de em-
prego un mínimo de 12 meses nos 18 meses
anteriores á contratación, terán dereito, dende a
data de celebración do contrato a unha bonifica-
ción na cotización á seguridade social de 1.300 €
anuais (1.500 € no caso de contratación de mulle-
res), durante 3 anos.
Para a aplicación deste incentivo, a empresa de-
berá manter ao traballador contratado 3 anos,
dende a data de transformación e manter o nivel
de emprego 2 anos.

REXiStRo dE XoRnada dE tRaBallo
A partir do 12 de Maio, as empresas deberán ga-
rantir ao traballador o rexistro diario da xornada
de traballo, que deberá incluír o horario concreto
de inicio e fin da xornada. Con isto amplíase a
obriga de rexistro de xornada aos traballadores a
tempo completo.
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Adiante Melide, ese é o nome
da nova candidatura inde-
pendente que se presentará
ás eleccións locais do 26 de
maio en Melide. A formación
está encabezada por Xosé
Manuel Pérez Penas e conta,
como número dous, con Xosé
María Santín Amo.

Segundo apuntou o propio
candidato, “este é un pro-
xecto ilusionante, cun pro-
grama claro para un cambio
necesario no noso concello.
Estou orgulloso do gran
equipo que conformamos
para poder levar a cabo a
gran transformación que ne-
cesita o noso concello logo de
anos nos que se foi xerando
un clima de desilusión”.

Dende a nova formación
política xustificaron a necesi-
dade de crear unha forza polí-
tica local debido ao “malestar
que trasladan continuamente
múltiples veciños e veciñas do
concello de Melide”.

Baixo o nome Adiante Me-
lide “preséntase unha alterna-
tiva política que pon a Melide
como o centro de interese”,
destacaron, e confórmase un
partido político que “aglutina
unha ampla pluralidade de
persoas sen filiación política”.

o Concello pon en marcha unha
auditoría no polígono industrial
O problema do saneamento no
polígono industrial de Melide
suscitou nas últimas semanas
multitude de reaccións trala
denuncia feita por parte da
Asociación de Troiteiros Río
Furelos de varias verteduras.

Despois de que o colectivo
esixise “solucións transitorias
para que os vertidos non vaian
ao Furelos” mentres se realiza
a auditoría anunciada polo
Concello; despois de coñecer
incluso que o Servizo de Pro-
tección da Natureza (Seprona)
da Garda Civil tiña identifica-
das a algunhas das empresas
que estaban realizando as ver-
teduras, e mesmo despois de
saber que Augas de Galicia
mantiña aberto contra o Con-
cello de Melide un expediente
sancionador polas verteduras
industriais de Melide, a pesar
de todo iso, a situación segue
estancada.

Unha auditoría,
a solución do Concello
Proba dese estancamento é
que as verteduras continúan
mentres se vén de poñer en
marcha unha auditoría anun-
ciada polo Concello.

Nunha reunión mantida
con representantes da Asocia-
ción de Troiteiros Río Furelos

“para explicarlles de primeira
man as accións que se están le-
vando a cabo dende a institu-
ción local” para realizar esa
auditoría, Dalia García lem-
brou que son os empresarios
os que teñen a obriga de reali-
zar o saneamento “polo xeral
mediante fosa séptica estanca
ou similiar, por exemplo unha
depuradora propiamente dita.
De non realizar este feito por
parte dos empresarios, o Con-
cello ten unha ordenanza de
vertidos á cal as empresas te-
ñen que cumprir”, dixo.

Con isto, foi o presidente da
Asociación de Troiteiros, Xavier
Pazo, quen informou trala reu-
nión mantida de que o Concello
obrigará ás empresas que ver-
tan ao río sen depurar a tomar
medidas preventivas ata que se
dea coa solución definitiva.

Esa solución definitiva, se-
gundo as estimacións da rexe-
dora e o colectivo, podería non
chegar ata o ano 2020. “Isto
implica que hai que tomar me-
didas de cara ao presente máis
inmediato para garantir que
non se van producir vertidos in-
desexados como os que vimos
de denunciar”, sinalou Pazo.

a oposición
denuncia inactividade

Pola súa parte, a oposición de-
nunciou “a inactividade do
Concello” nun asunto coma
este. Así, o voceiro do PSdeG-
PSOE de Melide, José Prado,
lembrou que dende o ano 2011
“a Xunta e o Concello o único
que fixeron foi unha sucesión
de anuncios de estudos, pro-
xectos e actuacións que nunca
se realizaron, e que aumentan
ante a proximidade de elec-
cións municipais”. “Isto é
unha grave deixación de fun-
cións, que con mentiras cons-
tantes, só buscan desculpas e
gañar tempo”, engadiu.

Prado tamén considerou
unha “burla” o anuncio dunha
auditoría. “Que por unha parte
a alcaldesa anuncie agora a re-
alización dunha auditoría,
cando ten perfecto coñece-
mento dende hai anos das cau-
sas; e por outra, que a Xunta

diga que vai canalizar os resi-
duos industriais á EDAR muni-
cipal, cando sabe que os
técnicos poñen moitos reparos,
son dúas afirmacións que au-
mentan a burla que Melide leva
soportado dende hai anos”.

Pola súa parte, o voceiro do
BNG, Xesús Pereira, tildou de
“nula” a xestión do Partido Po-
pular para resolver “un pro-
blema que afecta a centos de
veciños e veciñas”.

Pereira fixo estas declara-
cións durante a visita do candi-
dato do BNG ao Congreso por
A Coruña, Néstor Rego ao con-
cello de Melide, xunto ao depu-
tado Xosé Luís Rivas, para
denunciar os vertidos indus-
triais ao río Furelos proceden-
tes do polígono. Así mesmo,
Rego acusou á Xunta de “irres-
ponsabilidade” por non dotar
de depuradora ao parque.

Melide suma unha
nova forza política de
cara ao 26 de maio

A Garda Civil do Posto de Melide e
o Equipo de Investigación da Garda
Civil do Milladoiro detiveron a un
home como presunto autor de cinco
roubos con forza en vivendas, e un
nun local social onde ensaiaba un
coñecido grupo de música da vila.

Segundo informou o corpo de se-
guridade, “o sospeitoso xa era inves-
tigado por ambas unidades, cando
finalmente puido ser sorprendido in
fraganti mentres se dispoñía a sub-
traer obxectos do interior dunha vi-
venda. Cabe destacar que esta
persoa adoptaba fortes medidas de
seguridade para preservar a súa
identidade, o que dificultou en gran
medida a investigación”.

Froito do traballo policial puidé-
ronse recuperar instrumentos mu-
sicais valorados en 2.400 euros;
xoias por valor de 15.000 euros;
3.000 euros en efectivo e mobiliario
diverso dos distintos roubos que ía
ser revendido. Ata o momento non
trascendeu o valor dos danos causa-
dos nas vivendas.

A Garda Civil esclarece
seis roubos con forza
no municipioOs veciños da rúa Magallanes (esquina con

Avenida de América), levan varios meses
reclamándolle ao Concello unha solución
para o emprazamento dos contedores. Se
no mes de febreiro denunciaban os conti-
nuos cheiros que tiñan que soportar cada
vez que os contedores quedaban abertos
(ao estar situados xusto debaixo das ven-
tás), máis perplexos están agora ao com-
probar que lonxe de solucionar a situación,
os colectores están encaixados no seu so-
porte coa tapa metida por dentro; de tal
xeito que aos propios veciños lles resulta
imposible cerralos.

Tras falar en varias ocasións con repre-
sentantes do Concello, aseguran que a
única solución que lles dan é “que o están
valorando pero que non poden ofrecer da-
tas concretas” para a resolución deste con-
flito, aparentemente, sinxelo. “Tan só
pedimos que os coloquen nun lugar onde
non molesten a ninguén, e non cremos que
iso sexa unha cuestión de meses”, aseguran
os veciños. Os residentes da zona puxeron
de exemplo ao veciño concello de Arzúa,
onde os colectores “están limpos, non como
os de aquí, e soterrados; mentres que aquí
non son nin capaces de buscar un lugar me-
llor para dous contedores”.

FotodEnUnCia

Centos de persoas marcharon de xeito so-
lidario coa familia do Emilio Pintor Me-
lla, desaparecido dende o pasado 21 de
febreiro, para pedir que non cese a súa
busca. A concentración de apoio comezou
ás seis da tarde nas inmediacións do Pa-
lacio de Congresos e exposicións de Me-
lide, e de aí partiu cara a praza do
Convento, onde familiares do desapare-
cido leron un manifesto. Emilio Pintor
Mella ten 43 anos, pelo negro e calvicie
parcial. Utiliza gafas graduadas e viaxaba
no momento da súa desaparición nun
citröen AX negro matrícula PO-4396-AP.
A familia ten a disposición dous números
de teléfono: 642 650 775 e 649 952 957,
para as persoas que poidan dar algunha
pista sobre o seu paradoiro.

Centos de persoas piden en
Melide que non cese a busca
de Emilio Pintor Mella

Foto:C.M.

Foto: Asoc.Troiteiros R.F.
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En marcha a segunda fase das obras de
mellora da seguridade viaria na AC-840
A Consellería de Infraes-
truturas e Mobilidade co-
mezou a execución da
segunda fase de mellora da
seguridade viaria no en-
torno do tramo de concen-
tración de accidentes na
estrada AC-840, que se co-
rresponde coa travesía de
Melide.

Os traballos, adxudica-
dos a Construcciones J.
Mauri e Hijos, S.L, dispo-
ñen dun prazo de execu-
ción dun mes, e contan cun
orzamento de máis de
48.000 euros.

A intervención proxec-
tada polo departamento de
Infraestruturas da Xunta
prevé actuar en tres puntos
desta estrada de titulari-
dade autonómica, entre os
puntos quilométricos
50+200 e 51+700, ao seu
paso polo municipio de
Melide.

No paso de peóns do
cruce semaforizado coa es-
trada de Toques amplia-
rase a beirarrúa para
impedir o aparcadoiro de
vehículos e aumentar a vi-
sibilidade, adaptándose así
á normativa de accesibili-

dade.
O paso de peóns do

cruce con Otero Pedraio
retranquearase aproxima-
damente 10 metros para
afastalo do cruce e aumen-
tar ademais o carril central
existente.

No treito entre a inter-
sección coa rúa Vigo e o
cruce coa da rúa Luís Seo-
ane, redistribuirase a sec-
ción, deixando aparcadoiro
só na marxe esquerda e
ampliando a beirarrúa de-
reita.

Esta actuación dá con-
tinuidade á mellora ini-
ciada o ano pasado nas
beirarrúas e pasos de pe-
óns da travesía de Melide.

Mellora da drenaxe
Tamén na AC-840 a Xunta
rematou as obras de me-
llora da drenaxe da zona
cun investimento de máis
de 250.000 euros. A inter-
vención perseguía resolver
os episodios de inunda-
cións que se producían
nesta zona do centro ur-
bano que atravesa a es-
trada, onde o terreo está
moi baixo.

licitan a obra do novo centro de
saúde por tres millóns de euros

“Esmorga de Melide”, a proposta do
Concello para os días 27 e 28 de abril
Trala renuncia da Asociación Cultural O
Castelo á organización da Foliada de
Melide por falta de apoio institucional
do Concello, o goberno local vén de facer
pública a súa alternativa para a última
fin de semana do mes de abril.

Esmorga de Melide foi o nome esco-
llido para a súa proposta que, como ca-
bía esperar, non deixou indiferente a
ninguén. Un claro exemplo foron as re-
des sociais onde non deixaron de suce-
derse un regueiro de críticas tanto á
programación como ao nome escollido
para bautizar a nova alternativa saída do
Concello.

Programación
A Esmorga de Melide comezará o sábado
27 de abril e contará durante a primeira
xornada cunha Feira de artesáns do Ins-
trumento tradicional. Haberá talleres,
“música nas tabernas”, sesión vermú a
cargo de Andrés Penabad e mostras de
baile. O día rematará cos concertos de
Pepe Vaamonde e Sacha na horta. O do-
mingo 28 de abril terá lugar unha sesión
vermú a cargo de Blues do País.

A Xunta de Galicia licitou a
obra para a construción do
novo centro de saúde de Melide
cun orzamento previsto de algo
máis de 3 millóns de euros.

A nova edificación sanita-
ria, que contará cunha super-
ficie de preto de 2.000m2
-preto dun 61% máis de super-
ficie que o actual-, albergará
un Punto de Atención Conti-
nuada (PAC), ademais de
cinco consultas de medicina
xeral, cinco de enfermería,
unha de pediatría e outra de
enfermería pediátrica.

O centro de saúde construi-
rase nunha parcela cedida
polo Concello de case 5.000
m2, moi preto da actual.

Dende o Partido Popular de
Melide, e a través dun comuni-

cado, Dalia García congratu-
louse pola boa nova. “Melide
contará cun centro de saúde
adecuado as súas necesidades
que incremente as prestacións
sociosanitarias do noso conce-
llo e da nosa Comarca. Melide
vai ter un centro de saúde
acorde coas necesidades cu-
bertas para os vindeiros 30
anos”, dixo a popular, quen ta-
mén engadiu “estamos expec-
tantes por saber agora cal vai
ser o argumento da oposición
para decir que o PP engana aos
veciños co centro de saúde”.
“Tanto BNG como PSOE,
penso que deberían de festexar
a boa nova para a súa vila e
deixar de criticar a boa xestión
do PP a fronte do goberno me-
lidense”, engadiu García.

O Concello insiste na necesidade dun
estudo de rodadura na estrada DP-4606

O goberno local de Melide vol-
veu a insistir na necesidade de
realizar un estudo de rodadura
na estrada provincial DP 4606.
Fíxoo despois de que hai seis
meses realizaran o primeiro
chamamento á Deputación da
Coruña para poder incrementar
a seguridade neste treito, a ave-
nida de Toques e Friol.

Segundo apuntaron dende o
Concello, “debido á demanda
veciñal e ás queixas da ordena-
ción no tráfico rodado nesta

avenida da vila”, o Concello de
Melide xa trasladou a necesi-
dade do estudo o pasado mes de
setembro. Ao non recibir con-
testación por parte da Deputa-
ción da Coruña, “o Concello
volveu a reiterar a súa petición”.

Nos últimos días, o goberno
local melidense recibiu res-
posta do organismo provincial
onde se expresaba que “a De-
putación da Coruña estudará se
é posible a mellora da sinaliza-
ción viaria da referida zona”.

O Parlamento de Galicia
aprobou, co único voto favo-
rable do Grupo Popular,
unha proposición non de lei
a través da que se demanda
ao Ministerio de Fomento
axilidade na execución das
obras pendentes da autovía
A-54 entre Santiago e Lugo,
co obxectivo de que o treito
Lavacolla-Arzúa poida estar
finalizado no primeiro se-
mestre de 2019 e que os tra-
mos Arzúa-Melide e
Melide-Palas de Rei se rema-
ten no ano 2020.

A deputada popular Julia
Rodríguez lembrou que “es-
tamos a falar dunha autovía
cunha lonxitude de 85 quiló-
metros que mellorará nota-
blemente as comunicacións
por estrada entre Lugo e San-
tiago, así como nas comarcas
de Arzúa, Melide e A Ulloa”.

Actualmente atópanse en
servizo os tramos entre San-
tiago-Lavacolla e Palas de
Rei-Lugo, mentres que o
treito de 18 quilómetros en-
tre Lavacolla e Arzúa atópase
a piques de rematar e os trei-
tos Palas de Rei-Melide e
Melide-Arzúa están en exe-
cución.

Demandan a Fomento
o remate dos tramos
Arzúa-Melide e Melide
Palas da A-54 en 2020
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A Policía Xudicial da Garda Ci-
vil da Coruña traballa para es-
clarecer os feitos ocorridos na
parroquia de A Capela, no mu-
nicipio de Toques, onde apare-
ceu o corpo dunha persoa e un
vehículo totalmente carboni-
zados despois de que se decla-
rase un incendio no lugar.

Foi preto das dez da noite
cando se recibiu o aviso dun
lume forestal na zona. Unha
vez desprazados os medios,
un vixilante forestal foi quen
achou o corpo do falecido,
fóra do vehículo, nun camiño
a escasos metros da pista
principal.

Dende a Garda Civil infor-
maron de que se "descoñecen
por completo as circunstan-
cias" do suceso e que cabe a
posibilidade de que "se trate
do titular do vehículo", aínda
que haberá que agardar aos re-
sultados do ADN debido a que
o corpo quedou “totalmente
calcinado e irrecoñecible".

O vehículo, que tamén ar-
deu na súa totalidade, é un tu-
rismo de cor branca con
matrícula M•0050•NM rexis-
trado a nome dun veciño da
parroquia de Nogueira, no
concello de Sobrado. Non obs-
tante, haberá que agardar aos
resultados das probas de ADN
para confirmar a identidade
da vítima e, se polo tanto, se
corresponde co titular do au-
tomóbil.

Entre os veciños, tanto de
Sobrado como de Toques, a
sorpresa polo acontecido foi
maiúscula, e máis tras coñe-
cerse, tal e como publicaron
medios como La Voz de Gali-
cia, que se investiga o suceso
como un posible asasinato.

investigan a morte dunha persoa
que apareceu carbonizada en toques

O equipo de persoas da co-
mandancia da Garda Civil da
Coruña, co apoio dunha uni-
dade de incendios especiali-
zada, fíxose cargo das
dilixencias; actuacións que se
atopan baixo secreto de su-
mario.

35 hectáreas
En canto ao incendio, do que
haberá que determinar se se
iniciou primeiro ou a conse-

cuencia do lume no vehículo,
Medio Rural informou de que
afectou a 35 hectáreas, das ca-
les 27 corresponden a monte
arborado e as 8 restantes a
raso.

Na súa extinción interviñe-
ron 4 axentes, 4 brigadas, 5
motobombas e 1 pa. Tras reci-
bir o aviso pasadas as dez da
noite, deuse por extinguido
preto das sete e media da
mañá.

Pista ao carón do camiño no que atoparon á persoa
carbonizada e vehículo totalmente calcinado

DESCENDE O PARO EN TODA A COMARCA
CONCELLO Parados mes actual Parados mes anterior VARIACIÓN

MELIDE 395 408 -13

SANTISO 82 84 -2

SOBRADO 56 58 -2

TOQUES 48 52 -4

Total (MARZO 2019) 581 602 -21

A Deputación da Coruña co-
mezou hai escasas semanas
os traballos para a elimina-
ción das coñecidas como cur-
vas do Toxo na estrada
DP-4604 entre os municipios
de Toques e Melide. Sobre o
terreo xa poden verse traba-
llando distintos operarios coa
maquinaria correspondente
para corrixir o treito entre os
núcleos de A Cabana, en To-
ques, e o de Pereira, en Me-
lide; unha actuación que
conta cun investimento de
case 300.000 euros e que foi
adxudicada á empresa Fran-
cisco Gómez e Cía.

Dita actuación permitirá a
supresión dun dos principais
puntos negros da rede viaria
provincial, debido ao alto
grado de sinistralidade que
presenta.

Críticas do PP
Dende o Partido Popular de
Toques celebraron o inicio
das obras “pese a súa demora
no tempo”, sinalou o candi-
dato á alcaldía polo PP, Mi-
guel Castro.

O popular criticou o in-
menso retraso que levan estes
traballos “que xa terían que
estar rematados, pero grazas
á lentitude do goberno da De-
putación da Coruña a situa-
ción é a que é: estamos a
piques de entrar en campaña
electoral cando á Deputación

se lle acordan as curvas do
Toxo de Toques”, dixo.

O PP toquense fixo espe-
cial fincapé na lentitude dos
trámites que xestiona o orga-
nismo provincial e no mo-
mento no que se inician as
obras “55 días antes dunhas
eleccións locais”. “O pasado
14 de febreiro formalizouse o
contrato para a execución
destas obras, non somos ca-
paces de entender que des-
pois de case dous meses
aínda non comezasen as me-
lloras”, engadiu o candidato
popular.

Problemas nos terreos
Pola súa parte, dende o go-
berno local explicaron que a
demora foi debida á espera
que tivo que realizar a em-
presa para que os propieta-
rios das fincas cortasen as
árbores. “O contrato coa De-
putación xa estaba feito
dende hai meses, pero a em-
presa non comezaba as obras
porque había uns pinos que
non se cortaban, decidiron
darlle un prazo aos propieta-
rios para que os cortasen e ao
final xa lles dixemos que ti-
ñan que comezar as obras si
ou si porque se podía pasar o
prazo de execución”.

Unha vez iniciados, está
previsto que os traballos re-
maten nas vindeiras sema-
nas.

Arrancan as obras nas curvas
do Toxo, coas críticas do PP

A Deputación da Coruña, a través do Plan de Emprego Local (PEL), des-
tina durante 2019 un orzamento de 3 millóns de euros para apoiar aos
concellos coruñeses de menos de 20.000 habitantes na contratación de
persoas desempregadas para a prestación de servizos locais básicos. No
caso da comarca, as achegas serán de 46.000 euros para o Concello de
Melide, e de 25.000 euros para o Concello de Santiso, ao igual que So-
brado (25.000€) e Toques (25.000€). As contratacións primarán a
aqueles colectivos máis afectados polo desemprego: maiores de 45 anos,
mulleres, parados de longa duración, persoas cun grao de discapacidade
recoñecido ou en risco de exclusión social. A liña de apoio aos concellos
do PEL aspira a crear este ano arredor de 500 novos empregos.

Máis de 120.000 euros para crear
emprego na comarca en 2019

A vítima, achada xunto a un vehículo tras un incendio forestal,
podería ser o propietario do automóbil, un veciño de Sobrado
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Veciños de Santiso denuncian o estado
de abandono da reitoral de novela 

Rodeada e case engulida pola
maleza, ese é o estado actual de
abandono no que se atopa a rei-
toral da parroquia de Novela,
no concello de Santiso, e que os
veciños do lugar decidiron de-
nunciar por medo a que se pro-
duza un incendio na zona.

“Restauraron a casa pero o
cura morreu e nunca chegou a
facer uso dela, e debe levar así
abandonada polos menos uns
dez anos”, explica un dos veci-
ños da parroquia, quen tamén
advirte do perigo que supón
ante a posibilidade de que se
produza un incendio. “Está
nun lugar no que todo é monte
arredor, e iso é un perigo
enorme porque se chega a
prender o lume arde toda a pa-
rroquia; con que sopre un
pouco o vento xa podería che-
gar ás casas”, insiste.

A casa, restaurada polo bis-
pado de Lugo, nunca chegou a
ter inquilino debido a que o seu
párroco, Don Eulogio, faleceu
antes de poder acceder a esta

vivenda situada “nun lugar pri-
vilexiado na aldea de Novela”.

A día de hoxe a vivenda está
cuberta por maleza e aberta, o
que supuxo que nalgunha oca-
sión xa accedesen “persoas con
distintos fins” ao seu interior.
Ante esta situación, os veciños
temen que coa chegada da ca-
lor a finca e a casa sexan pasto
do lume “xa que a zona está
toda sen limpar”.

Nunha das fincas limítrofes
os veciños limparon a contorna
e o acceso a unha das fontes
con máis historia do concello, a
fonte da Nosa Señora de No-
vela; unha actuación que agar-
dan “sirva para que os
propietarios das fincas no lugar
e o bispado de Lugo manteñan
limpas estas propiedades polo
ben de todos, así como darlle
un uso, sexa venda ou aluguer
a unha casa que vale para vivir,
e non esperen a que sexa pasto
do lume ou acabe caendo”.

“Tal e como está”, recalcan
os veciños, “é unha mágoa

pero sobre todo un perigo por-
que só vale para criar bichos e
para que prenda o lume nela;
ten tanta maleza que alí non
entra nin o xabaril”.

derribo dunha
presa en Barazón
Molestos están tamén os veci-
ños da parroquia de Barazón,
en Santiso, ao comprobar que,
sen previo aviso e sen explica-
cións, foi derruída a presa feita
na aldea de Barazón, no lugar
do Muíño das Cañizas, no
curso do río Ulla, e que empre-
gaban como zona de baño e re-
creo e que tamén abastecía o
muíño das Cañizas.

Dende hai un ano tratan de
aclarar “quen, e sobre todo o
por qué do derribo intencio-
nado dunha presa con máis de
50 anos de historia”. “Dun día
para outro", relatan os veciños,
"sen sinal de deterioro e sen
presentar roturas no formigo-
nado do que estaba formada”.

Pola súa parte, dende o

En Barazón tratan de saber dende hai un ano “con que autorización e quen”
derruíu unha presa no Ulla que os veciños empregaban como zona de lecer

Concello de Santiso -sen com-
petencias para actuar na zona-
acudiron a Augas de Galicia e
tamén ao garda ríos da zona
sen que “ninguén dese res-
posta algunha a unha agresión
a un patrimonio que os veci-
ños consideran seu”.

Co obxectivo de esclarecer
o que aconteceu, os veciños de
Barazón -agora a través dunha
asociación medioambiental-,
deixaron constancia dunha
queixa dirixida de novo á Con-

sellería de Infraestruturas, da
que depende Augas de Galicia,
para tratar de solucionar o
tema e non “pasar o tempo de
verán sen un lugar no que ne-
nos e maiores desfrutan”.

Non obstante, ata o mo-
mento a única resposta recibida
foi que se procedeu á solicitude
dun informe á Secretaría Xeral
Técnica da Consellería de Me-
dio Ambiente. Unha vez emi-
tido o informe os veciños
poderán formular alegacións.

Nas instantáneas tomadas polos veciños pode verse o estado da 
reitoral de Novela e o lugar onde se situaba a presa en Barazón

“Quero que se sintan como no seu fogar, á
vez que son atendidos por un profesional”

Primeiro foi unha Casa Niño e
en breve Santiso contará ta-
mén con Casa do Maior grazas
á iniciativa dunha veciña do
municipio.

María Esther Sánchez
Barco, que así se chama esta
emprendedora e promotora
do proxecto, non agocha o seu
entusiasmo e as ganas de co-
mezar a traballar xa. “Creo que
é algo necesario e que se debe
de facer en municipios peque-
nos, sobre todo porque os con-
cellos pequenos non dispoñen
de presuposto para abrir un
centro de día ou unha residen-
cia; así que, saíu a oportuni-
dade por parte da Xunta de
abrir a Casa do Maior e eu ani-
meime por varias razóns”, ex-
plica María Esther.

Entre esas razóns primaron
a estabilidade laboral e o poder
axudar aos maiores da locali-
dade. “Decidinme porque o vin
como un futuro laboral para
min un pouco máis estable; ta-
mén por estar cerca de meus

pais que son moi maiores, e so-
bre todo influíu na miña deci-
sión o feito de poder axudar aos
veciños que, nalgúns casos es-
tán en situación de soidade, e
polo menos nun lugar como a
Casa do Maior comunicaranse
con outros, realizarán activida-
des e, en suma, relacionaranse
cos demais, que ao final é do
que se trata, de darlles unha
vida digna aos nosos maiores”.

A Casa do Maior é unha ini-
ciativa semellante á das Casas
Niño, financiada pola Xunta de
Galicia, destinada a concellos
de menos de 5.000 habitantes
e na que os usuarios poderán
permanecer ata un máximo de
oito horas de modo gratuíto.
Entre os requisitos para poder
optar a unha praza, os usuarios
deben ser maiores de 60 anos,
cun grado de dependencia 1 e
2, e residentes en Santiso ou
mesmo en concellos limítrofes.
“As persoas interesadas en fa-
cer uso deste servizo deben es-
tar valoradas; é dicir, ter por

escrito o grao de dependencia,
e acudir ao asistente social do
Concello de Santiso para que
os inscriba nas listas da Xunta,
xa que logo é a Administración
autonómica a que fai a selec-
ción”, aclara Esther.

Aínda en reformas, está
previsto que as instalacións
abran as súas portas ao longo
deste mes, nun horario aínda
por definir de luns a venres. “O
local que estou reformando era
a antiga escola de música e es-
tará habilitada para un mí-
nimo de dúas persoas e un
máximo de cinco; disporá de
zona de actividades, zona de
comedor e zona de descanso co
obxectivo de prestar unha
atención integral; é dicir, farán
exercicio, realizarán traballos
cognitivos como pintura, escri-
tura e lectura e tamén terán
tempo para o lecer. A idea é
que eles se encontren como na
súa propia casa á vez que están
atendidos por un profesional”.

Con formación en auxiliar

Esther Sánchez, veciña de Santiso, é a promotora da primeira Casa do
Maior que abrirá as súas portas, previsiblemente este mes, na comarca

de enfermería e atención so-
ciosanitaria, Esther tamén
conta cunha ampla experien-
cia laboral no ámbito da aten-
ción ao maior.

agradecemento
Sabendo que emprender no ru-
ral non é unha tarefa doada,
Esther non quixo deixar pasar
a oportunidade para agradecer
a acollida que tivo a iniciativa e
o apoio recibido. “Quixera dar-
lle as grazas a moita xente,
principalmente aos que traba-
llan no Concello, pero en xeral
aos veciños e a toda a xente que
dunha maneira ou doutra me
apoiou e me fixo chegar o seu
entusiasmo por este proxecto”.

Pola súa parte, dende o Con-

cello valoraron de xeito moi po-
sitivo esta iniciativa “única na
comarca”, e que contou coa
axuda do departamento de
orientación laboral para facer
posible a “posta en marcha de
algo que os veciños valoran e
necesitan dadas as circunstan-
cias dun concello coma o noso”.
“Ao igual que na Casa Niño, a
labor que fixemos desde o go-
berno municipal foi básica para
que saíse adiante o proxecto.
Non hai máis que ver que só se
crearon 5 en toda a provincia
da Coruña e 30 en toda Galicia,
dadas as dificultades que hai
para a tramitación e o difícil
que é sen axuda para os em-
prendedores que se animan a
sacar algo novo adiante”.

Á espera do cartel oficial da Xunta, Esther xa deseñou o seu

Presa derruída
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A pintora coruñesa Bea Rey
conta dende finais do mes de
marzo co seu propio museo en
Sobrado dos Monxes; un edi-
ficio deseñado polo arquitecto
Blas Tojo Ferrero que alber-
gará no seu interior un total
de 188 obras da artista, aínda
que na exposición inaugural
só se amosaron unhas 70 pe-
zas da autora.

O Museo Bea Rey é o pri-
meiro de España dedicado en
exclusiva a unha muller pin-
tora en vida. Durante o acto
inaugural, o presidente da De-
putación da Coruña, Valentín
González Formoso, destacou a
dilatada traxectoria artística
da pintora, "que serve como
fonte de inspiración para ou-
tros artistas".

Formoso valorou ademais
o que significa a apertura
deste museo xa que "amplía a
riqueza cultural da que goza
Sobrado dos Monxes en parti-
cular, unha terra marcada por
unha arquitectura e unhas pa-
raxes que impresionan, e a
provincia da Coruña en xeral”.

Ademais, lembrou que a
Deputación da Coruña e Bea
Rey xa estreitaron lazos en
1990, cando a artista recibiu o
premio de artes plásticas Isaac
Díaz Pardo, un certame con-
vocado pola Deputación para

a pintora coruñesa Bea Rey xa conta
co seu propio museo en Sobrado

O presidente da Deputación inaugurou o museo  o pasado 28 de marzo

impulsar a produción artística
e aos artistas da provincia.

Beatriz Rey Gómez-Guitián
viviu a cabalo entre Sobrado, a
súa casa, e Madrid, onde se
formou na Academia de Belas
Artes de San Fernando. A súa
traxectoria artística comezou
en 1966 e “parte dun forte
compoñente xeométrico, ás ve-
ces cubista, que evolucionará
cara ao surrealismo, mestu-
rando elementos simbólicos e
expresionistas, un estilo pouco
frecuente e dotado dunha mar-
cada personalidade”.

Ademais do presidente da
Deputación, á inauguración do
museo tamén asistiron o al-
calde do Concello de Sobrado,
Lisardo Santos; a directora da
sala, Isabel Rey; o director xe-
ral de Política Lingüística,
Anxo Lorenzo e a subdelegada
do Goberno na Coruña, Pilar
López-Rioboo entre outras au-
toridades.

Está previsto que o museo
abra as súas portas de mérco-
res a domingo nun horario
comprendido entre as 10.00 e
as 18.00 horas.

A sala, a primeira de España dedicada en exclusiva a unha
pintora en vida, albergará un total de 188 obras da artista

Así o anunciaron dende o
BNG despois da visita que re-
alizou o deputado naciona-
lista, Xosé Luís Rivas “Mini”,
ao emprazamento do verte-
doiro das Pías.

Levarán ao Parlamento ga-
lego diversas iniciativas, din,
“ante a preocupación existente
en relación coa contaminación
das augas fluviais derivadas
dos residuos e da xestión deste
vertedoiro”, explicou o depu-
tado nacionalista.

“Situado entre os ríos
Tambre e Mandeo, e tendo en
conta que a montaña de resi-
duos non para de medrar
mentres hai sospeitas da exis-
tencia de lixiviados, é normal
que se xere unha importante
preocupación social, pois des-
tes ríos extráese auga para
consumo humano ademais de
seren importantes enclaves
ecolóxicos e culturais que
cómpre preservar”, sinalou

Rivas.
Emprazado na antiga can-

teira das Pías, a xestión do
vertedoiro xa foi posta en en-
tredito con anterioriade, lem-
braron dende o BNG. “Dos
iniciais residuos inertes que
anunciaron que habería neste
vertedoiro, comprobamos
agora como se poden atopar
residuos moi diversos desde
plásticos pasando por metais
e residuos orgánicos”.

Ante esta situación, desde
o BNG urxiron a tomar medi-
das “en favor dunha nova cul-
tura na xestión de residuos e
da auga”, e apremaron á
Xunta de Galicia a que “in-
forme á veciñanza de que tipo
de residuos se están a almace-
nar no vertedoiro nestes mo-
mentos” así como a tomar
medidas “para garantir que a
actividade deste vertedoiro
non afecte aos cursos de auga
cercanos”.

O BNG levará ao Parlamento galego
a situación actual do Vertedoiro das
Pías, en Sobrado dos Monxes

O grupo de música Mägo de Oz será o cabeza de cartel no Fes-
tival Musical Intercultural da Xuventude que se celebrará no
marco da XX Feira da troita os días 10 e 11 de agosto en
Sobrado dos Monxes. Xunto á banda recoñecida a nivel inter-
nacional actuarán o grupo de música tradicional galega A Roda
e o grupo de rock La Banda del Camión.

Mägo de Oz actuará en Sobrado

O venres 12 de abril ás 10.30 horas, o centro cultural de Visan-
toña acollerá a representación da obra “As Sospeitas do Ani-
ceto”; unha comedia a cargo do grupo de teatro Trécolas do
Centro Social municipal de maiores de Boimorto.

Teatro en Santiso o 12 de abril

O BNG de Santiso oficializou a
súa candidatura de cara ás vin-
deiras eleccións municipais do
26 de maio coa suma de novas
incorporacións; “un grupo de
xente cheo de ilusión; dezanove
membros de dezasete parro-
quias, importantes desde o pri-
meiro ata o último”, apuntaron.

A candidatura “máis votada
en Santiso no 2015 non se re-
nova, aumenta de membros”; e
é que dun grupo de corenta
persoas activas -explicaron-,
neste 2019 poñen o seu nome
de cara ás municipais os se-
guintes membros: Sara de Bel-
mil, Laura da Cornella, Javi de
Liñares, Carlos de Beigondo,
Alex de Mourazos, Ana Belén
de Choren, Pablo de Pezobrés,

Luis de Rairiz, Iván de San Ro-
mán, Ignacio de Novela, José
do Padrón, Begoña de Choren,
Jose Antonio de Serantes, Oti-
lia de Pezobre, Mario de Riba-
dulla, Adriana de Monteagudo,
David de San Román e Merce-
des de Vimianzo con Manuel
Adán ao fronte.

novos rostros
“Dos dezanove membros da
candidatura coa que concorre-
mos en 2015 hai sete caras no-
vas, con ganas e ilusionados
cun proxecto de futuro e ava-
lado por seis anos de traballo”,
sinalaron na formación nacio-
nalista dende a que tamén des-
tacaron como baza ao seu favor
a experiencia de goberno. “Coa

o BnG de Santiso presenta a
súa candidatura para o 26M

experiencia no goberno muni-
cipal e coa forza que as novas
incorporacións nos transmiten
agardamos que os seguintes
catro anos poidamos seguir
traballando ao igual que o fixe-

mos esta lexislatura. O noso
traballo esta feito e non con-
templamos facer unha cam-
paña de quince días, as
campañas duran o que dura a
lexislatura, na cal falamos con

veciños, traballamos para eles e
escoitamos as súas necesida-
des. Queda moito por facer e
necesitamos alomenos catro
anos máis para proxectos difíci-
les de materializar”, resaltaron.
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Cabaleiro: 38 - 76

Señora: 38 - 68

Ronda de Pontevedra, 61
15800 Melide 

(A Coruña)
Telf. 881 956 394

tuboutik@hotmail.com
tuboutik@blogspot.com

Moda para señora e cabaleiro

Primeiras marcas do mercado

Tallas especiais

*
*

*

Xa é primavera verán en:

- Confección e instalación de cortinas,
estores, enrollables, venecianas, verticales,
paneles y filtro solares para escaparate

- Todo lo necesario para tu hogar lo
encontrarás en La Cortina

- También encontrarás alfombras
confeccionadas a medida en vinilo,
polipropileno y poliamida

Síguenos en Facebook:
La Cortina Melide

Avd. de Lugo 43, Melide
Tlfn.: 981 50 63 58

frutas NATI s.l.

Polígono industrial A Madanela
15800 - Melide - A Coruña

frutasnati@hotmail.com
Telf.: 600 448 092

- Venda directa ao público

- Froita de temporada

1€ eurocadena

Rúa Cantón de San Roque, 9 · 15800 - Melide
Telf.: 670 292 917

- Agasallos
- Decoración
- Papelería
- Bazar 1€  eurocadena Melide

- Moda
- Todo o que
necesitas atoparalo en: 
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Camiño Vello de Santiago (MELIDE)
www.casaalongos.com / info@casaalongos.com
Tfno.: 981 506 392 - Móbiles.: 619 229 334 / 686 312 851 

- Reservas, presupostos para grupos,
configuración personalizada do teu menú

- Chámanos ou tamén por enderezo electrónico

“COCIÑA con CORAZÓN”

Á parte da carta habitual temos

Travesía do Convento, 1
Tlf.: 981 942 415

Melide

*Tu moda en comunión,
bautizo y mucho más*

pratos especiais TODOS OS DÍAS

Polo de corral ao forno

Roliños de Arzúa Ulloa
con ourego e tomiño

Ensalada de perdiz
escabechada
con castañas
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Coincidindo co Día Interna-
cional do Deporte (que se con-
memorou o sábado 6 de abril),
o Concello de Santiso quixo
homenaxear aos deportistas
do municipio.

Para iso, xa o venres día 5
tivo lugar unha xornada no co-
lexio na que os nenos e nenas
puideron aprender, durante
dúas horas, un pouco máis so-
bre os valores que transmite o
deporte. Foi grazas aos mem-
bros da Escola Ayude de San-
tiso, que impartiron unha serie
de nocións teórico prácticas
sobre este deporte que os levou
a competir a nivel mundial.

Dentro desta mesma acti-
vidade, o 15 veces campión na-
cional de loita olímpica, José
Cuba, contoulles aos máis pe-
quenos todo o que o deporte
lle transmitiu e ensinou.

A celebración do Día do De-
porte continuou na xornada
do sábado coa entrega dunha
distinción aos deportistas lo-
cais por parte do Concello. “O
equipo de goberno quere pre-
miar os deportistas deste con-

cello e facer pública a riqueza
que temos en Santiso. Sendo
un concello pequeno case to-
dos nos coñecemos pero hai
casos nos que non sabemos
que na aldea do lado, ou na
casa da beira hai un campión
de España de kick boxing,
unha moza que xoga na má-
xima categoría do fútbol femi-
nino, ou un campión de rallys
no ámbito nacional, por citar
algún caso”, apuntaron desde
o goberno local. “Agradecer e
recoñecer o esforzo económico
e persoal, así como o traballo
desempeñado por estes equi-
pos e persoas coa axuda das
súas familias é unha obriga”,
engadiron.

Así, tras facer un chama-
mento aos veciños e recoller
información dos deportistas,
coa intención de que ninguén
quedase no esquecemento, foi
a quenda para “todos aqueles
deportistas que estiveron ou
están federados e forman
parte directamente de San-
tiso”.

Destaca neste senso o de-

porte do motor, con veciños
que participan en carreiras e
compiten a nivel nacional,
acadando premios e campio-
natos en rallys de todo o país;
campións nacionais en kick
boxing; un campión ibérico en
raids de aventura, así como
veciños que participan en pro-
bas de montañismo, rapaces e
rapazas que xogan nas catego-
rías de equipos da comarca ou
unha moza que xoga na elite
do fútbol feminino.

“Todos eles vinculados a
Santiso, e dos cales podemos
desfrutar véndoos na práctica
da súa disciplina, e que ade-
mais fan deste concello un dos
destacados no deporte en pro-
porción a concellos moito
máis grandes”, eloxiaron
dende o Concello.

Previamente foron os
membros da Escola Ayude e
tamén as catro categorías da
Unión Deportiva Santiso (ve-
teranos, sénior, o equipo femi-
nino e os máis pequenos), os
que recibiron este recoñece-
mento ao longo de 2018.

Acto de recoñecemento que tivo lugar nas dependencias do Concello, e ao que finalmente non
puideron asistir Xoel García, Miguel Vázquez, Miriam Martínez, Jordan, Alfonso e Fran Penas,

e Patricia López 

Santiso homenaxea aos seus deportistas

Miguel lopez Corral
(O Rego - Pezobrés)

Rally. Campión trofeo de Es-
paña 2014

Mario Varela Mouriño
(Beigondo)

Kick Boxing. Campión Nacio-
nal 2011

Jordan Vazquez Bendoiro
(Barazón)

Rally. Desde 2009 partici-
pando en case todas as moda-

lidades do automobilismo

José Manuel Penas Varela
(Padrón - Serantes)

Raids Aventura. Campión

Ibérico Raids Aventura 2013
Cat. Elite

Pablo Villar Sesto
(Mourazos)

Fútbol. Membro das escolas
deportivas do Cire Melide

Equipo Xoel García e
Miguel Vazquez

(Ribadulla)
Rally. Campionato Galego de

Rally 2015/2016

Patricia lópez andrés
(Vimianzo)

Esgrima, kick Boxing, Loita
Olímpica, Fútbol. Ouro Mun-
dial en Loita Olímpica, Cam-

pioa Nacional en Esgrima,
Elite do fútbol feminino

Equipo irmáns Guerreiro
(Arcediago)

Rally. Subcampións Trofeo
Kumho 2012

Miriam Martínez Carreira
(Beigondo)

Kick Boxing. Campioa de Es-
paña de Kick Boxing

alfonso Penas, Fran
Penas e Jose penas

(Padrón)
Raids Aventura, Trail, Mon-
tañismo, Atletismo Probas

por territorio nacional

dEPoRtiStaS RECoÑECidoS

Quinto posto para o Melide
Fútbol Sala Feminino na liga
Rematada a liga, dende o Me-
lide Fútbol Sala Feminino fixe-
ron balance da temporada. Un
ano máis competiron en Pri-
meira Galicia Sénior Feminina,
no grupo da Coruña, aínda que
este ano sen equipo cadete.

Entre os obxectivos os mes-
mos da tempada pasada: re-
matar o máis arriba posible.
Finalmente, o equipo feminino
rematou en quinto posto. “A
nosa idea era loitar polo título
se fixeramos unha competi-
ción moi boa, e de non ser o
caso quedar entre os primeiros
postos, pero acabamos quintos
e con certo sabor agridoce”, la-
mentaron dende o club. A ex-
plicación a este resultado, o
desacerto de cara ao gol du-
rante toda a liga, con moitos
partidos nos que houbo infini-
dade de ocasións pero sen fi-
nalizar as xogadas, e tamén a
falta de adestramento debido á
imposibilidade de compatibili-
zalo por parte das xogadoras.

Agora, rematada a liga o Me-
lide Fútbol Sala Feminino ató-
pase disputando a Copa

Primeira Galicia. “Quédanos a
metade da competición. Nesta
fase previa da copa xa se cele-
braron tres partidos, dos cales
gañamos un e perdemos os ou-
tros dous, así que necesitamos
gañar os tres restantes. Estamos
nun momento no que o equipo
ten que recuperar sensacións,
se recuperamos sensacións as
rapazas serán capaces de todo.
Hai que loitar ata o final porque
nada é imposible”. Tras varias
xornadas de descanso, a finais
de maio, comezos de xuño, dis-
putarase a fase final da copa.

novos proxectos
De cara a vindeira tempada,
no mes de setembro, verá a luz
un novo proxecto para crear
novas categorías de alevín, in-
fantil, cadete, xuvenil e sénior
de fútbol sala (dentro do pro-
pio Melide Fútbol Sala), tanto
en categorías feminina como
masculina. Dito proxecto co-
mezará a formarse a mediados
do mes de maio, cando se co-
ñecerá máis información so-
bre as idades,os grupos, etc.

Boa acollida para o i Cross
Subida a San Cidre en toques

O pasado 10 de marzo tivo lu-
gar en Toques a primeira edi-
ción do Cross Subida a San
Cidre; un evento deportivo
que incluía unha carreira de
dez quilómetros polo monte
de San Xulián e San Cidre,
cun desnivel de aproximada-
mente 400 metros de subida e
con saída e chegada en Souto.

A participación foi boa
tendo en conta que se trataba
dunha carreira descoñecida
por ser a primeira edición.
Ademais, ao remate da proba
moitos dos participantes coin-
cidiron en salientar tanto a
dureza como a beleza do per-
corrido e tamén agradeceron
a boa organización.

O mesmo día tamén se re-
alizaron carreiras de curta dis-

tancia para os rapaces e rapa-
zas menores de idade, as cales
tiveron lugar sobre un perco-
rrido de 400 metros dentro do
recinto escolar.

Desde o servizo de Depor-
tes do Concello de Toques
destacaron “o bo comporta-
mento dos participantes” e
agradeceron a esponsoriza-
ción dos comercios que apor-
taron a súa axuda neste
proxecto, destacando “o tra-
ballo dos máis de trinta volun-
tarios que estiveron
colaborando durante a ca-
rreira, e tamén as tres agrupa-
cións folclóricas de música
tradicional galega que estive-
ron en San Xulián, San Cidre
e Buxán amenizando o paso
dos corredores”.
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Estouciñando entre a música

A Asociación Cultural Banda
Escola de Música de Visantoña
organiza dende o pasado mes
de marzo e durante os meses
de abril e maio Estouciñando,
a primeira edición dun ciclo de
músicas e obradoiros distri-
buídos en tres fins de semana.

Tras celebrar o primeiro ci-
clo o pasado domingo 31 de
marzo, o sábado 13 de abril
terá lugar o segundo ciclo a
cargo de Odaiko, Vanesa
Muela, Pablo Díaz e a Banda
de Música de Visantoña.

Será a cantante e percusio-
nista Vanesa Muela a encar-
gada de dirixir un obradoiro
de canto e percusión que co-
mezará ás 16.00 horas. Desta
volta ofrecerá unha master
class de percusión e canto cha-
mada “de raíz” na que se aden-
trará nos diferentes ritmos
tradicionais de Castela e León
con instrumentos de cociña
como tixolas ou toques de
amasar pan.

Ás 19.00 horas chegará o
turno de Pablo Díaz e a Banda
de Visantoña, que estrearán o
novo espectáculo “Tic, tac, 10

anos soando o reloxo”. Desta
colaboración entre Díaz e a
banda nace un proxecto pio-
neiro en canto ao novo move-
mento de música infantil en
galego xa que nunca antes se
usara a banda de música den-
tro destes espectáculos.

Para completar a tarde mu-
sical, a partir das 20.30 horas
terá lugar o concerto de
Odaiko e Vanesa Muela, que
mesturarán os sons tradicio-
nais galegos e casteláns con
propostas vangardistas e orixi-
nais.

terceiro ciclo,
sábado 25 de maio
Un obradoiro de bombo con
pratos é a proposta que pre-
sentará Chema Cebeiro para
abrir o terceiro e último ciclo
de Estouciñando 2019, e que
comezará ás 17.00 horas.

Para as 21.30 horas está
previsto poñer o punto e final
ao encontro cun concerto de
Alvariza, formación teense
que conserva a música das
murgas tradicionais pero con
arranxos novidosos e de gran

calidade que fará que os máis
bailadores alonguen a foliada.

Cómpre destacar que a pri-
meira parte do ciclo tivo lugar
o pasado domingo 31 de
marzo e contou co zanfonista
Germán Díaz e o oboista lali-
nense Benxamín Otero como
convidados, que presentaron o
proxecto musical “Trece can-
cións bonitas”. Os dous músi-
cos ademais, foron os
encargados de impartir o
obradoiro «Dale a la mani-
vela!», que versou sobre mú-
sica mecánica e fonografía e
no que os participantes viron,
entre outras cousas, a relación
entre a música e as matemáti-
cas nos cartóns de instrumen-
tos mecánicos e a súa
execución, e aprenderon a his-
toria da zanfona, ademais de
artellar as súas propias caixas
de sons.

inscrición
Todos os obradoiros son gra-
tuítos, se ben os interesados
deberán inscribirse previa-
mente (no enderezo estouci-
nando@gmail.com ou nos

números 663 628 384 ou
609059634), posto que se gar-
dará sitio por orde de reserva.
Os concertos son abertos ao
público e de balde.

Estouciñando está organi-

zado pola Asociación Cultural
Banda-Escola de Música de
Visantoña, é patrocinado pola
Deputación da Coruña e conta
coa colaboración do Concello
de Santiso.

Imaxes do primeiro ciclo o pasado 31 de marzo (Fotos: María Bouzón)

A Asociación Cultural Banda Escola de Música de Visantoña
organiza Estouciñando, un ciclo de música e obradoiros, formado
por tres xornadas, “no que tradición e vangarda van da man”

Con tan só nove anos captura a troita máis
grande no XiV Campionato terra de Melide
O pasado sábado 6 de abril
celebrouse en augas do río
Furelos o XIV Campionato
de Pesca Terra de Melide or-
ganizado pola Asociación de
Troiteiros Río Furelos.

Xavier Pazo, presidente
da Asociación, manifestou a
súa satisfacción polo grao de
participación, a pesar da me-
teoroloxía adversa.

Pescadores de Sobrado,
Friol, Curtis, Palas, Toques,
Arzúa, Agolada, A Fonsa-
grada, Lalín, A Pontenova e
por suposto Melide, acudi-
ron puntualmente ao sorteo
do que saíron os 30 pescado-
res que finalmente participa-
ron na competición.

Os participantes, con ca-
danseu xuíz, tiveron ata as
13:00 horas para mostrar a
súa pericia coa cana. Este
ano o máximo de capturas
estaba fixado en 6 troitas por
pescador.

Nesta ocasión, o gañador

do primeiro premio foi Al-
berto Rodríguez Barreiro
con seis troitas. A subcam-
piona foi Sara Sánchez López
que, con nove anos, capturou
catro troitas, unha delas de
33cm. E o terceiro premio
recaeu en José Antonio Gon-
zález Mejuto, con catro troi-
tas capturdas.

Pola súa banda, o premio
á captura de maior tamaño
correspondeu a Sara Sán-

chez López cunha captura de
33 cm.

Finalizado o reconto e a
medición das pezas, os orga-
nizadores procederon, na
mesma praia fluvial, a unha
entrega simbólica de trofeos
aos gañadores.

A xornada concluíu cun
xantar de confraternidade
nun restaurante da vila ao
que acudiron participantes e
organizadores.

Premiado o grupo de ballet melidense
na competición de Anaprode en Santiago

As mozas de “Scene Ballet”, das Escolas Deportivas do Concello
de Melide, volven estar de noraboa, e é que tras participar en San-
tiago de Compostela no Concurso Nacional de Danza Anaprode
2019, o grupo de ballet logrou dous primeiros premios no estilo
fusión. O equipo melidense tamén conseguiu dous segundos pos-
tos e outra segunda posición en modo dúo. Pola súa parte, os gru-
pos na categoría fusión tamén lograron un segundo e un terceiro
premio con “Bridge of light” e  “Breathle Me” respectivamente.
Na categoría individual clásico, obtiveron medalla de ouro Estela
Sánchez, e catro pratas as veciñas Ainara Mato, Antía Varela, Lo-
rena Rodríguez e Xiana Iglesias. As coreografías na categoría in-
dividual que se clasificaron en primeira posición foron as de
Azucena Iglesias e Marta Mosquera. As pratas foron para Atenea
Martínez, Mariña Ferreiro e Carolina Sánchez coa coregorafía
“Sorry, Stone Cold, I can´t go on with you”. Finalmente, un total
de tres alumnas foron as clasificadas para competir na final de
Anaprode que se celebrará o 3, 4 e 5 de maio en Tarragona.

Sara Sánchez López, segunda clasificada, fíxose coa captura máis
grande (Foto: A.Troiteiros)
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Reparto das guías informativas do CiM
Con motivo do 8 de marzo, Día da Mu-
ller, o Concello de Melide puxo en
marcha unha campaña para dar visibi-
lidade ao Centro de Información á Mu-
ller e a todos os servizos que dende o
CIM melidá se ofrecen non só á veci-
ñanza senón tamén a persoas doutros
concellos que conforman a Comarca
da Terra de Melide. Para iso repartí-
ronse nos colexios da vila as guías in-
formativas sobre o CIM, que foron
presentadas o propio 8 de marzo. O re-
parto destas guías tamén se realizou
nos diferentes edificios públicos de
Melide e no IES.

Xornada para mulleres
Un total de 60 mulleres de Melide participa-
ron na xornada “O papel da muller ao longo da
nosa historia”, organizada polo Concello de
Melide a comezos do mes de abril con motivo
do Día da Muller. A xornada consistiu nun
xantar no balneario Río Pambre e nun colo-
quio coa psicóloga e a avogada do Centro de
Información á Muller, María Gómez e Silvia
Míguez, para coñecer polo miúdo os servizos
que se prestan ás mulleres dende o propio
Concello. No xantar tamén participou a secre-
taria xeral de Igualdade, Susana López Abella,
ademais da alcaldesa da vila, Dalia García, e a
concelleira de Igualdade, María Jesús López.

O vindeiro 30 de abril sairá un autobús gratuíto da Capela
de San Roque ás 9h da mañá para asistir como público ao
programa da Televisión de Galicia "Fun polo Aire". Todos os
veciños e veciñas interesadas en acudir a este programa, onde
ser falará da Festa do Melindre, teñen que poñerse en con-
tacto co departamento de Cultura do Concello de Melide no
teléfono 981 50 50 03, xa que as prazas son limitadas.

Público para “Fun polo Aire”Probas internacionais de cans de rastro
Melide volveu a ser a vila elixida por
quinto ano consecutivo para cele-
brar a proba internacional de cans
de rastro de xabaril que tivo lugar
nas xornadas do sábado 6 e do-
mingo 7 de abril. A primeira proba
disputouse o sábado e foi a de cans
de rastro de xabaril a nivel nacional
e internacional, mentres que na xor-
nada do domingo, a quenda foi para
os locais dos tecores de Melide, A
Xuntanza e a Ulloa. Tanto o sábado
como o domingo, os participantes partiron ás 9 da mañá  para comezar a concursar nos montes
do Bocelo. A seguinte fin de semana tamén haberá actividade cinexética en Melide coa celebración
das probas de traballo internacional para spaniels os días 12, 13 e 14 de abril. 

Promoción do melindre
O Concello de Melide continúa coa promoción da
Festa do Melindre e da Repostaría Tradicional e coa
posta en valor dos seus doces a través dunha acción
formativa que ten lugar no mes de abril nalgunhas
das escolas de hostalaría de Galicia. A acción, un
obradoiro práctico deseñado especialmente para
alumnos de panadería, repostaría e confeitaría; per-
mite aos estudantes coñecer de primeira man os ricos,
os melindres e os amendoados. Esta ruta formativa
comezou no CIFP Compostela cun primeiro obra-

doiro que foi impartido polo mestre artesán e presidente da Asociación de Repostaría Melide Te-
rra Doce, Alberto Rodríguez; continuou o luns 8 de abril no IES Fragas do Eume de Pontedeume
e na EFA Piñeiral de Arzúa; e rematará o 23 de abril no CIFP Carlos Oroza de Pontevedra.

O actor, humorista e presentador de televisión David Amor
estará na Casa da Cultura de Melide o domingo 14 de abril
co seu monólogo Selfie. Será a partir das 20.00 horas. As en-
tradas están a venda de forma anticipada (10 euros) en Ata-
quilla.com, e tamén o mesmo día do evento na propia Casa
da Cultura (14 euros).

David Amor en Melide

A Asociación de Mulleres Rurais de Melide Alecrín organiza
para o próximo 17 de maio unha xornada de ocio que inclúe
tres horas de relax no balneario de Cuntis e unha ruta polo
parque natural do río Barosa, en Barro. A actividade está di-
rixida tanto a socios como a non socios e será preciso inscri-
birse a través do número de telefono 699 120 465.

Xornada no balneario de Cuntis

O alumnado do Centro Ocupacional de Melide compartiu
unha comida de confraternidade xunto co seu profesorado
así como tamén coa alcaldesa de Melide, Dalia García e coa
concelleira de Igualdade e Benestar Social, María Jesús Ló-
pez. A comida celebrouse nun establecemento local e os par-
ticipantes compartiron experiencias e gozaron dunha
xornada diferente. O obxectivo deste xantar era premiar
dende a institución local a participación do alumnado do
Centro Ocupacional ano tras ano no concurso de Entroido.

Xantar de confraternidade

O Concello de Melide organizou un “Contacontos en igual-
dade e convivencia” nos tres colexios da vila como actividade
complementaria aos actos do Día da Muller, celebrado o pa-
sado 8 de marzo. A iniciativa percorreu os tres colexios (Mes-
tre Pastor Barral, Colexio da Martagona e CEIP Nº1), e foi
dirixida aos alumnos de infantil e primaria, adaptándoa en
función das idades de cada grupo. O obxectivo foi traballar
cos máis pequenos e pequenas a igualdade e a non diferenza
entre sexos, a coeducación e a corresponsabilidade.

Contacontos en igualdade
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11 e 12 de Maio

XXVIII Festa do Melindre
(Melide)

Achégate a probar os nosos doces!
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A situación dos autónomos
no escenario que se aveciña

Francisco Javier Pérez Bello
Presidente da Federación de Autónomos de Galicia

Achégase un novo período
electoral e é momento de facer
balance do resultado das mo-
dificacións xurdidas trala
aprobación da Lei 6/2017, de
24 de outubro, de Reformas
Urxentes do Traballo Autó-
nomo, e de realizar propostas
de mellora que tanto necesita
o colectivo.

Temos en España

3.200.000 autónomos, men-
tres en Galicia contamos con
apenas 210.000; cifra que
marca o mínimo da serie his-
tórica. Galicia perde poboa-
ción, a que hai está máis
envellecida e, naturalmente,
perde tamén autónomos (45
autónomos menos cada día do
mes de xaneiro, por dar un
dato).

As medidas contidas na úl-
tima reforma quédanse en me-
ros retoques de carácter
cosmético, pero non se entrou
en profundidade nos verdadei-
ros problemas que acosan ao
noso colectivo, que ve como
sectores enteiros, tan impor-
tantes como o comercio, se de-
sangran día tras día, e con el,
a vida das nosas cidades, vilas

e pobos.
En cambio, o que de ver-

dade perciben os autónomos
foi o aumento de máis de 5 eu-
ros ao mes na cota mínima de
autónomos, sen que se perciba
vantaxe algunha a cambio.

As perspectivas non poden
ser máis negativas. Aos malos
datos dos últimos meses enga-
dimos agora a incerteza que
xeran as convocatorias electo-
rais que se aveciñan e que fan
presaxiar un novo ano de tran-
sición sen abordar decidida-
mente os graves problemas
aos que debemos enfrontarnos
e que, someramente, son: a
elevada presión fiscal e custos
sociais que recaen sobre PE-
MES e Autónomos; carencia
de financiamento; obriga de
aboar o IVE de facturas non
cobradas; o desenvolvemento
regulamentario da Lei de Mu-
tuas; a modificación da nor-
mativa sobre segunda
oportunidade, que apenas tivo
repercusión; as deducións por
gastos de manutención; a eli-
minación das trabas burocrá-
ticas; a morosidade das
Administracións Públicas; a
conciliación da vida laboral
coa persoal, que dificulta espe-
cialmente a actividade das
mulleres autónomas; e sobre
todo, a reforma en profundi-

dade do sistema de pensións
para garantir pensións dignas
aos nosos maiores, xa que na
actualidade a pensión media
de xubilación dun autónomo é
un 40% inferior á do réxime
xeral.

Ademais, a recente subida
nun 20% da tarifa plana para
novos autónomos, e a subida
das cotizacións para todos os
autónomos, nun mínimo de
máis de 5 euros ao mes, léva-
nos a pensar que nos enfron-
tamos a un 2019 que de feito
está sendo xa moito peor que
2018.

Por iso, a Federación de
Autónomos de Galicia consi-
dera que o Goberno que saia
da próxima convocatoria elec-
toral debe deixar de tomar
medidas que castigan a autó-
nomos e empresas, e por tanto
lastran a creación de emprego.
Se non se actúa a favor da ac-
tividade económica, de favore-
cer a economía local,
continuaremos destruíndo
emprego autónomo. Os nego-
cios novos morrerán ao finali-
zar as tarifas planas -nun
período medio de dous anos-;
sectores como o comercio
practicamente desaparecerán
e volveremos a unha crise da
que quizais xa non poidamos
recuperarnos.

E vaia se corren. Especial-
mente se pasas dos 40 e xa te
decataches de que o conto vai
en serio, de que a vida pasa, e
as cousas xa non son como
eran, nin serán como son.

Os 40, que tal vez algúns
de vós amorriñades porque “..
quen volvera a eles..”, son ás
veces un punto de inflexión
necesario. Nesa etapa da vida,
xa che tocou probablemente
afrontar algunhas renuncias
importantes, como asumir
que non vas poder ter a vida
que soñabas ou como as des-
pedidas dolorosas que che
deixarán xa para sempre un
oco na alma. Dalgún xeito é
unha época na que empezas a
mirar cara ó futuro cunha
ollada diferente.

Nestes tempos que tanto
corren, casualmente (ou cau-
salmente, quen sabe) prolife-
ran as clases de ioga, de

meditación, de mindfulness, e
de infinidade de técnicas
máis, que invitan a pararse,
respirar fondo, baleirar a
mente, reflexionar e final-
mente transformarse. Porque
hai que transformarse, non?
Pois si, porque ou te transfor-
mas ti ou te transforma a
vida, unha de dúas. Así que
será mellor que parta dun
mesmo a iniciativa. O conto é
que unha vez que xa tes claro
a conveniencia, decátaste de
que toca coller o volante, e
polo tanto saber cara a onde
se quere ir. E cata que nabo
que aí está o problema.

En Melide xa somos unha
boa maioría os que pasamos
de 40, así que igual non esta-
ría mal que probásemos a pa-
rarnos un momentiño, e
tentáramos reflexionar sobre
quen somos e cara a onde
queremos dirixirnos. Ao fin e

ao cabo sabemos que temos
retos importantes que xa es-
tán aí, como son o envellece-
mento da nosa poboación, o
despoboamento do rural, o
comercio por internet, ou a
autovía.

Din que para reflexionar
sobre un mesmo, ou sobre os
demais, convén sempre o en-
foque baseado nas fortalezas.
Fixarte nas túas fortalezas
(con humildade) axuda a me-
llorar a autoestima, e esa pa-
rece unha cualidade
fundamental para conseguir
sacar o mellor de cada un. Así
pois, reflexionemos sobre as
fortalezas de Melide. Pense-
mos na nosa historia, na nosa
cultura, nas nosas festas, no
noso patrimonio, nas nosas
aldeas, nos nosos camiños, na
nosa industria, no noso co-
mercio, nos nosos montes, no
noso río, na nosa xente nova,

MELIDE NOS TEMPOS
QUE CORREN

Móbil: 601 60 44 88

E-mail: asociacionmelida@gmail.com

na nosa xente maior e en todo
o esforzo que nos trouxo ata
aquí. E pensemos que camiño
imos preparar nós agora para
os que veñen despois. Que
Melide queremos para eles.

Deixémonos levar pola
imaxinación, e imaxinemos
un Melide no que a xente cría
os seus fillos sabendo que
probablemente queiran que-
darse, porque aínda que lles
guste pasear polo mundo, eli-
xen este recanto para asen-
tarse. Porque aquí teñen
traballo, porque se crean em-
presas. E os negocios son
prósperos, porque o rural
volve ter vida, e porque a
xente recorda de novo o im-
portante que é que ao veciño

lle vaia ben, e cómpralle a el,
en lugar de a Amazon. Ade-
mais cando queren cidade, te-
ñen varias a tiro de pedra, e
mentres tanto desfrutan do
ritmo do pobo, onde a xente
aínda pasea coas mans cruza-
das nas costas. Se teñen algún
problema de saúde, teñen un
centro ambulatorio que lles
ofrece confianza, e se preci-
san ir ao hospital, aí está a au-
tovía para chegar antes ca os
que viven no centro da ci-
dade. E por riba de todo eli-
xen Melide porque forman
parte del, e Melide parte de-
les, e por iso o desfrutan, e o
coidan, e o defenden.

Así que veña, collamos o
volante e fagámolo posible.



Xoiaría Roval
Tlf: 981 50 54 31

Alexandre Bóveda, 12
(Melide)

- Case 40 anos. Que ba-
lance fai de todo este
tempo?
- José María Valcárcel
(J.V.): Teño que dicir que
aínda que sempre estiven invo-
lucrado, ao fronte do negocio
como tal eu estou dende o ano
1997. E o balance en xeral é bo,
moi bo, sobre todo en canto a
traxectoria. É certo que custou
moito por diversas razóns,
pero a base de traballo fómo-
nos facendo un oco e a verdade
é que estamos moi contentos.
Tamén é certo que as cousas
non pasan por casualidade, as
cousas pasan porque se fan
ben, con acertos e con erros,
pero no esencial, que é o ser-
vizo, o trato ao cliente e coñe-
cer o teu sector sabendo o que
compras e o que vendes, niso
creo que fixemos as cousas
bastante ben, e iso ao final per-
míteche ter a túa pequena re-
compensa traducida nunha
clientela verdadeiramente fiel.
Temos uns clientes que nos
queren e que nos respectan
moito. Se tivese que destacar
algo sería a enorme satisfac-
ción que produce abrir as por-
tas ao cliente e poder ofrecerlle
o que demanda, incluso cando
pensa que é algo imposible de
conseguir, de arranxar, de de-
señar... Cando traen unha peza
e pensan que vai quedar ben,
pero logo ven que o resultado é
aínda mellor do esperado, ver
esa satisfacción nos clientes é o
mellor de todo isto. É certo que
en todo este tempo puido ha-
ber tragos malos, pero supé-
ranse, e se houbese que poñer
todo nunha balanza gañaría a
cantidade de satisfacción.

- de onde vén o nome da
xoiaría?
- J.V.: Vén de Rodríguez Val-
cárcel. Por orde os apelidos se-
rían Valcárcel Rodríguez, pero
“ValRo” non soaba como “Ro-
Val”, así que decidiuse desa
maneira.

- Como ve o comercio en
xeral?
- J.V.: Non sei o que lle espera
ao comercio dentro de cinco
ou dez anos, eu sempre fun
unha persoa bastante opti-
mista, pero haberá que darlle
tempo. Sen embargo, a día de
hoxe e falando do conxunto do
comercio teño claro que o mo-

mento non é moi bo. Vexo que
nalgúns sectores Internet está
pegando moi forte; pero ta-
mén creo que o comercio nos
pobos será o último en resen-
tirse, mentres que nas cidades
afectará en maior medida;
abonda con ver a cantidade de
tendas que van pechando.

- Son as grandes superfi-
cies comerciais sinónimo
de competencia no seu
sector?
- J.V.: No noso sector en con-
creto eu creo que non, sobre
todo porque hai certas cousas
no noso ámbito, e na nosa
tenda en particular, que nos
permiten diferenciarnos como
colectivo. É dicir; ti necesitas
unha xoia e sabes que en Me-
lide hai onde comprala, pode-
rás ir a unha xoiaría ou a outra,
pero sabes que hai onde ato-
pala. E iso para min creo que
nos dá un valor importante
como sector no pobo. Non falo
de Roval, senón de Pereiro, Oro
Ley e Silvela, que somos os que
estamos agora mesmo, creo
que en xeral se ti necesitas
comprar algo de xoiaría, afortu-
nadamente e é un orgullo poder
dicilo así, podes ir a calquera

das tendas que atoparás o que
necesitas. Cada xoiaría na súa
liña, pero estou convencido de
que atoparás o que buscas.

- afectou a crise ao seu
sector?
- J.V.: Aquí pasouse unha
crise de vendas dende o ano
2011 ao 2015, no que a min res-
pecta, e especialmente no
ouro. E é precisamente no ouro
onde unha xoiaría non debe
perder a perspectiva. É dicir;
nas cidades por exemplo moi-
tos deixaron de vender ouro
porque coa crise non era o
máis demandado, pero despois
cando llo volveron a pedir non
o tiñan. Cal é o problema, que
teñas que volver a compralo
para dispoñer del e para iso ne-
cesites facer de novo unha gran
inversión. Neste senso creo
que os pobos volvemos a ter
unha gran vantaxe con res-
pecto ás cidades, e é que nos
pobos aínda se compra ouro,
sempre hai quen quere mercar
a pulseirirña para o recén na-
cido, uns pendentes, etc, e iso
significa que nos pobos non se
perdeu a perspectiva do ouro.
Logo xa a partir do ano 2016
notamos unha pequena recu-

peración, aínda que máis que
recuperación foi estabilización.

- Cales son as tendencias
actuais en xoiaría?
- J.V.: Á parte de que creo que
o ouro está recuperando o seu
sitio, agora lévase moito a xoia-
ría con deseños moi simples.
Creo que non estamos nun mo-
mento de grandes deseños nin
grandes novidades, quizais si
nun momento de extremos, de
deseños moi simples por un
lado, ou moi rococós e extre-
mistas por outro. Concreta-
mente para nós aquí é moi
importante a xoiaría clásico-
moderna, que lle chamo eu, e
que é estar un pouquiño ao día
en deseños que non pasen de
moda. Tamén hoxe en día é
tendencia o feito de personali-
zar o regalo o máis posible, ben
sexa cun nome, coas iniciais,
cunha mensaxe, etc. E iso faise
na prata e no aceiro sobre todo,
pero tamén no ouro. Estamos
na época dos colgantes da ár-
bore da vida, do símbolo do in-
finito, da esfera do mundo;
unha etapa de moita simbolo-
xía, e iso si que é tendencia no
ouro, na prata, no aceiro e en
calquera metal.

José María Valcárcel á entrada de Roval en Melide

Entrevista: José María Valcárcel
Rodríguez, Xoiaría Roval 23ABRIL  2019

CERNE 159

Xoiaría Roval abriu as súas portas hai case corenta anos, pero a súa historia vén de tempo
atrás tal e como apunta José María Valcárcel, encargado de xestionar o negocio dende o ano
1997. Seus pais, de Ourense, foron feirantes e remataron por establecerse en Melide en 1970,
na Avenida Habana. Dende ese punto ían ás feiras de Arzúa, de Curtis, Monterroso, Agolada
ou As Cruces e, ao mesmo tempo, aínda que daquela non existía a tenda como tal, a xente
xa podía mercar os seus produtos no mesmo baixo. Foi anos máis tarde, en 1978, cando se
estableceron definitivamente na rúa Alexandre Bóveda para, en 1980, abrir a xoiaría tal e como
a coñecemos hoxe en día. Relata José María que puido haber sido nunha cidade como por
exemplo Santiago, pero a súa nai gustoulle Melide e por iso decidiron quedar no municipio.

- E para os clientes que
buscan a diferenza?
- J.V.: Para iso nós aquí tenta-
mos darlle a opción ao cliente
de flexibilizar a súa compra, a
súa idea, o máis posible. Por
exemplo, ti podes traer unha
idea, e se aquí non a atopas
exactamente así, nós o que fa-
cemos é aconsellarte e buscar
unha alternativa para que poi-
das acceder ao que queres. Non
veñas pensando que a idea que
traes en mente é imposible de
materializar, porque sempre
pode haber solucións. Que bus-
cas unhas alianzas en concreto?
pois nós non tratamos de ven-
derche o que temos, senón que
che preguntamos que é o que
che gusta para que a partir de aí
sexas ti o que mandes na tenda.
É dicir, nos mundos de hoxe so-
bra onde comprar, por iso se ti
chegas aquí e elixes ti en vez de
que eu tente venderche algo,
gañamos todos. Intentar enga-
nar á xente non vale de nada,
nunca, e afortunadamente creo
que eses tempos xa pasaron.

- Contan vostedes entón
con servizo de deseño,
ademais de venda e repa-
ración.
- J.V.: Á parte da venda lóxica
de xoias, temos servizo de de-
seño sexa para un colgante,
unha alianza, uns pendentes,
nunca estando cerrados a unha
posibilidade diferente, aínda
que o cliente pense que ao me-
llor non se pode levar a cabo
sempre tratamos de dar co de-
seño que buscan. Logo tamén
temos taller, non é propio, é un
taller que traballa para nós,
pero tal e como lle digo eu á
xente, non importa quen faga
as cousas, o que importa é que
se fagan ben; e para min iso
ten moito valor. Eu non pre-
sumo de ter un taller propio
porque non é verdade, pero si
presumo do traballo que se fai
no taller que traballa para min.
E co tema da reloxería tamén
temos un reloxeiro que traba-
lla para nós, é certo que aquí
facemos algunhas cousas, pero
non temos espazo para todo.

“En Melide, se necesitas unha xoia sabes que
a atoparás, e iso dalle valor ao sector no pobo”
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