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“Galicia pecha o verán acadando
a maior cifra de ingresos do sec-
tor hoteleiro da súa historia, al-
canzando os 98 millóns de
euros”, foi un dos últimos titula-
res que a Xunta lanzou a come-
zos do mes de outubro.

Sen embargo, a comezos do
mes de outubro coñeciamos ta-
mén os datos do paro rexistrado
no mes de setembro e, como ca-
bía esperar, foron malos na co-
marca, especialmente en Melide
onde o paro subiu en 25 persoas.

Como pode darse semellante
situación de xeito paralelo?
Mentres Galicia acada unha ci-
fra récord de ingresos no sector
hoteleiro ao remate do verán, o
paro –non só en Melide– sobe
unha vez máis finalizado ese pe-
ríodo. Está claro que algo non se
está facendo ben, comezando
por asociar os ingresos da comu-
nidade a un sector tan cam-
biante como é o turismo, que
supón ben para uns e desem-
prego para outros.

En nada teremos aquí o Xaco-
beo 2021; outro dos grandes ali-

cientes para este sector, e aos no-
sos ollos unha burbulla que se
está a inflar de xeito desmesu-
rado. Tanto é así que todos os
días nos serven algunha boa nova
relacionada con este tema: a cre-
ación de novas comisións para o
Xacobeo, achegas para proxectos
relacionados co Camiño de San-
tiago, datos económicos inmello-
rables relacionados coa ruta de
peregrinación… Pero e despois
que? Que pasará cando chegue
2022 e a burbulla comece a de-
sincharse? Alguén pensou no fu-
turo desas comisións, proxectos
e negocios creados ao redor
dunha data concreta?

Como asociación de empre-
sarios cumprimos 30 anos este
mes de outubro e sabemos das
dificultades que supón manter
un negocio no tempo, das crises
que pasaron os autónomos e das
que nos quedan por pasar. Por
iso, ademais de prudencia pedi-
mos ás institucións que non se
centren nun único sector e que
alonguen a súa mirada máis aló
do turismo, e de 2021.

Editorial

Cerne non se responsabiliza das opinións manifestadas polos seus colaboradores

Non é unha moda, afortu-
nadamente. É conciencia-
ción. É implicación, e cada
vez máis. O pasado 27 de se-
tembro celebrouse a Folga
Mundial do Clima; unha
protesta a nivel xeral convo-
cada polo movemento estu-
dantil ‘Fridays For Future’,
impulsado pola activista
sueca de tan só 16 anos
Greta Thunberg. Unha xor-
nada coa que se pretendía
esixir aos líderes mundiais
que tomen medidas urxen-
tes para acabar coa crise cli-
mática, porque tal e como
ben dixo esta moza activista
en repetidas ocasións “Isto
non é un simulacro”.

E ben certo é que non é
un simulacro; “estamos aca-
bando co noso planeta e
non temos outro de re-
posto”. O caso é que todos
podemos contribuír á hora
de frear o tan anunciado
cambio climático con pe-
quenas accións. Por exem-
plo, agora que se achega o
frío tentando regular a tem-
peratura no fogar, camiñar
nos lugares pequenos en vez
de ir co coche a todos lados,
usar o transporte público no
canto dun vehículo particu-
lar, reciclar, participar en
actividades como a limpeza
dos nosos ríos (véxase o
caso de Melide coas diferen-
tes xornadas de limpeza or-
ganizadas no Furelos),
contribuír á Hora do Pla-
neta apagando as luces para
reducir a contaminación lu-

mínica, e un longo etcétera.
Pero que hai das grandes

accións? Como sempre, pa-
rece que a quen máis se lle
esixe ao final é ao cidadán
de a pé en contraste cos lí-
deres mundiais ou as gran-
des empresas (de aí o
significativo desta folga).
Lembremos por exemplo o
escándalo das emisións
contaminantes dunha coñe-
cida marca de vehículos que
manipulou milleiros de co-
ches para simular menos
emisións. Que hai das san-
cións a esta multinacional?
Ou o caso da central térmica
de As Pontes. Botar o peche
está ben si, para reducir as
emisións, pero facelo sen al-
ternativa para os traballa-
dores nin para un futuro
máis sostible debería estar
penado tamén. Quen asume
a responsabilidade destes

feitos?
Fomentar as enerxías re-

novables ou o desenvolve-
mento dun transporte
verdadeiramente menos
contaminante por exemplo,
son opcións que deberían
promover os gobernos e as
grandes empresas, pero que
ademais deberían facer dun
xeito planificado. Do con-
trario teremos enriba da
mesa o problema do cambio
climático, e as consecuen-
cias de tentar frear ese cam-
bio climático a base de
solucións pouco meditadas.

Non sabemos como aca-
bará o movemento ‘Fridays
For Future’, pero de mo-
mento si sabemos que está
servindo para que nos es-
coiten aqueles que toman as
decisións. E xa que as to-
man, agardemos que sexan
as axeitadas.

O clima, cuestión de Estado
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- Amplia variedad en flores y plantas

- Eventos nupciales, comuniones, etc.

- Coronas y centros florales
Floristería Maru
María Cabado

- A Asociación de Empre-
sarios Terra de Melide
(Asetem) cumpre 30
anos. Como presidente da
entidade nos últimos tem-
pos, que balance fai?
- Manuel Vázquez García
(M.V.): Soa a tópico pero non
podería dicir outra cousa, o
balance sen dúbida é moi po-
sitivo, e máis tendo en conta
que botamos a andar con 30
asociados e chegamos ata os
150.

- Como foron os inicios da
Asetem?
- M.V.:A asociación fundouse
no ano 1989 e o primeiro pre-
sidente foi Horacio Blanco.
Empezaron a reunirse de xeito
informal, de vez en cando,
para intercambiar impresións
e dúbidas, e foi aí cando xur-
diu a idea de crear unha aso-
ciación de empresarios, ante a
necesidade de dar resposta a
pequenos problemas que ían
aparecendo no día a día. Neste
senso hai que destacar ade-
mais que daquela quizais ha-
bía máis capacidade para
chegar a acordo, e máis sen-
tido de unidade. Un exemplo é
que asistían a feiras que se ce-
lebraban incluso fóra de Gali-
cia. O tempo daríalles a razón
aos seus creadores, cando se
pelexou para que a Autovía A-
54 pasase por Melide, pois foi
aí, nese momento, cando moi-
tos comprenderon a impor-
tancia e a necesidade de

contar cunha asociación em-
presarial no pobo.

- Cando comezou Asetem
había tamén comercios?
- M.V.: Non, nun primeiro
momento foi máis ben sector
empresarial. Naquel momento
non se contemplaba o comer-
cio como “empresa” propia-
mente dita.

- Pola súa parte, Pilar Ló-

pez, comezou vostede na
asociación no ano 1998.
Como se foi desenvol-
vendo e medrando o co-
lectivo?
- Pilar López (P.L.): Eu en-
trei a traballar no ano 98 e a
evolución foi pouco a pouco.
Por exemplo, naquel mo-
mento non había nin sequera
unha base de datos sobre os
socios existentes, así que co-
mezamos polo básico, visi-

tando de novo a cada un dos
socios. Dende entón xa fomos
sumando novas incorpora-
cións ata chegar nun breve pe-
ríodo de tempo aos 120
asociados, incluídos xa os co-
mercios. Máis tarde, e a través
dun proceso longo, foron co-
llendo forma os Centros Co-
merciais Abertos; espazo do
que pasamos a formar parte
no ano 2005. Dende esa data
constituímonos como Asetem-

Pilar López López, xerente de Asetem - Centro Comercial Aberto; e Manuel vázquez García, actual
presidente da patronal melidense, na sala de xuntanzas da asociación de empresarios

“O empresario de Melide ten ese espírito
que o anima a asociarse e formar grupo”

Centro Comercial Aberto e lo-
xicamente iso supuxo un
punto de inflexión para a aso-
ciación.

- Que supuxo para a Ase-
tem converterse en Cen-
tro Comercial Aberto?
- P.L.: Como dicía, un punto
de inflexión; un cambio bas-
tante grande, comezando po-
las actividades que se facían e
que pasaron a encamiñarse
principalmente ao mundo do
comercio. Non por iso deixa-
mos de lado o sector empresa-
rial, pero si é certo que a
maioría das iniciativas pasa-
ron a centrarse no pequeno
comercio, máis que nada por-
que era, e é, o que subven-
ciona a Xunta dentro dun CCA
e polo tanto hai que investir as
achegas obrigatoriamente
nese ámbito.

- Cal foi o número má-
ximo de asociados que
chegaron a ter?
- P.L.: 150, esa barreira non
logramos traspasala (risas).

- Ademais do que supuxo
converterse en Centro Co-
mercial Aberto, destaca-
ría algún outro fito
importante durante estes
trinta anos?
- P.L.: Moitos, pero destaca-
ría evidentemente o nace-
mento do xornal Cerne. Dende
o momento no que a asocia-
ción tivo un medio de comuni-

A Asociación de Empresarios Terra de Melide cumpre trinta anos este
mes de outubro. Xunto ao presidente actual, Manuel Vázquez García,
e a xerente, Pilar López, repasamos o nacemento e historia do colec-
tivo. Dende os inicios, pasando polos fitos máis importantes como a

compra dun local propio ou a creación do xornal Cerne, ata o que su-
puxo a entidade á hora de pelexar pola Autovía A-54. Tres décadas
que dan para moitas anécdotas entre as que se atopan os mellores e
os peores momentos vividos no seo dos empresarios.
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cación propio como é o Cerne,
todo o seu traballo viuse moito
máis reflectido na rúa, e a ni-
vel promocional serviu para
que se coñecese a Asetem
moito máis. Foi unha gran
idea que creo que debemos re-
coñecerlle a José Antonio ro-
dríguez Álvarez, presidente da
entidade, e a súa directiva no
ano 2004. Igualmente tamén
destacaría a compra dun local
propio para a entidade no ano
2003; feito que creo que debe-
mos agradecer a Julio villa-
mor. Foi el quen tomou a
iniciativa e quen se ocupou de
buscar un local axeitado. Un
local ademais que se comprou
cun crédito que rematamos de
pagar en 2018 sendo presi-
dente Manuel vázquez. E des-
pois a cantidade de
actividades que fixemos. Só
por poñerche un exemplo, nos
inicios chegamos a subvencio-
nar un autobús para os estu-
dantes que se trasladaban a
Santiago.

- Trinta anos dinse
pronto. Como presidente,
cal é para vostede o se-
gredo para manterse no
tempo?
- M.V.: Penso que a loita
constante. E tamén rodearte

de xente que lle guste o seu
traballo e pelexe por el. remar
todos na mesma dirección.
Persoalmente creo que o em-
presario de Melide ten moita
capacidade para asociarse, ten
ese espírito que o anima a in-
tegrarse e formar grupo. E
despois tamén tivemos a gran
sorte de contar cunha empre-
gada, refírome a Pilar, que

Inauguración da sede de Asetem, extracto do documento fundacional, e cea anual de 1996

hora de cumprir tres décadas
e creo que é todo un logro; un
mérito que lle debemos atri-
buír a moita xente que formou
e segue formando parte da
asociación, porque ti a túa em-
presa privada pódela manter
dunha forma ou doutra, pe-
chala ou abrila, pero unha en-
tidade como Asetem é máis
complexa porque pertence a

que na actualidade estamos no
mellor momento porque, sei
que sempre hai opinións para
todos os gustos, e que moitos
non estarán de acordo, pero
hai que ter en conta que na ac-
tualidade estamos recibindo a
achega máxima que pode per-
cibir un CCA, e se a recibimos
é pola cantidade de iniciativas
que desenvolvemos ao longo

moitos, e ás veces poñerse de
acordo en diferentes asuntos é
máis difícil. De aí o mérito de
seguir activos.

- E para vostede Pilar, cal
foi o mellor momento
polo que atravesou a Ase-
tem?
- P.L.: Eu creo que o mellor
momento foi dende que come-
zamos a traballar como Centro
Comercial Aberto. E case diría

de todo o ano. Ten en conta
que hai moi poucos CCAs en
toda Galicia que reciban este
nivel máximo de axuda por
parte da Dirección Xeral de
Comercio. E todo pese a que
xa sabemos que o pequeno co-
mercio non atravesa a súa me-
llor época.

- En xeral, cal foi o mo-
mento máis difícil para a
asociación?

hoxe en día é a xerente da aso-
ciación, que se mantivo no
posto pelexando contra os
continuos cambios dende o
ano 98, solucionando todo
tipo de problemas. Iso vale
moito, porque se tes que cam-
biar de empregado cada certo
tempo precisas formalo, pero
unha persoa que leva tantos
anos no mesmo posto de tra-
ballo coñece a entidade á per-
fección. Todo iso sumou á

- M.V. / P.L.:Non sei se cua-
lificalo como o máis difícil, o
peor momento ou o máis
duro, pero foi a mediados dos
anos 2000, polo ano 2005 ou
2006, cando a política fixo
acto de presenza na asociación
e se tentou politizar a enti-
dade. Por aquel entón divi-
diuse aos socios e rompéronse
moitas relacións debido a dis-
crepancias entre o sector em-
presarial e o grupo de goberno
que exercía as súas funcións
nese momento. Digamos que
dende o goberno local esixían
determinadas cuestións que
algúns empresarios non esta-
ban dispostos a cumprir.

A consecuencia foi a división
da xente e a creación dunha
asociación paralela a Asetem.
Digamos que foi unha época
de moito movemento na que
conviviron durante algúns
anos dous CCAs; algo total-
mente inviable nunha locali-
dade tan pequena. Como era
de esperar foi bastante caótico
porque había xente que estaba
nunha agrupación e marchaba
para outra, outros que perten-
cían aos dous colectivos, ou-
tros que non querían saber
nada de ningún, ata que ao fi-
nal o desencanto de contar
con dúas asociacións na vila

“En 2005
pasamos a ser

CCA e iso
supuxo un
punto de

inflexión para
a asociación”

“Pelexar unidos
porque a autovía

pasase por
Melide puxo de

manifesto a
importancia de

Asetem”
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foi maior e acabámonos fusio-
nando nunha soa entidade alá
polo 2010.

- Que melloras demandan
como Asociación de Em-
presarios?
- M.V.: Sempre hai moitos as-
pectos que se poden mellorar,
pero o polígono industrial se-
gue sendo a gran cuestión
pendente para os empresarios.
Dende a Asociación xa fixe-
mos todo tipo de escritos aos
organismos correspondentes e
seguimos igual. Debería am-
pliarse, e debería ampliarse no
lugar onde se atopa actual-
mente. E logo está o tema da
depuradora. Unha depuradora
é unha infraestrutura funda-
mental para o polígono. Segui-
mos con tira e afloxa e a
depuradora nin rastro dela.
Despois tamén hai outra cues-
tión que nos preocupa e que
nos gustaría que mudase, e
que é o feito das axudas da Di-
rección Xeral de Comercio.
Gustaríanos que se modificase
o procedemento para que fo-
sen aínda máis efectivas; é di-
cir, para que realmente se
revestise o beneficio no pe-
queno comercio. Moitas veces
as liñas de axudas van destina-
das a cousas ou aspectos que
finalmente no repercuten todo
o que deberían no sector. E
non falo de dar máis axudas,
senón de encamiñalas de
forma diferente.

- Que dirían que ofrece
hoxe en día Asetem-CCA?
- P.L.: Penso que sobre todo a
promoción das empresas de
Melide e comarca, e do comer-
cio, no  exterior.

- Cre que esa mensaxe
chega verdadeiramente
aos socios e socias?
- P.L.: Creo que si, ou polo
menos debería chegar. Si é
certo que en ocasións boto en
falta no comercio e empresas
esa mentalidade de que somos

un grupo, de que somos un
Centro Comercial Aberto e
que temos que vender o co-
mercio e as empresas de Me-
lide como tal, como un grupo,
non como tendas individuais.
Por exemplo, por moito que
promovas o comercio de Me-

súa tenda informe aos clientes
xa teriamos moito avanzado.

- Como ven o pequeno co-
mercio en xeral?
- P.L.: Agora mesmo vémolo
nunha etapa difícil, a verdade.
É certo que non atravesa polo

sonalizado está moi ben, pero
chegará un punto no que non
será suficiente, e para iso pre-
cisamos vender a través de In-
ternet. Temos que atraer máis
clientes e eses clientes están
na venda en liña; e nesa direc-
ción camiña agora mesmo

cando se convocan as reu-
nións asisten os cinco de sem-
pre. Iso é o que boto eu en
falta, que nos impliquemos to-
dos un pouco máis. Sei que hai
unidade, como xa dixen ante-
riormente, pero aínda fai falta
máis porque como non empe-
cemos a arrimar o ombro to-
dos e cada un de nós
pasaremos unha época com-
plicada. De feito, como presi-
dente da entidade
preocúpame que coa posta en
funcionamento da A-54 na súa
totalidade o pobo se vexa re-
percutido de xeito negativo co
peche de varios negocios. Hai
que poñerse as pilas e hainas
que poñer xa.

lide no exterior, a xente parará
máis aquí se ten varias op-
cións onde mercar en vez de
unha soa. E despois está o
feito de implicarse nas campa-
ñas. Cada vez que lanzamos
unha iniciativa, co simple feito
de que cada comerciante na

seu mellor momento, pero ta-
mén temos que dicir que
dende a asociación estamos
inmersos na busca da forma
máis válida para manter o co-
mercio tradicional en paralelo
á venda en liña. Hai que con-
cienciarse de que o trato per-

Asetem.
- M.V.: Pola miña parte teño
que dicir que un dos erros
máis graves que aprecio é o de
que ás veces dinnos “é que non
facedes nada en Asetem”. Esa
é a percepción da xente, que
non facemos nada, pero logo

Arriba: Os seis presidentes de Asetem (anteriores ao actual) durante a cea do 25º aniversario, pre-
sentación do euro en Asetem, e reunión da Plataforma pola Autovía por Melide

Abaixo: Premio á Defensa do Idioma, e entrega da Medalla de Ouro a Asetem por parte de Feaga

- Necesitariamos un
Cerne enteiro para repa-
sar as tres décadas da aso-
ciación. Hai algún outro
aspecto que desexen des-
tacar?
- M.V./ P.L.: Por suposto, te-
mos moito que agradecer e a
moitos a quen agradecer. Pri-
meiro darlle as grazas a todos
e cada un dos presidentes e
presidenta que tivo Asetem ao
largo destes trinta anos, xunto
coas súas respectivas xuntas
directivas; sen eles ao fronte e
tomando o relevo está claro
que hoxe non estariamos aquí.
Non foi un labor fácil e máis
tendo en conta que é un traba-
llo polo que non perciben re-
muneración algunha. Tamén
temos que agradecer a partici-
pación e implicación de cada
un dos socios e socias que for-
maron e forman parte de Ase-
tem, xa que son o sustento
principal desta asociación. E
tampouco queremos esquecer-
nos das diferentes administra-
cións, tanto da Dirección Xeral
de Comercio e a Xunta de Ga-
licia, como da Deputación de A
Coruña, o Concello de Melide
e todas aquelas administra-
cións que nalgún momento co-
laboraron e colaboran cos
empresarios.

“O peor
momento para

Asetem foi
cando se tentou

politizar a
entidade e nos

dividimos”

“O polígono
industrial

segue sendo a
gran cuestión

pendente
para os

empresarios”
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O avance da tecnoloxía non implica sempre unha
mellora das condicións de vida das persoas. Ó con-
trario, a tecnoloxía tamén fai escravos e nos últimos
tempos produciuse un aumento de doenzas relacio-
nadas co seu uso e abuso. O mesmo ocorre no ámbito
laboral, no que a tecnoloxía pode ser unha arma de
dobre fío. Sen poñer en dúbida as vantaxes da comu-
nicación constante e inmediata, ou o feito de que
moitos traballos se poidan facer dende calquera lu-
gar, incluído o fogar, en contrapartida significa que
na maioría das veces que o traballador, lonxe de po-
der conciliar coa súa vida persoal e familiar, atópase
atado a estas ferramentas tecnolóxicas e non pode
evitar unha exposición permanente e unha dispoñi-

bilidade forzosa e continua. Isto é case inevitable en determinadas profe-
sión e no caso dos autónomos.

Xa se fala do síndrome do traballador queimado e da fatiga tec-
nolóxica como algunhas das doenzas causadas por esta sobreexposición.
Por esta razón e dende fai pouco tempo, recoñécese o dereito dos traba-
lladores á desconexión dixital, introducido a través da Lei Orgánica
3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos
dereitos dixitais, e que se leva tamén ó Estatuto dos Traballadores, que o
recolle como dereitos dos traballadores á intimade en relación co entorno
dixital e á desconexión. Establécese que os traballadores teñen dereito á
intimidade no uso dos dispositivos dixitais que a empresa pon á súa dis-
posición, á desconexión dixital e á intimidade fronte ó uso de dispositivos
de vídeo vixilancia e xeo localización, conforme ó previsto en materia de
protección de datos e garantías dos dereitos dixitais.

O uso destes dispositivos deberá respectar en todo caso o tempo
de descanso, permisos e vacacións dos traballadores, así como a súa inti-
midade persoal e familiar, especialmente naqueles postos de traballo que
se realizan parcial ou totalmente a distancia ou desde o propio domicilio
do traballador.

No tempo en que se crean normas para levar un rexistro e control
estrito dos horarios e da xornada laboral, a tecnoloxía é, sen dúbida, un
medio utilizado en moitas ocasións para eludir estes controis, pois per-
mite prolongar esta xornada moito máis alá do pactado. É moi distinto o
pacto das partes sobre a dispoñibilidade do traballador, acordando, por
exemplo, que poida estar dispoñible nun determinado período para aten-
der imprevistos, tal como sucede en profesionais do transporte, ou de
emerxencias, a que deba estar permanentemente dispoñible e localizado
polo simple feito de que se lle proporcionen ferramentas tecnolóxicas para
o desempeño das súas funcións.  A flexibilidade horaria non pode con-
fundirse coa plena disposición.

Debe terse en conta que todo o tempo que o traballador empregue
en realizar funcións deste tipo fora da súa xornada laboral, como realizar
e atender chamadas de teléfono, envío de documentos e correos electró-
nicos, ten a consideración de horas extraordinarias e como tales deben re-
tribuírse.

Para evitar problemas ou reclamacións deste tipo, convén que as
empresas e os centros de traballo definan desde o inicio da relación laboral
as pautas de uso dos dispositivos tecnolóxicos e implanten códigos de ac-
tuación para os seus empregados neste sentido. En moitos casos son me-
didas moi sinxelas que, ademais de permitir o control da produtividade,
evitarán posteriores conflitos e garantirán o respecto a este dereito á des-
conexión.

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

A Asociación de Empresarios
Terra de Melide organiza un
novo curso de Transporte de
animais vivos e Benestar ani-
mal. Será do 4 ao 19 de no-
vembro en horario de tarde,
de 20.45 a 23.15 horas.

A formación terá lugar
como de costume no local de
Asetem e as persoas interesa-
das en inscribirse poden facelo
a través do enderezo electró-
nico (info@asetem.com), ou
chamando por teléfono (981 50

61 88), ata o vindeiro 25 de ou-
tubro.

Son un total de 40 horas
distribuídas en dous módulos
de 20 horas cada un. Un sobre
o benestar animal para persoal
de granxas e centros de con-
centración,  matadoiros; e ou-
tro sobre benestar animal para
condutores e coidadores de
gando.

O curso está dirixido a
transportistas, persoal de gran-
xas en xeral, cazadores, etc.

Curso de Transporte de animais
vivos e Benestar animal en Asetem 

O xoves 17 de outubro o lo-
cal da Asociación de Empresa-
rios Terra de Melide acollerá
unha xornada de sensibiliza-
ción en prevención de riscos
laborais. Será a partir das
20.30 horas e analizaranse os
riscos laborais máis comúns
asociados ás novas tecnoloxías
e fomento de hábitos sauda-
bles no comercio de proximi-
dade.

Para participar na xornada,
que está aberta a todos os tra-
balladores do comercio e co-
merciantes en xeral, sexan
socios de Asetem ou non, é re-
comendable inscribirse cha-
mando por teléfono (981 50 61
88), ou tamén a través de en-
derezo electrónico (info@ase-
tem.com), ata o mesmo día da

xornada.
O sector do comercio, e

máis concretamente o do co-
mercio de proximidade en Ga-
licia, ten unha serie de
peculiaridades que fan espe-
cialmente importante a reali-
zación de actividades de
sensibilización entre traballa-
dores e empresarios. Por iso,
con esta xornada preténdese
sensibilizar en materia preven-
tiva a empresarios e a traballa-
dores, reforzando as medidas
xa establecidas pola Lei, apor-
tando información relevante
sobre riscos específicos do sec-
tor -Ergonómicos e Psicoso-
ciais-, asociados a utilización
das novas tecnoloxías (NNTT)
e fomentando a interiorización
de certos hábitos saudables.

Xornada de Prevención de Riscos
Laborais para o comercio local

A Xunta pon en marcha unha
nova iniciativa co obxectivo de
potenciar as vendas do comer-
cio local naqueles concellos po-
los que transcorre o Camiño de
Santiago, como é o caso de Me-
lide.

Trátase da nova rede de Co-
mercios e Mercados no Ca-
miño, e con ela tamén se
pretende mellorar os servizos
que estes establecementos
prestan aos peregrinos.

Poden sumarse a esta rede
(de xeito gratuíto) tanto os es-
tablecementos comerciais
como as asociacións de vende-
dores de prazas de abastos.
Ademais, as agrupacións de co-
merciantes locais poderán soli-
citar a adhesión en nome dos
seus asociados.

O primeiro prazo para fa-

celo permanecerá aberto ata o
vindeiro 8 de novembro.

Os establecementos que se
adhiran recibirán un pack de
benvida con distintos elemen-
tos promocionais para os seus
clientes e un distintivo identifi-
cativo para o local. Ademais,
poderán beneficiarse das dife-
rentes actuacións de dinamiza-
ción que se leven a cabo en
torno á rede para apoiar a ce-
lebración do Xacobeo 2021, co
obxectivo de que peregrinos e
veciños consuman produtos de
proximidade no comercio local.

Paralelamente, a Conselle-
ría convoca tamén axudas (de
ata 2.800 euros por beneficia-
rio) para editar material pro-
mocional e de empaquetado,
así como selos para as creden-
ciais dos camiñantes.

Nova ferramenta para promover as
vendas nos comercios do Camiño
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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
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A intimidade
é un dereito
fundamental;
é un dereito
a m p a r a d o
pola  Consti-
tución Espa-
ñola. Tamén a
Lei Orgánica
1/1982  am-
plía  a  pro-
tección civil
deste artigo
constitucional
e contempla
unha intromi-
sión ilexítima
no dereito á
propia imaxe:
“Captar, re-

producir ou publicar fotografías, vídeos ou
calquera outro procedemento, a imaxe
dunha persoa en lugares ou momentos da
súa vida privada ou incluso fóra dela sen o
seu permiso”. O Código Penal tipifica este
delito no Título X no seu artigo 197.

O contido sensible que se envíe a unha
persoa non pode saír do seu canle de emi-
sión, a mensaxe é clara, pero en moitas oca-
sións faise caso omiso ao mesmo, xa que
moitos son os casos que todos coñecemos
onde se vulnera o dereito á intimidade. Ca-
sos mediáticos como foi por exemplo o da
exconcelleira manchega Olvido Hormigos,
ou un máis recente, o da traballadora de
Iveco que se suicidou trala difusión dun vídeo
sexual seu entre os compañeiros de traballo.
Estas condutas son as chamadas “porno-

venganza”, e soen darse cando existe unha
ruptura da relación íntima entre dúas persoas
que durante ese tempo da relación se inter-
cambiaron fotografías ou vídeos íntimos, e
unha das partes lles dá un dominio público,
provocando unha estigma social e poñendo
nunha situación humillante á outra parte.

Coa reforma no 2015 do Código Penal
endurecéronse as penas para este delito. Es-
tablécense penas de cadea de 3 meses a 1
ano ou multa de 6 a 12 meses para “quen
sen autorización da persoa afectada, difunda,
revele ou ceda a terceiros imaxes ou grava-
cións audiovisuais de aquela que houbese
obtido co seu consentimento nun domicilio ou
en calquera outro lugar fóra do alcance da
mirada de terceiros, cando a divulgación me-
noscabe gravemente a intimidade persoal de
esa persoa”. A pena impoñerase na metade
superior cando os feitos sexan cometidos
polo cónxuxe ou pola persoa que estea ou
estivese unida á vítima por unha relación
análoga de afectividade, aínda sen conviven-
cia, cando a vítima sexa menor de idade ou
unha persoa con discapacidade necesitada
de especial protección, ou cando se buscase
unha finalidade lucrativa.

É importante ter en conta que non só co-
mete o delito e se castiga á persoa que envíe

en primeiro lugar o contido íntimo e privado
doutra persoa, senón que tamén serán casti-
gados aqueles que o difundan, ben sexa por
redes sociais, whatsapp, etc. Os castigos pó-
dense incrementar segundo o grao de gravi-
dade que alcance. Pois ben, se a algún de
nós nos chegase un vídeo ou unha foto dou-
tra persoa (coñecida ou non) nunha situación
íntima e privada, debemos ter en conta que a
difusión pola nosa parte desa fotografía ou ví-
deo é delito e podemos ser penados por iso.
Á parte de que sería unha conduta delituosa,
tamén sería unha conduta pouco moral.

No resto de Europa os países están ac-
tualizando tamén as súas lexislacións para
evitar estas condutas delituosas. Italia im-
pulsou unha lei con penas de 1 a 6 anos de
prisión e multas de 5.000 a 15.000 euros.
Francia dende 2016 ten penas de cadea de
2 anos e multas de 60.000 euros.

En EE.UU. xa son 40 os Estados nos
que se castiga o revenge porn, e en Arxen-
tina estas condutas están sendo considera-
das como un delito informático.
O Instituto Europeo de Igualdade de Xé-

nero Europeo (EIGE) nun informe de 2017
aposta por garantir a mesma protección e
prevención en todos os países da Unión, e
subliña “as actitudes de culpabilización das
vítimas que demostran unha falta de com-
prensión e de concienciación”.

Nos casos en que esas fotos ou vídeos
se realicen nun lugar público, en principio non
sería delito, pero cabe a posibilidade de que
o sexa se a persoa que grava o vídeo o di-
funde en youtube ou en páxinas de carácter
pornográfico ou de contido sexual, ou en re-
des sociais, sen consentimento expreso pola
súa parte, e ademais pode lesionar o dereito
ao honor e á propia imaxe. Pero nestes casos
a xurisprudencia non está a considerar que
sexa unha verdadeira intromisión ilexítima á
intimidade da persoa. Aquí demostrar a exis-
tencia de delito é un tema máis complexo.

Qué podemos facer se vemos unha fo-
tografía ou vídeo noso na rede?

Primeiro deberemos intentar poñernos
en contacto coa persoa que o publicou e pe-
dirlle que o elimine. Se non o conseguimos
debemos poñernos en contacto co adminis-
trador da web ou da rede social onde foi pu-
blicada e solicitar a eliminación da
publicación en consonancia coa protección
de datos. En caso de que o administrador
non nos conteste ou a súa resposta sexa
unha negativa, debemos realizar unha recla-
mación á Axencia Española de Protección
de Datos, e poderemos reclamar xudicial-
mente sempre e cando cumpra cos requisi-
tos esixidos pola lei: que sexa publicada sen
consentimento, realizada nun ámbito pri-
vado e cause un prexuízo.

A intimidade allea non nos pertence a
pesar de que un día se nos dese acceso á
mesma. E seguindo o refraneiro popular, “o
meu dereito remata onde comeza o dos de-
mais”.

SABER DE LEI
A Intimidade allea

Ana Mato Salgado
Avogada

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

(Melide)

A directora xeral de Comercio
e Consumo, Sol vázquez, par-
ticipou na presentación da edi-
ción de outono dos Días Azuis
do Comercio Galego, que se ce-
lebra dende o pasado 1 de ou-
tubro e ata o vindeiro día 20.

Tal e como se sinalou na
presentación, na que tamén
participaron o presidente da
Federación Galega de Comer-
cio, José María Seijas; e o di-
rector de red Comercial de
ABANCA, Gabriel González Ei-
roa; a que é xa a cuarta edición
dos Días Azuis do Comercio
Galego contará coa colabora-
ción dos establecementos de
máis de 100 asociacións e cen-
tros comerciais abertos de toda
Galicia; entre os que se atopa
Asetem-CCA de Melide.

Durante as datas de dura-
ción da campaña, os clientes

que merquen nos establece-
mentos minoristas poden par-
ticipar no sorteo de 16.200
euros, repartidos nun total de
80 tarxetas prepago regalo, de
300 e de 150 euros. Para parti-
cipar hai que rexistrar a com-
pra na páxina da campaña
https://www.diasazuis.com/
ou solicitar ao comerciante que
faga o rexistro.

rematada a campaña, o sor-
teo dos premios terá lugar o 24
de outubro na sede da Federa-
ción, en Lugo; mentres que a
entrega de premios celebrarase
no mes de novembro en San-
tiago de Compostela.

Con esta iniciativa búscase
impulsar as vendas do comer-
cio de proximidade e poñer en
valor o importante papel eco-
nómico e social do sector ta-
mén durante o outono.

Máis de 100 asociacións e CCAs na
edición de outono dos Días Azuis

A Consellería de Economía,
Emprego e Industria convoca
unha edición máis dos premios
do Comercio Galego, que teñen
por obxecto o recoñecemento
institucional e social daqueles
comercios que apostan por si-
tuar ao cliente no centro da súa
estratexia, aproveitando para
iso todos os recursos a súa dis-
posición co fin de achegarlle a
súa oferta.

Poderán optar aos premios
do comercio galego os comer-
ciantes minoristas que desen-
volvan a súa actividade
comercial en Galicia e que
cumpran os requisitos estable-
cidos legalmente para exercer
a actividade. Cada comerciante
presentará unha única candi-
datura.

Os premios do comercio ga-
lego valorarán aspectos como a
transformación dixital, os ser-
vizos engadidos á propia oferta
comercial, accións promocio-
nais especiais e utilización de
ferramentas tales como a web,
o teléfono e as redes sociais
como canais de comunicación
e venda.

Ademais, ao premio Inicia-
tiva Dixital poderán optar as
asociacións de vendedores das
prazas de abastos e as asocia-
cións de comerciantes de ca-
rácter territorial.

A contía dos premios vai
dende os 2.000 euros ata os
9.000 e o prazo de presenta-
ción de solicitudes está aberto
ata o 24 de outubro. Máis in-
formación en www.xunta.gal.

O uso de novas tecnoloxías e redes
sociais no comercio ten premio
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Asetem estudará formar
parte da plataforma de
venda en liña ‘Zaska!’
Trátase dunha aplicación para mercar
por Internet que prima os produtos locais

Membros da directiva de Ase-
tem-CCA, así como a xerente
da entidade, Pilar López, man-
tiveron unha reunión de traba-
llo para coñecer polo miúdo a
proposta de adhesión ao pro-
xecto denominado ‘Zaska!’;
unha plataforma de venda en
liña para o comercio local.

Trátase dunha empresa ga-
lega que creou “unha solución
tecnolóxica para os comercios
tradicionais” despois de que
xurdise a idea en 2015 e se em-
pezase a desenvolver no verán
de 2016.

O proxecto consiste nunha
“plataforma libre, colaborativa
e solidaria” que axuda a dixi-
talizar o comercio local, e que
ten como principal novidade e
obxectivo incidir no ámbito lo-
cal. É dicir, aquela persoa que
descargue esta aplicación e de-
sexe mercar a través dela terá
entre os seus primeiros produ-
tos todo o relacionado coa
zona onde se atopa situado.
“Por poñer un exemplo, se nós
estamos en Melide e busca-
mos un produto a través da
aplicación para mercar, só nos
van a aparecer os produtos de
Melide, e en caso de que non
exista ese produto en Melide o
radio de busca ampliarase
sempre continuando polas zo-
nas máis próximas –Arzúa,
Santiago…–”, explicou Yago
Novoa, responsable da plata-
forma, durante a presentación
en Asetem.

Actualmente contan coa
adhesión de máis dunha de-
cena de Centros Comerciais
Abertos de toda Galicia, uns
120 comercios xa funcionando
a través da plataforma, e tra-
ballan con 20 sectores. Así
mesmo, a aplicación está dis-
poñible en diferentes idiomas
(galego, castelán, inglés, por-
tugués, catalán e euskera), e
xa pode descargarse tanto en
Apple sotre, como Play store

ou a través da web www.zas-
kaapp.com.

Cumpre salientar que o
proxecto está pendente de
presentarse á Xunta de Gali-
cia, aínda que xa foi presen-
tado á Dirección Xeral de
Comercio e Consumo. Igual-
mente, pasar a forma parte del
non suporá ningún custo para
Asetem e no caso de que sexan
varios os comercios interesa-
dos en integrarse nesta plata-
forma organizaríase unha
charla para dar a coñecer os
pormenores da aplicación e
resolver todo tipo de dúbidas.
“Os comerciantes teñen que
saber ademais que, aqueles
que se decidan a integrarse en
‘Zaska!’ farano de xeito libre; é
dicir, non hai custo por darse
de alta e non teñen obriga de
permanencia”, explicou Yago
Novoa, que tamén engadiu
que se comezaría a cobrar aos
comercios no caso de que a ex-
periencia funcionase, ou o que
é o mesmo, no momento no
que de verdade aumentasen as
vendas por Internet.

A plataforma ‘Zaska!’
ofrece a cada comercio que de-
cida integrarse “un escaparate
máis amplo, un novo canal de
venda, unha nova forma de
xestión e tamén as solucións
loxísticas necesarias para ven-
der a través de Internet; así
como os servizos adicionais de
posicionamento, analíticas da
información de cada tenda na
plataforma en tempo real, e
apoio na xestión da tenda”,
concluíu Novoa.

Finalizada a reunión de tra-
ballo, membros da directiva e
xerente de Asetem valoraron
de xeito moi positivo a inicia-
tiva, da que estudarán formar
parte “sempre co obxectivo de
ofrecer novas e mellores opor-
tunidades aos socios que lles
permitan competir na era tec-
nolóxica”.

Máis de 800 euros en vales desconto
durante a campaña de Volta o cole
Un ano máis a Asociación de
Empresarios Terra de Melide
– Centro Comercial Aberto
organizou a campaña de volta
o Cole co obxectivo de facilitar
as compras para o curso esco-
lar ás familias de Melide e co-
marca. O balance, segundo
destacou a xerente de Asetem,
Pilar López, non puido ser
máis positivo.

“Tiñamos un presuposto
estimado para esta campaña
de entre 800 e 1.000 euros, e
finalmente sobrepasamos os
800 euros en vales de compra
entregados, así que a verdade
estamos moi contentos; e iso
que nesta edición só se repar-
tiu un vale por familia”, lem-
brou Pilar López.

En total entregáronse 30
vales de 10 euros a familias
numerosas, e o resto (máis de
90 vales de 6 euros), a fami-
lias non numerosas. Ata o 31
de outubro poden gastar os
vales desconto en calquera
comercio asociado a Asetem

Pilar López tamén desta-
cou este ano “o aumento no
número de familias non nu-
merosas que acudiron a reco-
ller o seu vale”, en contra do
que aconteceu o ano pasado
cando a maioría das familias
que participaron na campaña
foron familias numerosas.

Festa infantil
Como punto e final á cam-
paña de volta o cole Asetem
organizou unha gran festa in-

fantil que, por circunstancias
meteorolóxicas adversas tivo
que celebrarse no Palacio de
Congresos e Exposicións da
vila.

Trocando os seus tíckets de
compra por pulseiras identifi-
cativas, os máis pequenos
puideron acceder ás numero-
sas actividades e xogos pre-
vistos. “Houbo inchables, un
carriño con larpeiradas, xogos
tradicionais, obradoiros, e
multitude de actividades máis
que fixeron que a afluencia

fose bastante ampla”, apun-
tou a xerente de Asetem.

Con tan só dúas edicións
de vida esta campaña comeza
a asentarse no calendario de
Asetem como outra das máis
exitosas. “Percibimos que esta
ano xa houbo moita máis
xente esperando pola festa in-
fantil, e tamén nos demos
conta de que foron moitas
máis as familias que solicita-
ron información sobre os va-
les desconto para a volta o
cole”, dixo López.

Melide Está de Moda, só en primavera
Finalmente non se celebrará
a edición de outono da pasa-
rela de moda organizada por
Asetem-CCA. Tal e como
viña sendo habitual nos últi-
mos anos, o colectivo de co-
merciantes celebraba o
desfile Melide Está de Moda
na súa edición de primavera-
verán, e tamén en outono-in-
verno.

A deste ano, prevista para
o vindeiro 26 de outubro
cancelouse debido ao des-
censo no número de partici-
pantes. “Detectamos moito
interese por parte das tendas
de moda infantil, pero non
hai ese mesmo grao de inte-
rese por parte das tendas de
adultos, onde temos a me-
tade de interesados en parti-
cipar que na edición de

primavera-verán. A iso temos
que engadir que se trata
dunha campaña bastante
custosa para que non sexa
aproveitada ao máximo, e
que en outubro sempre nos
atopamos con máis dificulta-
des á hora de dar cunha data
axeitada para reservar a Casa

da Cultura”, indicou Pilar Ló-
pez, xerente de Asetem-CCA.

Pola súa parte, o desfile de
primavera mantense e de
cara ao futuro tratarase de
potencialo e melloralo para
acabar celebrando unha
única pasarela ao ano “aínda
máis completa”.
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Melide quere acabar co ‘feísmo’

A redacción dun novo PXOM
e poñer fin ao “feísmo” na vila
serán dous dos principais ob-
xectivos do novo goberno de
Melide durante esta lexisla-
tura. Así o comunicaron en
rolda de prensa aos medios o
alcalde de Melide, José Ma-
nuel Pérez, e o primeiro te-
nente de Alcalde, José
Antonio Prado, ambos titula-
res da área de Urbanismo.

Inventario de construcións
Para isto, unha das primeiras
medidas a tomar, anunciou
Prado, será a elaboración dun
“inventario de todas as cons-
trucións que están sen acabar
e das que están en mal estado
–inventario que a día de hoxe
non existe pese a ser anun-
ciado polo anterior goberno–,
e posteriormente emitir as
medidas executivas orientadas
ao remate e a boa conserva-
ción das construcións”; é dicir,
comunicarllo aos propietarios
para que interveñan. Prado
engadiu que a medida vén mo-
tivada pola necesidade de “re-
matar co feísmo que producen

estas construcións para a vila,
proxectando sobre ela unha
imaxe de abandono e un posi-
ble risco na seguridade dos ve-
ciños e veciñas”.

Actualización do PXOM
Por outra banda, José Manuel
Pérez e José Antonio Prado  si-
nalaron a necesidade de  actua-
lizar o Plan Xeral de Ordenación
Municipal (PXOM), afirmando
que “o novo equipo de goberno
ten que tomar a iniciativa neste
ámbito, xa que non nos benefi-
cia que teñamos que rexernos
por unhas normas subsidiarias
do ano 1994”.

Neste senso, o rexedor me-
lidense engadiu que “entende-
mos que isto vai a solucionar a
ordenación do territorio nos
próximos 20 anos; é unha
cuestión que foi abordada por
outros gobernos e por diversas
circunstancias quedou sen so-
lucionar, por iso temos que po-
ñernos a traballar canto antes”.

O Concello de Melide estu-
dará cal é o mellor xeito de ter
unha normativa urbanística
actual e para iso, avalarase nos

Celebrado un pleno extraor-
dinario  o pasado mes de se-
tembro, no que se
destinaron preto de
249.000 euros da segunda
fase do POS+2019 para o
arranxo da rúa de San Pedro
e da rúa principal, o grupo
municipal popular de Me-
lide solicitou do goberno lo-
cal “unha mellor
planificación dos investi-
mentos no casco antigo
acorde ás necesidades e ao
estado das rúas”, sinalaron.

Segundo apuntan dende
o PP local, “botan en falla
priorizar as rehabilitacións
de rúas que necesitan aten-
ción e para as que xa había
proxecto con permiso favo-
rable de Patrimonio Cultu-
ral, como é o caso da rúa do
Convento xunto coas beira-
rrúas da Avenida da Co-
ruña, moi deterioradas e
que son fonte de constantes
tropezóns por parte dos
viandantes”, din.

O Concello presenta na Deputación un
proxecto para reformar e ampliar a piscina
José Manuel Pérez Penas, al-
calde de Melide, e José Anto-
nio Prado, tenente alcalde e
concelleiro de Deportes, apro-
veitaron a primeira reunión
do novo goberno local co pre-
sidente da Deputación da Co-
ruña, valentín González
Formoso, para pedir a colabo-
ración do ente provincial de
cara á ampliación das depen-
dencias da piscina municipal,
“unha instalación construída
no seu día con fondos provin-
ciais, pero que co paso dos
anos foi quedando pequena
para atender a gran demanda
de veciños de Melide e dos
municipios da contorna que
asisten tanto a natación coma
ao ximnasio”, explicaron os
responsables municipais.

Tanto o rexedor como o te-
nente alcalde de Melide solici-
taron apoio económico da
Deputación para reformar o
inmoble e ampliar dependen-
cias coma o ximnasio e os ves-
tiarios, actualizando así unhas
instalacións que a día de hoxe
permanecen pechadas ao pú-
blico debido á fin do contrato

coa empresa que xestionaba a
infraestrutura.

O presidente da Deputación
subliñou a vontade de coope-
ración da Deputación neste
asunto e  comprometeuse a
buscar fórmulas de colabora-
ción económica que permitan
apoiar ao Concello de Melide
neste proxecto de cara ao vin-
deiro ano.

Activar as obras
do Plan Único
José Manuel Pérez e José An-
tonio Prado destacaron tamén
a súa intención de activar as li-
citacións de numerosas obras
do Plan Único da Deputación

que o anterior goberno muni-
cipal de Melide deixou penden-
tes dende 2017 e 2018,  “obras
por importe de varios centos
de miles de euros que acumu-
lan importantes retrasos”, ex-
plicou o alcalde, e que contarán
co apoio técnico da Deputación
para activar dita licitación.

González Formoso, Pérez e
Prado abordaron tamén na
reunión a posibilidade de aco-
meter melloras nalgunhas es-
tradas provinciais do
municipio, un asunto que o
presidente da Deputación se
comprometeu a supervisar
persoalmente nunha próxima
visita institucional a Melide.

Critican que non se debatese a
moción sobre os fondos estatais

No pleno ordinario do mes
de setembro o grupo popular
de Melide presentou unha
moción sobre a necesidade
de solicitar a devolución dos
fondos que o Estado adebeda
ao Concello de Melide.

Neste senso, o PP local
criticou que a moción non
fose tratada “como asunto
urxente por parte de Adiante
Melide e por parte do grupo
socialista” e polo tanto que
non se debatese. Os popula-
res acusaron ao bipartito de
facer “unha clara política de
carácter seguidista ao go-
berno de Madrid”, sinalou a
súa voceira, Dalia García.

“É unha auténtica pena
ver como en outros consisto-

rios forzas de esquerda se su-
man a defender a autonomía
local fronte ao goberno cen-
tral que adebeda no seu peto
os cartos de todos e todas os
melidenses; sen embargo, en
Melide, impera o seguidismo
e os condicionantes que o
PSOE impón a Adiante Me-
lide, que non funciona como
unha entidade independente,
senón que se ve obrigado a
compracer ao seu socio de
goberno”, declarou García.

Dende o Partido Popular
local avanzaron que presen-
tarán a moción “ata que sexa
discutida”, así como solicita-
rán “a canto ascende a dé-
beda no Concello de Melide
por parte do Estado”.

informes técnicos municipais
para decidir cal é a opción
máis axeitada: ben volver a
iniciar unha adxudicación
para a nova redacción do
PXOM ou continuar co pro-
ceso iniciado o 17 de novem-
bro de 2004, paralizado nos
últimos 8 anos, e do que se le-
van pagados das arcas munici-
pais 144.617,60 euros ao
equipo redactor, dun custo to-
tal de 243.739,20 euros.

“A redacción iniciada no

ano 2004 tería que ter rema-
tado a finais do ano 2013 pero
a falta de vontade política de
anteriores gobernos fai que
hoxe Melide non teña un
PXOM actualizado cos prexuí-
zos que elo implica. É unha
norma básica e fundamental
para que a vila medre, Melide
leva perdido dúas lexislaturas
dende o 2011 en materia de ur-
banismo pola falta de interese
dos seus políticos”, concluíu o
primeiro tenente de Alcalde.

O goberno local impulsará a redacción do
Plan Xeral de Ordenación Municipal

O PP demanda un
plan que priorice
as actuacións nas
rúas do casco vello
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A Asociación Cultural e veci-
ñal Melidá presentou en Au-
gas de Galicia un escrito para
solicitar que se “inicie urxen-
temente” o estudo das alter-
nativas posibles para eliminar
o fango da praia fluvial de Fu-
relos.

Tal e como lembra no seu
escrito o colectivo melidense,
Augas de Galicia licitou a re-
dacción dun proxecto en de-
cembro do ano pasado
mediante o cal se pretendían
avaliar diferentes alternativas
de intervención para eliminar
os lodos existentes na zona de
baño de Furelos. Posterior-
mente, ese estudo foi adxudi-
cado en xullo deste mesmo
ano cun prazo previsto de oito
meses.

Agora, sen data de inicio
aínda, a Asociación veciñal
Melidá demanda a súa “inme-
diata” posta en marcha “para
coñecer as conclusións sobre
as intervencións precisas an-
tes de maio do ano que ven”, e
é que “se non se inicia xa, non

Instan a que se inicie canto antes o estudo
para eliminar os lodos da praia fluvial

se van tomar medidas antes
da tempada do verán se-
guinte”, sinalan, co conse-
cuente prexuízo que iso vai
supoñer.

“O 2019 é o terceiro ano
consecutivo que a Consellería
de Sanidade establece unha
calidade de auga INSUFI-
CIENTE nesta praia fluvial, o
que implica a recomendación
de non bañarse, co correspon-
dente prexuízo tanto para os
veciños como para a gran can-
tidade de visitantes que recibe
o pobo no verán –reza o es-
crito–. Ademais, durante a
tempada de verán, recóllense
as mostras de auga que servi-
rán para determinar a cali-
dade da auga do ano seguinte,
polo que existe un risco moi
alto de que o ano que vén esta
praia fluvial obteña a mesma
clasificación, INSUFICIENTE,
e será o cuarto”.

De ser así durante cinco
anos consecutivos, explica a
agrupación melidá, “a autori-
dade competente debería ditar

unha prohibición permanente
do baño” e a praia fluvial de
Furelos sería clausurada.

Pola súa parte, o colectivo
veciñal cre que eliminando os
lodos actuais e obrando de
xeito “responsable sobre as
comportas e o canal dos que
xa dispón a presa” sería sufi-
ciente para que as mostras re-
collidas o vindeiro verán
amosasen unha mellor cali-
dade da auga.

No seu escrito, a Asocia-
ción veciñal Melidá tamén so-
licita que as conclusións do
proxecto contemplen “medi-
das adicionais” para evitar
que se volvan a acumular lo-
dos, e “reunións periódicas
coa empresa adxudicataria,
con Augas de Galicia, co Con-
cello de Melide e con esta aso-
ciación, que permitan ir
coñecendo de primeira man o
avance do Proxecto e tomar as
medidas precisas o antes posi-
ble, co fin de asegurar a elimi-
nación do fango antes da
próxima tempada de baño”.

A AA.vv. Melidá lembra que de acadarse durante cinco anos
consecutivos unha clasificación insuficiente da auga, a praia
fluvial de Furelos será pechada ao baño definitivamente

Piensos Bograo adquire
Poulet Royal en Melide

Así o anunciou a compañía
na súa páxina web. Coa ad-
quisición deste matadoiro
avícola en Melide, Bograo
controlará todas as fases da
cadea, desde a cría con gran-
xas integradas e a alimenta-
ción ata a distribución ao
consumidor, pasando polo
procesado da carne.

A este proxecto súmase a
apertura dunha nova fábrica
de penso ecolóxico na
mesma ubicación de Melide,
que se agarda comece a súa
actividade a principios do
ano que vén.

Piensos Bograo é unha
empresa familiar creada no
ano 1990 dedicada á fabrica-
ción e distribución de pensos
en toda a xeografía galega e

norte de Portugal, especiali-
zada en galiñas e polos. En
todos estes anos Bograo posi-
cionouse como unha marca
de referencia no sector agro-
alimentario galego conse-
guindo unha cota do mercado
libre superior ao 80% en ga-
liñas e un 75% en polos.

Explican tamén na súa pá-
xina web que con esta com-
pra a empresa volve ao
negocio orixinal do seu fun-
dador, Manuel Orosa, que
comezou en 1954. Con esta
adquisición o grupo empre-
sarial realiza unha impor-
tante inversión coa que
integra na súa cadea de acti-
vidade a cría, procesado e
distribución de carne de polo
baixo a marca Avigrao.

O Concello de Melide tingui-
rase de violeta este outono con
máis de setenta actividades
deseñadas para promover a
igualdade entre homes e mu-
lleres, previr a violencia de xé-
nero, traballar a igualdade na
adolescencia e dotar ás mulle-
res de ferramentas que lles
axuden a converterse en líde-
res, a xestionar as emocións e
a comunicarse con seguridade
e solvencia.

A meirande parte destas ac-
cións forman parte do Pro-
xecto Construíndo Liderádegos
femininos respaldado econo-
micamente pola Secretaría Xe-
ral de Igualdade da Xunta de
Galicia e por fondos do Pacto
de Estado fronte á violencia de
Xénero.

A programación foi presen-
tada pola concelleira de Igual-
dade Carmen Liñeira, que
invitou a todas as mulleres de
Melide e da súa contorna a
participar nestas actividades

“pensadas e deseñadas para
ser útiles ás mulleres cara ao
seu desenvolvemento persoal,
laboral, familiar e social”.
Unha programación que in-
clúe obradoiros de apodera-
mento e liderado feminino, de
comunicación, de xestión de
emocións e de economía.

As actividades son gratuítas
previa inscrición nos servizos
sociais do Concello de Melide.
As sesións serán dous días por
semana ás cinco da tarde e
será posible anotarse a todos
os obradoiros ou só aos que re-
sulten de interese para cada
muller. Os módulos son parti-
cipativos e inclúen presenta-
cións, xogos, debates e mesmo
sesión de baile.

Mención á parte merecen
os obradoiros dirixidos a tra-
ballar con adolescentes que in-
clúen actividades creativas
para sensibilizar a rapaces e
rapazas a prol da igualdade a
través do trap e doutros ritmos

Máis de 70 actividades a prol
da igualdade de xénero e
contra a violencia machista

que escoitan e seguen entre a
poboación máis nova.

Haberá tamén espazo para
escoitar e compartir unha Xor-
nada con “Mulleres líderes”,
que se desenvolverá o 23 de
novembro, na que se terá a
oportunidade de contar coa
presenza de mulleres líderes en
distintos ámbitos sociais: polí-
tico, empresarial, deportivo,
medios de comunicación, etc.

Relación de actividades
- Obradoiro de liderado femi-
nino: martes e xoves: 8, 10, 15,
17, 22 e 24 de outubro.
O venres 25: Módulo de eco-
nomía.
- Obradoiro de comunicación:
luns e mércores 28 e 30 de ou-
tubro; 4, 6 e 11 de novembro.
- Xestión de emocións e afecti-
vidade: martes e xoves 12, 14,
19, 21, 26 e 28 de novembro.
- Xornada "Mulleres líderes":
sábado 23 de novembro de
09.30 h a 14.00 horas.

Máis información a través
das redes sociais específicas do
programa “Melide en feminino”
e do Concello, ou no teléfono de
Servizos Sociais 981 505 706.

Foto:P.B.

O Conservatorio Profesio-
nal de Música de Melide
deu comezo a súa activi-
dade regrada en tempo e
forma, por primeira vez en
anos,  o pasado mes de se-
tembro.

Trala realización dos
exames correspondentes  á
convocatoria de setembro
do curso 2018/2019, as cla-
ses das máis de vinte moda-
lidades musicais que se
imparten no conservatorio
comezaron con normali-
dade e aumentando o nú-
mero de matriculados.

De feito, segundo datos
do Concello a matrícula
para este curso duplicouse
no primeiro grao elemental
con respecto ao ano pasado,
sendo na súa totalidade
máis de 100 alumnos e
alumnas os que cursarán
estas ensinanzas en Melide.

Comeza o curso
no conservatorio
co dobre
de matrículas

O Concello de Melide cele-
brou a reunión da Xunta
Local de Seguridade, na que
se analizou a posible incor-
poración do corpo da Poli-
cía Local ao sistema de
seguimento integral dos ca-
sos de violencia de xénero
Viogen.

A xuntanza estivo presi-
dida pola subdelegada do
Goberno na Coruña, Pilar
López-rioboo; e o alcalde de
Melide, José Manuel Pérez
Penas. Tamén contou coa
presenza de representantes
da Garda Civil, Policía Auto-
nómica e Policía Local, ade-
mais de varios membros do
goberno municipal.

A Xunta Local de Segu-
ridade tamén serviu para
poñer de relevo que Melide
está por debaixo da media a
nivel da comunidade e esta-
tal na comisión de delitos.

Seguimento da
violencia de
xénero por parte
da Policía Local
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Máis de un millón de euros para a
comarca dentro do POS+2019

A Deputación da Coruña deu
luz verde a un segundo pa-
quete de 223 obras que se exe-
cutarán nos concellos da
provincia con cargo aos fondos
adicionais do Plan Único
(POS+2019), e que supoñen
unha inxección económica ex-
tra de 22,7 millóns de euros
dentro dos 100 millóns con-

signados no orzamento do
plan para este ano.

Os proxectos engádense así
aos 328 xa aprobados por una-
nimidade no pleno da Deputa-
ción o pasado mes de abril,
sumando un total de 551 obras
que os 93 concellos coruñeses
poderán acometer este ano
con fondos do plan.

Na comarca en concreto, os
concellos de Melide, Santiso,
Sobrado e Toques financiarán
un total de once actuacións
para as que recibirán en con-
xunto máis de un millón de
euros.

Construción de parques in-
fantís, obras de humanización
de rúas e espazos públicos,
melloras en centros educati-
vos ou deportivos, creación de
xardíns e zonas verdes, obras
de pavimentación, sanea-
mento e abastecemento de
auga en núcleos rurais ou sis-
temas máis eficientes de alu-
meado público son algunhas
das obras que financiarán os
concellos coruñeses con esta
achega adicional do
POS+2019.

Obras que contribuirán a
“mellorar as infraestruturas, a
calidade de vida e a economía

MELIDE: reforma e posta en valor da rúa Campo
Grande (298.248,50 €).

SANTISO: Camiño Lamas-Pezobrés (45.529,03 €); Ca-
miño Ponte Arcediago a Cornella (64.971,94 €); Camiño
Saa-Carballido (Pezobre), (38.712,11 €); reparación sa-
neam. EDAr na Ponte Cornella a Souto (36.687,51 €);
reparación saneamento de Souto a Arcediago (46.321,16
€). TOTAL: 232.221,75 €.

SOBRADO: Acondicionamento de viais nas parroquias
de Cumbraos e Grixalba (77.352,63 €); Mellora de cami-
ños en Codesoso, Cumbraso, roade (157.363,14 €);
Acondicionamento viais Carelle, Pousada, Porta  e Cum-
braos (99.786,72 €). TOTAL: 334.502,49 €.

TOQUES: Camiño en Barrigas (Ordes), (110.952,27 €);
Camiño cruce de Piñeiro-San Xulián (31.027,47 €). TO-
TAL: 141.979,74 €.

PLAN ÚNICO 2019 NA COMARCA

dos concellos coruñeses", se-
gundo explicou o presidente
da Deputación, valentín Gon-
zález Formoso, que tamén
destacou a importancia de que
o reparto dos fondos estea ba-
seado en criterios obxectivos

(poboación, superficie, nú-
mero de parroquias e esforzo
fiscal) e de que sexan os pro-
pios concellos os que decidan
en que queren investir os fon-
dos que lles achega a institu-
ción provincial.

A Deputación da Coruña es-
pera rematar os traballos nas
beirarrúas de Souto, no conce-
llo de Toques, a finais deste
mes de outubro, completando
así “a renovación total dunha
travesía completamente se-
gura e accesible para que os
veciños podan percorrer a pé
o principal núcleo do munici-
pio”. Así o manifestou o depu-
tado de vías e Obras, José
Manuel Pequeño, nunha re-
cente visita que fixo ao muni-
cipio para supervisar
diferentes obras financiadas
pola administración provin-
cial na localidade.

Con esta actuación, “ade-
mais de renovar as antigas
beirarrúas, que presentaban
un deterioro moi importante
debido ao paso do tempo, as
obras permitirán facer o en-
torno completamente accesi-
ble, eliminando a totalidade
das barreiras arquitectóni-
cas”, apuntou o deputado.

As melloras incluirán a re-
pavimentación de todo o an-
cho da plataforma da estrada,
a adaptación dos sumidoiros á
nova rasante, e a construción
dunha nova rede de pluviais

As beirarrúas de Souto, en Toques,
estarán rematadas a finais de mes
Os traballos suporán a “renovación total” dunha
travesía que transcorre polo núcleo principal da vila

no tramo final da vía, que ac-
tualmente carece desta dota-
ción básica.

Durante a súa visita, Pe-
queño estivo acompañado
polo alcalde da localidade, Mi-
guel Ángel Buján varela, do
primeiro tenente de alcalde,
José Ángel Penas, e de enxe-
ñeiros do departamento pro-

vincial de vías e Obras. Con-
xuntamente tamén visitaron o
treito da estrada DP 4604, que
conecta A Cabana (Toques)  co
municipio de Melide, onde a
Deputación investiu 300.000
euros nas obras de modifica-
ción do trazado que elimina-
ron as denominadas curvas do
Toxo.

Medio Ambiente autoriza a
modificación dun treito da A-54

A Consellería de Medio Am-
biente, Territorio e vivenda
anunciou “o desbloqueo” das
obras do treito Melide-Palas
de rei da Autovía Santiago-
Lugo (A-54).

A Dirección Xeral de Pa-
trimonio Natural emitiu o
Informe relativo á proposta
de modificación do trazado,
en planta e alzado, deste pro-
xecto viario que abrangue
uns tres quilómetros e medio
(entre Arzúa e Palas).

A modificación que plan-
texa Fomento consiste en
“axustar o trazado en planta
e alzado, adaptándoo ao te-
rreo e adoptando un ancho
de mediana convencional
para minimizar a súa ocupa-
ción e reducir as afeccións
sobre a Zona de Especial
Conservación (ZEC) Serra do

Careón”.
Patrimonio Natural infor-

mou ademais de que esta al-
ternativa “contempla a
supresión do viaduto do Ca-
reón, fundamentada nas di-
versas prospeccións
realizadas sobre os valores
naturais, que se traduce
nunha redución da ocupa-
ción en planta de 18 metros,
e a variación do trazado en
alzado, maximizando a súa
adaptación ao terreo; polo
que ambos axustes reducen a
ocupación da autovía sobre a
ZEC e inciden no deseño do
viaduto do río Seco, que
pasa a configurarse como
unha única estrutura
apoiada en pilas centrais, o
que minimiza as ocupacións
e afeccións sobre esta parte
da ZEC”.
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Os veciños de Liñares, en Santiso,
inauguran o seu campo da festa
Os veciños da parroquia de Li-
ñares, no concello de Santiso,
inauguraron o pasado 21 de
setembro o seu propio campo
da festa; un terreo que que-
dara sen aproveitar unha vez
rematada a concentración par-
celaria.

“O Concello puxo todo o
material e os veciños puxemos
a man de obra”, explica un dos
veciños implicado nos traba-
llos. Os arranxos duraron
aproximadamente un par de
meses e consistiron no acondi-
cionamento do chan mediante
asfaltado, e no peche do re-
cinto cunha valla de madeira.
Tamén se habilitou unha en-
trada, colocouse o cartel perti-
nente e instalouse alumeado
grazas á colocación dun farol.

Unha vez rematados os tra-
ballos, coincidindo coa xun-
tanza veciñal anual,
celebrouse a inauguración.
“Xa levábamos dous aniños
aproveitando que quedara ese
terreo da concentración para
facer alí as festas, porque onde
a faciamos antes é un terreo
moi costento. Así que aprovei-

tando que se rematou a re-
forma e que sempre facemos
unha xuntanza veciñal, este
ano fixémola a modo de inau-
guración do campo”, explica
este veciño.

Unhas setenta persoas asis-
tiron á celebración, na que
puideron gozar de xantar po-
pular e música en vivo.

Pola súa parte, dende o
Concello apuntaron á reforma
do campo da festa de Liñares
como “un exemplo de coope-
ración entre este concello e a
veciñanza”.

O Concello de Santiso elimina
un vertedoiro incontrolado

O Concello de Santiso retirou
o lixo e demais refugallos
acumulados nun vertedoiro
incontrolado, situado á beira
do río Furelos e a poucos me-
tros da ponte de vimianzo,
que dende a Asociación de
Troiteiros río Furelos de-
nunciaron previamente.

No lugar acumulábanse
“cascallos e desperdicios de
todo tipo”, tal e como apun-
tou o colectivo, ademais de
“bolsas de pesticidas, latas
con aceite e outros produtos
químicos que son un autén-
tico perigo para a flora e so-
bre todo para a fauna”.

“Non alcanzamos a com-

prender cales son as razóns
de comportamentos tan
pouco cívicos”, apuntaron os
pescadores, xa que non foi a
primeira vez que se deu esta
situación. De feito, xa en
abril de 2017, “a raíz dun ver-
tido denunciado”, o Concello
de Santiso instalou un cartel
coa prohibición expresa de
verter lixo, cartel que en
pouco tempo foi arrincado.

Dende a Asociación de
Troiteiros río Furelos quixe-
ron destacar e agradecer a
rapidez coa que interveu o
Concello de Santiso, “tan
pronto tivo coñecemento do
noso escrito”, sinalaron.

O antes e o despois (Fotos: ATRF)

SOBE O PARO NA COMARCA EN 20 PERSOAS

CONCELLO Parados mes actual Parados mes anterior VARIACIÓN

MELIDE 349 324 25

SANTISO 59 61 -2

SOBRADO 52 56 -4

TOQUES 43 42 1

Total (setembro 2019) 503 483 20

Un total de 20 persoas desempregadas máis
na comarca, iso é o que deixan os datos re-
xistrados a finais do mes de setembro.

Por sectores, do total dos 503 desempre-
gados na comarca: 30 corresponden ao sec-
tor da agricultura e gandeiría; 65 ao sector
da industria; 54 á construción; 312 ao sector
servizos (o máis afectado); e 42 son persoas
sen emprego. Pola súa banda, en canto ao
paro rexistrado por idades na comarca, o to-
tal de desempregados menores de 25 anos
son 28 persoas, das cales 12 son homes e 16
son mulleres.

Terceira xuntanza de
‘Amurusa’ o día 20

Unha das viaxes organizada por Amurusa

O domingo día 20 de outubro
a Asociación de Mulleres ru-
rais de Santiso (Amurusa) or-
ganiza a súa terceira xuntanza
veciñal. “Trátase dunha xun-
tanza de fraternidade tanto
para xente que é da asociación
como para xente que non o é”,
explica Berta Sanguiao, presi-
denta da asociación.

Adoitan reunir entre 120 e
150 persoas. “O primeiro ano
eramos oitenta persoas e

pouco a pouco fomos aumen-
tando, cada ano súmase máis
xente así que penso que nesta
edición repetiremos”.

É o terceiro ano que orga-
nizan a xuntanza nestas datas
e para esta edición teñen pre-
parado unha serie de activida-
des. “Pola mañá imos facer
unha andaina de sete quilóme-
tros, logo temos o xantar pro-
gramado para a unha e media
do mediodía, e tamén teremos

música e xogos populares”. Os
encargados de poñer son á ce-
lebración serán os Gaiteiros da

Ponte e a charanga “Os amigos
de visantoña”.

Para anotarse, as persoas

interesadas poden facelo cha-
mando á asociación ou ao
Concello de Santiso (981 81 85
01).

A maiores da xuntanza ve-
ciñal, Amurusa organiza dife-
rentes actividades ao longo de
todo o ano como son por
exemplo cursos de cociña,
cursos de cestería, pilates,
ioga, arte floral, conferencias
sobre temas relacionados coa
muller e, dende hai doce anos,
unha excursión de unha se-
mana de duración; “este ano
no mes de abril por exemplo
fomos a Marbella unhas cen
persoas”, destaca Berta.
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Esther & Cris Conde
FLORISTAS

                  Taboada Roca, 4 - Baixo. 15809 MELIDE * 881 819 101 - Esther: 699 100 294 - Cris: 696 372 032 * strelitziafloristas@hotmail.com

• Tamén preparamos: ramos de
noiva, ramos, palmas, centros,
coroas, etc..

• Produtor de toda clase de flores

1 e 2 de novembro DÍA DE DIFUNTOS 

• Estamos ao seu servizo en:
R/ Amador Rodríguez, 7
Tfnos: 981 50 61 64 / 981 50 59 86

666 49 38 49 / 666 49 38 50

Melide

- Más de 100 años de tradición
en la fabricación y
comercialización de calzado
- Moda, calidad y precio
para señora y caballero
- Tus marcas favoritas

ROMERO
Zapaterías

Confianza desde 1895

Ronda de A Coruña · 29 Bajo (Melide)

Dende 1902
· Calzado para señora e

cabaleiro, xuvenil e infantil
· Moda e calidade

Rúa Camiño de Ovedo, 13 (Melide)
Ronda da Coruña, 24 - Baixo (Melide)
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Os populares de Melide, San-
tiso e Toques mantiveron
unha xuntanza co obxectivo,
din, de “avaliar os 100 días dos
novos executivos municipais”.
voceiros e membros do seu
equipo coincidiron á hora de
sinalar que tamén perseguen
“recuperar a confianza per-
dida dos seus veciños e veci-
ñas así como facer unha
oposición construtiva, rigo-
rosa e sempre dende o res-
pecto polo ben de cada
municipio”.

En canto aos gobernos ac-
tuais, ao seu parecer, no caso
de Melide e Toques destacan
“que os bipartitos son unha
fórmula que xa demostrou
nun pasado que mandan máis
os intereses partidistas que o
interese xeral da veciñanza”.

No que atinxe a Santiso,
dende o PP local consideraron
que “hai pouca vontade polí-
tica para acometer novos retos
dentro do municipio”.

De cara ás eleccións xerais
do 10 de novembro os popula-
res dos tres municipios din
que se van poñer “a dispor
dos veciños e veciñas de cada
municipio, avogando por
unha campaña austera, na
que a prioridade sexa alcanzar
a gobernabilidade para Es-
paña”.

Así mesmo, anunciaron
que manterán “reunións co-
marcais mensuais de carácter
sectorial co fin de que a infor-
mación sexa unha constante
tanto para os propios equipos
como para os veciños e veci-
ñas”.

Os populares da comarca avalían os
primeiros 100 días de cada goberno

Un centenar de inscritos nas
actividades ofertadas en Toques

rematado o prazo de solici-
tude para inscribirse nas Es-
colas Culturais e Deportivas
do Concello de Toques para o
curso 2019-2020, foron “un
centenar de participantes os
que realizaron a inscrición
para unha ou máis activida-
des das que se ofertaban para
nenos, adultos e persoas
maiores de 60 anos”.

“O máis salientable –des-
tacaron dende o Concello– é
o incremento de participan-
tes nas escolas infantís, que
co novo horario proposto su-
puxo unha grande aceptación
entre a veciñanza, isto é, case
a totalidade dos alumnos do
CEIP de Toques participan
nas actividades culturais ou
deportivas”, engadiron. E é
que este ano o Concello de

Toques ofertou actividades
para os alumnos do CEIP en
horario lectivo co obxectivo
de complementar a súa for-
mación. Entre esas activida-
des destacan informática,
traballos manuais, patinaxe,
fútbol sala e karate.

En canto ao resto das ac-
tividades, “a inscrición flutúa
nalgunha actividade respecto
a anos anteriores, e outras
manteñen o número de ins-
critos”.

As Escolas Culturais e De-
portivas de Toques, que da-
rán comezo o 14 de outubro,
ofertan multitude de discipli-
nas como bádminton, tenis,
ximnasia de mantemento e
taller de memoria para maio-
res, pilates ou informática
entre outras.

A conselleira de Medio Am-
biente, Territorio e vivenda,
Ángeles vázquez, destacou en
Melide que a formación é una
ferramenta para garantir que
a práctica da caza sexa segura
para os cazadores, así como
sustentable e responsable co
medio natural.

Así o manifestou durante a
inauguración dun curso sobre
a prevención da sinistralidade
e seguridade na práctica cine-
xética, organizado pola Fede-
ración Galega de Caza, onde
destacou que acceder a unha
mellor formación e a unha
máxima información sobre os
temas actuais relacionados
coa actividade cinexética é un
valor positivo.

vázquez tamén aproveitou
a ocasión para salientar que o
seu departamento apoia este
tipo de actividades a través
dos convenios de colaboración
asinados entre Medio Am-
biente e a Federación de caza

A formación, a mellor garantía
para a práctica dunha caza segura

(que supoñen 100.000 euros
dende o ano 2016) e que fo-
mentan labores de divulgación
e de fomento da actividade ci-
nexética como o curso desen-
volvido en Melide no que
participaron preto de 150 ca-
zadores.

Finalmente, a conselleira
fixo fincapé no labor que os
cazadores realizan para o con-

trol de determinadas especies,
como o xabaril, unha especie
cinexética que en 2018 orixi-
nou máis de 1.600 chamadas
ao 012 por avisos de danos; e
lembrou que para garantir o
control da especie, a Conselle-
ría introduciu como novidade
na tempada de caza 2019-
2020 ampliar nun mes o perí-
odo hábil de caza do xabaril.

Os Trens Turísticos de Galicia
inclúen unha parada en Sobrado

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participou
nunha das visitas programadas dentro do itinerario da ruta
dos Camiños de Santiago (que inclúe o Mosteiro de Sobrado
dos Monxes) e que é a principal novidade da edición deste
ano dos Trens Turísticos de Galicia.

Esta nova ruta permite descubrir na antesala do Xacobeo
21 parte do patrimonio galego a través de diferentes tramos
do Camiño Francés, Norte, Primitivo e Inglés. Con saída da
cidade da Coruña (Camiño Inglés) o itinerario achégase ao
Mosteiro de Sobrado dos Monxes (Camiño do Norte), conti-
núa na cidade de Lugo (Camiño Primitivo) e abrangue tamén
o mosteiro de San Xulián de Samos (Camiño Francés) perco-
rrendo así catro dos dez itinerarios xacobeos en Galicia.

A nova edición dos trens turísticos que está funcionando
desde o mes de xuño continúa no mes de outubro coa previ-
sión de seis saídas máis dos itinerarios.

Piden ao PSdeG que
esixa a dimisión do
concelleiro de
Sobrado responsable
dos depósitos de
lodos sen licenza

O portavoz de Medio Am-
biente do Grupo Popular,
Gonzalo Trenor, solicitou
ao Partido Socialista de Ga-
licia que esixa a dimisión do
seu concelleiro en Sobrado
dos Monxes “responsable
dos depósitos de lodos sen
licenza aparecidos nos mon-
tes do concello”.

O Grupo Popular apoiou
ademais no Pleno do Parla-
mento galego demandar á
Xunta de Galicia que pro-
ceda “á busca, selado e pos-
terior eliminación” destes
depósitos de lodos.

O portavoz popular quixo
insistir así mesmo en que
estes depósitos de lodos
“non teñen ningún tipo de
licenza”, polo que criticou
ao Grupo Socialista no Par-
lamento que “amparen
unha conduta irregular dos
seus compañeiros no Con-
cello de Sobrado e non esi-
xan responsabilidades por
estes feitos”.
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Ana María Pérez Vázquez é
xornalista graduada pola
Universidad Central de Vene-
zuela no ano 1999; e tamén
avogada, graduada nesa
mesma universidade en 2007.
Co obxectivo de abrir novos
horizontes profesionais, no
ano 2008 veu a España; pero
tamén motivada polas súas
orixes galegas. Seu  pai era da
pequena vila de O Picouto,
preto de Celanova, e súa nai é
de Merza, en Vila de Cruces.
De feito, tal e como ela mesma
destaca, hai xente que aínda
se lembra de seu avó porque
era o panadeiro de Merza.
Chegada a Galicia realizou un
máster de edición periodística
e tamén exerceu a profesión
un tempo. Máis tarde regre-
sou a Venezuela, onde perma-
neceu durante seis meses ata
que finalmente tornou a Gali-
cia para establecerse definiti-
vamente en Melide no ano
2012. Sempre quixo escribir
un libro e agora vén de pre-
sentar no Museo da Terra de
Melide “Más allá de noso-
tros”; a súa primeira novela.
Trátase dunha obra de narra-
tiva histórica, parcialmente
escrita en galego, e que está
baseada na vida do sacerdote
melidense Ricardo Sánchez
Varela, coñecido na comarca
como Don Ricardo da fábrica
por ser o propietario da fá-
brica de curtidos de Furelos.

- É a súa primeira obra?
- Ana María Pérez (A.P.):
É a miña primeira novela,
pero non é o primeiro traballo
que escribo.

- Que a motivou a escribir
este libro?
- A.P.:Un pouco por satisfac-
ción persoal, porque sempre
quixen escribir un libro, e
cando exercía o periodismo
gustábame moito a crónica lo-
cal, a crónica antiga, todo o
que tiña que ver coa xente de
antes; así que pensaba, se al-
gún día escribo un libro vai ser
un libro sobre historia. E pre-
sentóuseme a oportunidade
de escribir sobre este sacer-
dote que se chamaba ricardo
Sánchez varela, coñecido
como ricardo da fábrica, e
non o pensei dúas veces. E ou-
tro pouco porque tamén que-
ría contar os feitos destacados
que viviu este home.

- Como se lle ocorreu es-
cribir sobre o sacerdote
Ricardo Sánchez Varela?
- A.P.: Foi por casualidade.
Pedíronme uns datos do cole-
xio da miña filla sobre o bau-
tizo e non me acordaba do
apelido do párroco que a bau-
tizou. Como non me acordaba
tentei buscar en google escri-
bindo “párroco de Melide” e
comezaron a saírme noticias
sobre un párroco que buscaba
pantasmas. Había un blog que
falaba incluso de ricardo Sán-
chez varela como o primeiro
investigador de feitos paranor-
mais en España. Claro… cando
eu vin que un párroco buscaba
pantasmas tiven como unha
visión da historia na miña ca-
beza e pensei, isto dá para
unha novela. Así comecei a
preguntar e investigar. No
Museo da Terra de Melide in-
dicáronme en que Boletín saía,
comecei a ler a súa historia e
quedei impactada. Así xurdiu
a historia.

“Hai xente que leu a novela e díxome que
era como sentirse no Melide daquela época”

- Que nos pode adiantar
do argumento?
- A.P.:O que se plasma na no-
vela é a aventura que ricardo
Sánchez tivo por Galicia a co-
mezos do século XX perco-
rrendo varios pobos para
investigar fenómenos para-
normais vinculados ao demo.
Digamos que o argumento
está enmarcado nun período
de tempo moi definido. Co-
meza en 1918, porque incor-
pora un personaxe moi
especial inspirado en meu pai
e que é un neno orfo que chega
a Melide e que ricardo acolle
como o seu benefactor. Prodú-
cense entón unha serie de su-
cesos que despois levan a que
o neno acompañe a ricardo
nestas viaxes por Galicia in-
vestigando. En canto ao fin,
remata en 1945 porque é o
momento histórico que eu se-
leccionei como importante
para falar do que era a historia
de ricardo. Mestúranse reali-
dade e ficción xunto con su-

persticións, tradicións, cren-
zas e lendas da cultura galega.

- Incluíu vostede tamén
feitos históricos. Cales
destacaría?
- A.P.:Destacaría feitos histó-
ricos como por exemplo a
gripe española aquí en Melide,
o inicio da Guerra Civil tamén
en Melide, o inicio da repú-
blica, a caída de Alfonso XIII
ou o inicio da ditadura de
Primo de rivera. E teño que
dicir que me tomei a licenza de
elaborar un encontro entre ri-
cardo e Curuxás, o guerrilleiro
que non puido pillar Franco.
vamos, que pode parecer un
libro de interese só para Me-
lide, pero non é así, porque ta-
mén trato temas históricos de
Galicia, así como lendas como
a da Santa Compaña ou o mal
da paletilla. E despois tamén
hai outros episodios non his-
tóricos pero que contan moi
ben o importante que foi este
sacerdote para Melide, como
por exemplo que el é un dos
responsables de que hoxe en
día Melide teña electricidade,
porque a fábrica de electrici-
dade que funciona en Porto-
chao construíuna el xunto con
outros dous socios. Esa histo-
ria por exemplo tamén apa-
rece na novela. 

- Cal foi o maior reto á
hora de escribir esta no-
vela?
- A.P.:Diría que os elementos
ficticios que fun incorporando,
á par que hai moitos persona-
xes reais que son secundarios.
De feito, calquera persoa que
lea o libro pode atopar facil-
mente o nome dun avó ou bi-
savó como personaxe real
secundario. É máis, hai xente
que leu a novela e díxome que
era como sentirse no Melide
de antes, no daquela época.

- Por que o título de Más
allá de nosotros?
- A.P.: Pareceume apropiado
porque este libro fala de al-
guén que estudaba feitos do
máis alá, e tamén porque o li-
bro fala dun momento da his-
toria de Melide que está
perdurando máis alá grazas a
que o recordamos a través dos
Boletíns do Museo. Foron pre-
cisamente eses Boletíns do
Museo da Terra de Melide os
que me permitiron ambien-

tarme no que era o Melide de
antes. E despois tamén porque
eu no libro vou máis alá do
que o protagonista fixo inves-
tigando os feitos paranormais.
Era o título máis lóxico que
podía ter, porque todos os fei-
tos van máis alá de nós.

- Canto tempo empregou
no proceso de creación da
novela?
- A.P.: Un ano aproximada-
mente. Escribir un libro pode
parecer fácil, pero non o é. Pri-
meiro tes que ter claro cal vai
ser a trama, e logo que infor-
mación necesitas. Ademais, no
meu caso o proceso de docu-
mentación foi bastante arduo,
e iso que tiven a sorte de con-
tar con fontes vivas como Ali-
cia Casal Montero, que era
filla de Manuel da Luz; ou Ma-
ría a da fábrica e a súa filla
Mercedes. María a da fábrica
é  filla dun caseiro que tivo ri-
cardo Sánchez no ano 36.

- Que lle aportou a vos-
tede escribir a novela?
- A.P.: Primeiro, significou
para min retomar a miña au-
toestima como xornalista por-
que dende que tiven a miña
filla non exerzo o periodismo
e a verdade é que tiña ganas de
contar, de volver a escribir, de
que me escoitasen. Foi como
se este proxecto me revivise,
como se volvese a ser eu. E se-
gundo, os personaxes. Iso me
aportou. Teño que dicir que o
personaxe que creei xunto a
ricardo Sánchez, que tamén é
protagonista con el, e que é o
neno, é unha homenaxe de
todo corazón que eu lle fago a
meu pai, porque el era o que
sempre me dicía e insistía en
que escribise. 

- Onde podemos atopar a
obra?
- A.P.: Polo momento en to-
das as librerías de Melide e no
Museo da Terra de Melide.
Máis adiante estará dispoñible
tamén en Casa del Libro e Ca-
rrefour libros.

- Cales son os seus próxi-
mos proxectos?
- A.P.: Estou traballando en
diferentes temas e, aínda que
xa sei que ao mellor non re-
sulta doado, o meu obxectivo
é publicar cinco novelas antes
de cumprir os 50 anos.
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Que cada vez temos máis con-
ciencia da necesidade de coi-
dar o medio ambiente é unha
realidade, e con ese obxectivo
numerosos voluntarios de
toda Galicia procederon a
unha limpeza simultánea de
diferentes ríos en preto de 50
concellos galegos dentro do
programa coñecido como Pro-
xecto ríos.

Un deses concellos foi o de
Melide, onde o presidente da
asociación de troiteiros río
Furelos, Xavier Pazo, coordi-
nou a limpeza do treito no que
se actuou: dende a desembo-
cadura do río Catasol, no río
Furelos, ata os muíños de
Traspedra; un percorrido de
tres quilómetros e medio.

Durante a xornada, que
tivo lugar o 29 de setembro,
retiráronse en total 120 quilos
de lixo entre os que había
“unha roda dun camión, plás-
ticos de silos, latas, varias
mangueiras de chupóns de
auga, unha radio, etc”, sinalou
Pazo.

Pola súa parte, dende a
Asociación veciñal Melidá,
que tamén participaron na ac-

tividade, destacaron a reco-
llida de “cabichas, plásticos e
demais porcallada da praia
fluvial, co obxectivo de que
non rematen no río coas en-
chentas do inverno”.

Todos os voluntarios e vo-
luntarias participantes en Me-
lide foron agasallados ademais
cunhas camisolas co lema da
limpeza.

O Proxecto ríos é un pro-
grama de Educación e volun-
tariado Ambiental que ten a
finalidade de dar a coñecer o
importante papel dos cursos
fluviais, amosar as súas pro-
blemáticas así como fomentar
iniciativas que permitan á ci-
dadanía o mantemento e a
mellora dos ríos proporcio-
nando as ferramentas que ga-
rantan a súa participación.

A duodécima Limpeza Si-
multánea “Móllate polos ríos”
celebrouse este ano en 48
concellos de toda Galicia e
participaron máis de 70 enti-
dades (asociacións, comuni-
dades de montes, colectivos
ecoloxistas, delegacións de
ADEGA, centros de ensino…).
Algúns destes grupos xa par-

ticiparon nas limpezas de
anos pasados e outros son
grupos participantes no Pro-
xecto ríos. Tamén hai novas
entidades que se sumaron por
primeira vez nesta edición.

XV Xornadas de Limpeza
do río Furelos e afluentes
Por outra banda, o pasado 14
de setembro remataron as Xv
Xornadas de limpeza do río
Furelos coa limpeza do último
treito; dende a Ponte de Fure-
los ata a Ponte Mazaira, un
percorrido de tres quilóme-
tros e medio que incluíu os
concellos de Toques e Melide.
Tal e como informaron dende
a Asociación de Troiteiros río
Furelos recolléronse basica-
mente botellas cristal e plásti-
cos de todo tipo, e ata unha
valla de sinalización. Tamén
“restos do petril da ponte, do
cal demos parte e coñece-
mento á Policía Local de Me-
lide”, destacaron.

En total foron uns 40 qui-
los que, xunto aos 130 das
xornadas anteriores sumaron
un total de 170 quilos de lixo
retirado na edición deste ano.

Melide acollerá un curso para a
produción de madeira de alto valor

A Asociación Forestal de Gali-
cia (AFG) está a desenvolver
este outono un programa de
formación en toda a comuni-
dade orientado a mellorar a
silvicultura.

Dentro desta iniciativa está
previsto en Melide un curso
sobre silvicultura de frondosas
caducifolias (cerdeiras, casti-
ñeiros, carballos americanos,
etc.), para a produción de ma-
deira de alto valor.

Desenvolverase os días 18
e 19 de outubro, cunha parte
teórica na aula do Centro de
formación de Clun; e outra
parte práctica, que se fará en
montes da zona. “Búscase que
o propietario adquira os coñe-

cementos precisos para a me-
llora do manexo de planta-
cións de cerdeiras, castiñeiros
ou carballo americano, entre
outras especies”, sinalaron
dende a AFG.

O curso “abordará aspectos
como as boas prácticas na
plantación, as podas de forma-
ción e desenvolvemento da ár-
bore ou a execución de
desmestas e rareos”.

Con esta actividade, a Aso-
ciación Forestal de Galicia for-
mará ós propietarios forestais
interesados na produción de
madeira de alto valor, para a
que se precisan árbores rectas,
sen nós e de diámetros sufi-
cientes. “É unha madeira que

está a ser demandada e valo-
rada pola industria galega da
madeira, polo que a execución
dos coidados precisos nunha
plantación forestal derivará
nunha maior rendibilidade
para os propietarios”.

Xestión de
montes veciñais
O programa formativo outonal
da AFG inclúe tamén un curso
sobre xestión de xuntas reito-
ras de montes veciñais, orien-
tado a comuneiros, técnicos e
persoas interesadas. Este terá
lugar en Toques o 25 de outu-
bro, e ten como obxectivo ac-
tualizar os coñecementos de
comuneiros e técnicos sobre

Retiran 120 quilos de lixo durante
a xornada “Móllate polos ríos”
Numerosos voluntarios participaron na actividade en Melide,
celebrada de xeito simultáneo en 48 concellos galegos

cuestións como a normativa
vixente ou a planificación da
xestión técnica e económica
das comunidades de montes.

Os cursos son gratuítos,

pero é precisa a inscrición pre-
via no e-mail afg@asociacion-
forestal.org, ou nos teléfonos
981 564 011, 986 660 864 e
618 752 214.

En Toques, a actividade da Asociación Forestal de Galicia
versará sobre a xestión de montes veciñais e será o día 25

Terceira e última xornada de limpeza dentro das XV
Xornadas organizadas polos troiteiros (Foto: ATRF)

Lixo recollido o día 29 dentro do programa Proxecto Ríos (Foto: A.V.M.)

Lixo recollido o día 29 dentro do programa Proxecto Ríos (Foto: ATRF)



20 Cultura e lecer Cerne 165. Outubro 2019

Un ano máis Toques acolleu a ce-
lebración da Foliada dos Gaitei-
ros do Balado coa participación
de numerosos grupos. A xornada
comezou pola mañá coa actua-
ción espontánea dos músicos ata
que chegou a hora do xantar,
aberto a todo o público e ao que
acudiron unhas 200 persoas da
vila e arredores.

Tralo xantar deron comezo as
actuacións dos grupos reunidos;
nesta ocasión un total de nove:
Pozo Pequeno, Os Cantadores do
Balado, A fonte de Merlán, Airi-
ños Galegos Doce Albor, Gaitei-
ros do Balado, Os Ferraias da
Etea, Dedaleiras de Sarandón,
Pedra Mallada e Castro Curbín.

Cumpre sinalar que ao remate
da actuación de Airiños Galegos o
presidente desta asociación de
Santurtzi, Pablo García Álvarez,
entregou ao presidente da Asocia-

ción Cultural Escola de Cabana
(Gaiteiros do Balado), Jesús García
Álvarez, unha placa conmemora-
tiva con motivo do 50 aniversario
da Casa Galega de Santurtzi.

Xa á noitiña, e tras degustar
uns pinchos, deu comezo a fo-
liada libre onde cada grupo foi to-
cando de forma espontánea e
uníndose uns a outros. Durante a
xornada houbo tamén xogos po-
pulares e, como todos os anos, o
tradicional photocall.

A Foliada Dos Gaiteiros do Ba-
lado é unha cita que se consolida
ano a ano en Toques e que dende
a organización definen como
“unha foliada que non é de gran-
des dimensións pero si de espí-
rito moi acolledor na que a xente
se sente moi cómoda, sen hora-
rios nin programa pechado; o que
vén sendo unha foliada entre
amigos e compañeiros”.

MELIDE
Teatro.- Continúa o oitavo ciclo de teatro
afeccionado “O teatro no Camiño” de Cha-
ramela na Casa da Cultura de Melide. O 12
de outubro ás 21.00 horas con “Sé infiel e
non mires con quen”; o 19 de outubro ás
21.00 horas con “O achado do castro”; e o
26 de outubro tamén ás 21.00 horas coa re-
presentación “Agárrate que veñen cur-
vas!”. A entrada é gratuíta.

Ximnasia de mantemento.- O Conce-
llo de Melide pon en marcha dende o luns
14 de outubro a actividade de ximnasia de
mantemento nas parroquias da vila. Máis
dun centenar de persoas participan nestas
actividades ano tras ano no rural meli-
dense. As sesións constan dunha hora se-
manal e na maior parte dos casos o lugar
onde se realiza é nos seus centros sociais.
A actividade é gratuíta para os veciños e
non é necesaria inscrición, tan só ache-
garse ao lugar onde se imparte. A ximnasia
de mantemento lévase a cabo no centro so-
cial de Furelos ás 17.15h os luns, ás 20h en
San Salvador e ás 21.15h no Meire. Os mar-
tes ás 17.15h en Moldes e ás 21 en Grobas,
os xoves ás 20.30h en Maceda e os venres
ás 10.30h en San Martiño das varelas.

Obradoiro.- A Asociación de Troiteiros
río Furelos organiza un ano máis o taller
de Montaxe Mosca os sábados 5, 19 e 26 de
outubro; e o taller de Montaxe Culleriña os
sábados 2, 9, 16 e 23 de novembro. Para
anotarse os interesados en participar po-
den facelo a través do teléfono da asocia-
ción e do enderezo electrónico (696 607
348 – asociaciontroiteiros@gmail.com).

Lectura.- O venres 11 de outubro terá lu-
gar para os escolares unha actividade que
traballará a igualdade e que levará por
nome “Mulleres que contan”, mentres que
o venres 25 de outubro, e para celebrar o
propio Día da biblioteca, chegará a Melide
a compañía Elefante Elegante co espectá-
culo “O xigante”.

Excursión.- A Concellería de Política So-
cial de Melide organiza para os máis maio-
res da vila unha viaxe cultural a Santiago
de Compostela, Padrón e Iria Flavia o 24
de outubro. Máis información no centro
social de Melide.

Escolas Deportivas.- O martes 1 de ou-
tubro deron comezo as actividades das es-
colas deportivas e culturais do Concello de
Melide así como tamén da terceira idade.
Este ano, superáronse todos os récords con
máis de medio milleiro de inscritos, e 32
modalidades diferentes.

Campionato Rally.- Igual que en 2017 e
2018, o equipo de Melide formado por Xe-
sús Ferreiro e Javier Anido volveu vencer
na quinta edición do rally rías Altas His-
tórico; última cita puntuable para o cam-
pionato de España de rallies Históricos na
categoría de velocidade.

SANTISO

Obradoiro de contos.- O mércores 16
de outubro ás 12.30 horas na axencia de
lectura de Santiso terá lugar o obradoiro de
contos para a igualdade de xénero “Contos
pola nosa saúde”.

Andaina.- O sábado 19 de outubro está
prevista a celebración do roteiro de Bei-
gondo, no municipio de Santiso, dentro da
programación Goza do Ulla 2019. Trátase
dunha ruta duns oito quilómetros que par-
tirá do campo da festa de Beigondo ás 9.30
da mañá. O percorrido é circular e de es-
casa dificultade. As persoas interesadas en
participar deberán anotarse antes do día 16
no 981 81 85 01.

Viaxe.- Dentro do programa Santiso en
Marcha 2019, o Concello de Santiso orga-
niza unha viaxe ao mercado de valença do
Minho e a Tui o vindeiro 30 de outubro. O
prezo da viaxe é de 18 euros (xantar in-
cluído) e as prazas son limitadas, polo que
todas as persoas interesadas en anotarse
poderán facelo ata 21 de outubro cha-
mando ao 981 81 85 01, ou acudindo ao
Concello de Santiso.

“Iguálate”.- rematou en Santiso o pro-
grama de conciliación familiar promovido
pola Xunta de Galicia, a través da Secreta-
ría Xeral de Igualdade, no que se apunta-
ron 16 familias. Durante a última quincena
de setembro, en horario de tarde, un total
de 19 cativos con idades comprendidas en-
tre os 3 e os 12 anos (10 nenos e 9 nenas),
acudiron ao colexio de Arcediago  para par-
ticipar en diferentes actividades. realiza-
ron obradoiros de cociña, xogos
deportivos, traballos manuais, xincanas, e
todo relacionado co tema de igualdade.

Deporte.- Krasnik, en Polonia, foi o lugar
escollido para celebrar o torneo internacio-
nal de Loitas Olímpicas ao que acudiu Ne-
rea Iglesias, do Ayude de Santiso. O torneo
ía ben, xa que o primeiro enfrontamento
coa representante de Polonia gañouno Ne-
rea, seguindo con Bielorrusia e a república
Checa coa que loitou polo terceiro posto.
Pero finalmente foi a deportista checa quen
se impuxo por 4-2 despois dun enfronta-
mento duro ata  final. Tras acadar o cuarto
posto, a vindeira cita será o torneo interna-
cional coa Selección Española en Francia
no mes de novembro. Por outra banda, A
Coruña tamén acolleu o campionato galego
de boxeo xoven e junior ao que acudiu
Nahum Ayude, nunha nova categoría e no
seu primeiro ano. A súa actuación foi boa e
técnica, o que lle fixo alzarse cun bronce.

SOBRADO
O domingo 13 de outubro, ás 13:00 horas
terá lugar no Local Social de Grixalba (en
Sobrado dos Monxes) a presentación do li-
bro "La parroquia de Grixalba (A Coruña)
población y modos de vida"; un acto que
contará coa presenza das autoras do libro
María Elisa González-Moro e Áurea Sán-
chez (esta última, pregoeira da XvII Edi-
ción da Feira da Troita).

BREVESToques celebrou a Foliada
dos Gaiteiros do Balado

A oficina de turismo do Concello
de Melide, situada na parroquia
de Furelos, recibiu durante o mes
de setembro un total de 6.526 vi-
sitantes; dos cales 3.044 persoas
foron españolas, 1.600 proceden-
tes de diferentes países de Eu-
ropa e 1.882 doutros países do
mundo.

Os técnicos de Turismo do
Concello de Melide destacaron

que por primeira vez as cifras de
setembro (6.526) superaron ás de
agosto (6.468), mes tradicional-
mente con máis afluencia de visi-
tantes; incrementándose así un
15,5% a chegada de visitantes
neste mes respecto ao ano ante-
rior, case 1.000 visitantes máis.

En canto ao día a día, pasaron
pola oficina unha media de 218
persoas diarias.

Máis de 6.500 visitantes na oficina
de turismo de Melide en setembro

Fotos: Y.P.
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Coa chegada do outono o Mu-
seo da Terra de Melide suma
aos tradicionais ‘roteiros polo
Melide histórico’, os ‘roteiros
polo Melide das lendas’ –rutas
nocturnas pola vila nas que se
contan lendas–, e que este ano
inclúen por primeira vez unha
alternativa diferente: unha sa-
ída específica dedicada á
Santa Compaña.

“A da Santa Compaña é
unha lenda, ou unha tradición,
por dicilo así –explica Cristina
vázquez, arqueóloga e respon-
sable do Museo–, que forma
parte do noso folclore cultural
e que se está a perder. A moi-
tos dos nenos que veñen aos
roteiros, ou que veñen cos seus
colexios ao Museo, falámoslles
da Santa Compaña e non te-
ñen nin idea do que é; e sen
embargo a noite do 31 de ou-
tubro si celebran o Halloween
ou o Samaín, pero sen enten-
der que a Santa Compaña

forma parte diso, que son as
nosas propias ‘pantasmas’ e
que dan tanto medo como un
zombi ou un esqueleto”.

Este ano, e co obxectivo de
dar a coñecer, “ou máis ben re-
coñecer e que a xente volva a
entender o que é a Santa Com-
paña e o propio folclore desa
noite”, o Museo da Terra de
Melide  organiza unha  ruta te-
atralizada  a noite do 31 de ou-
tubro para a que será
recomendable caracterizarse.
“Non queremos facer algo car-
navaleiro, nin queremos facer
rir á xente nin se trata de asus-
tar a ninguén, o que queremos
facer é unha representación a
pé de rúa, como unha especie
de performance, onde escenifi-
camos o que é a Santa Com-
paña ao mesmo tempo que
imos contando en que con-
siste”, apuntan dende o Museo.

Deste xeito, a actividade
consistirá nunha visita guiada

(con saída ás 20.30 horas),
con parada en diferentes pun-
tos nos que aos participantes
se lles explicarán aspectos re-
lativos a como xurdiu a Santa
Compaña, de onde vén a súa
tradición, que episodios desta-
cados afectan á vila de Melide
ou que facer para evitala; todo
ao mesmo tempo que se esce-
nifica como actúa a Santa
Compaña.

“Para isto, un grupo de
xente irá vestido de Compaña
cos atuendos e con todos os
atributos que levan como cru-
ces, velas, candeas, incienso,
etc; e a maiores outra xente irá
disfrazada de vivo. Estes últi-
mos serán os encargados de
facer o que fan as persoas
cando se atopan coa Com-
paña, así conseguimos unha
explicación visual e que cal-
quera persoa que estea polas
rúas nese momento poida
contemplar a representación”,

Organizan unha visita guiada por
Melide dedicada á Santa Compaña

engadiu Cristina.
Se ben é certo, tal e como

lembraron dende o Museo,
que a Santa Compaña ten apa-
recido en diferentes ocasións,
a tradición destaca que cando
máis adoita verse é na noite de
defuntos; de aí a idea de orga-
nizar a ruta nesta data.

Metidos de cheo nos pre-
parativos, a actividade tivo tan
boa acollida que “mesmo
xente de fóra de Melide xa se
apuntou a través das redes so-

ciais”. Dende o Museo da Te-
rra de Melide destacan que o
recomendable para poder par-
ticipar é vir caracterizado e
que o prazo para anotarse ao
roteiro está aberto ata o
mesmo día da súa celebración.
Ademais, trátase dunha pro-
posta aberta a todos os públi-
cos.

Os interesados en inscri-
birse ou recibir máis informa-
ción non teñen máis que
poñerse en contacto co Museo.

O obxectivo do Museo da Terra de Melide é explicar
e dar a coñecer o propio folclore da noite de defuntos

Casa Juanito

Mateo Segade Bugueiro, 39  - MELIDE    /   Tfno e Fax: 981 50 51 03    /   casajuanito1910@gmail.com

Especialidad en:

Pimentón Legumbres

Vinos 

Más de 100 años de prestigio y calidad

Bacalao Licores

Gran surtido en cestas de navidad y  baúles
Regalos navideños con productos 

conocidos y de prestigio
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A urxente necesidade de
sinalizar o patrimonio

cultural
As últimas agresións ocasiona-
das ó petróglifo da Pena Fe-
rrada (Toques), en pleno
trazado do Camiño Primitivo
entre vilouriz e vilamor non
fan máis que poñer en eviden-
cia a imperiosa necesidade de
sinalizar e instalar cartelas ex-
plicativas xunto a elementos
do patrimonio cultural que es-
tán situados ó carón de vías de
paso, posto que moitas veces
por descoñecemento lévanse a
cabo accións desafortunadas,
e certamente incívicas, que su-
poñen unha grave afección á
integridade dun determinado
ben. Entendemos que o feito
de instalar sinaléctica especí-
fica lonxe de propiciar condu-
tas inadecuadas, axudaría a
comprender que estamos no

ámbito dun ben que conta con
protección legal.

Na nosa bisbarra contamos,
por desgraza, con varios exem-
plos de agresións de diversa
índole a bens culturais que po-
derían ter sido evitadas se o
causante dispuxera de infor-
mación a pé de elemento, que
como dixemos, posiblemente
serviría de elemento disuaso-
rio e corrector de determina-
das praxes desafortunadas
como lle ocorre ó máis chama-
tivo e reiteradamente danado
Petróglifo da Pena Ferrada: é
punto de descanso de peregri-
nos e lugar de xantar, no que
deixan toda clase de lixo, ade-
mais de realizar grafitis na
pena con obxectos punzantes,
hai un ano, e con rotulador re-

centemente, feito especial-
mente lesivo, posto que para
corrixir ese dano unicamente o
poden facer restauradores pro-
fesionais empregando técnicas
moi minuciosas para evitar
causar novos danos ó soporte
das gravuras rupestres.

Pero hai máis exemplos:
Petróglifo de vilares, tamén en
Toques, e situado na marxe
dunha pista asfaltada foi cu-
berto con broza e recente-
mente desbrozado con
maquinaria mecánica que lle
supuxo unhas rabuñaduras á
laxe; a Ponte decimonónica do
Barreiro, na estrada vella de
Santiago, é empregada reitera-
damente como vertedoiro de
toda clase de refugallos, que
lle supuxo a perda de parte do
peitoril lateral; a cerca medie-
val do Nabal do Hospital no
Camiño das Cabadas, sufre
reiteradas e constantes agre-
sións por causa do tránsito ro-
dado; ou xa por non falar do

que aconteceu co Cruceiro de
Melide nas festas do San ro-
que do 2018 durante a instala-
ción do escenario da orquestra
Panorama, onde mesmo che-
garon a empregar a plata-
forma de asento do mesmo
como punto de apoio do esce-
nario, que ó mellor de haber
un panel ó pe do mesmo expli-
cando a súa importancia, os
instaladores terían sido máis
prudentes.

Dese xeito consideramos
que é mellor previr que lamen-
tar, e que entendemos que
quen queira facer mal o pode
facer habendo sinalización ou
non, pero que unha inmensa
maioría obraría dun xeito
moito máis respectuoso se é
coñecedora do valor e da im-
portancia dun ben, que posi-
blemente nin chegou a
identificalo (tal é o caso dos
exemplos dos petróglifos).

Na mesma liña tamén en-
tendemos que deberían sinali-

zarse outros elementos a pé de
pista, de especial relevancia,
como a Pedrafita do Casal, na
parroquia de Campos, posto
que aínda que os propietarios
da finca lindeira coa estrada
na que se ubica este menhir,
están totalmente conciencia-
dos e sensibilizados co valor
deste ben, posiblemente o per-
soal de mantemento que fai o
desbroce con tractor das mar-
xes da pista asfaltada, ignoren
que están ante un elemento ar-
queolóxico de primeira orde.

Non se trata pois de sinali-
zar todo canto elemento
existe, pero si aqueles que se
encontran en zona de paso rei-
terado de persoas e en viais
con alta densidade de tráfico
rodado (tal é o caso dos Cru-
ceiros situados en cruces de
pistas). Polo tanto a mensaxe
sería: indicar a relevancia dun
ben para concienciar sobre a
súa salvagarda.
Museo da Terra de Melide

Pequenos xestos para
arrefriar o clima

O 27 de setembro culminou
unha semana de mobiliza-
cións globais en todo o
mundo para esixir políticas
que enfronten un dos maiores
desafíos que ten a humani-
dade hoxe: a emerxencia cli-
mática.

A nova encheu os informa-
tivos e os xornais durante va-
rios días e, como adoita
acontecer, unhas semanas
despois xa comeza a ser un
tema demodé. Pero segue aí,
latente. E aínda que semella
que non o fai, si que nos
afecta, e moito. O manifesto
do Movemento Galego polo
Clima é taxativo: “...de non fi-
car o incremento da tempe-
ratura global por baixo dos
1,5ºC, o crecemento do nivel
do mar asociado a este fenó-
meno fará que parte das ci-
dades d'A Coruña, Vigo,
Ferrol e Pontevedra fiquen
inundadas de xeito perma-
nente pola auga do mar. Ou-
tro tanto vai suceder coa
maioría das vilas (Betanzos,
Cambados, Vilagarcía de
Arousa, Cangas, ..) situadas
no litoral galego”. 

Un informe da Unión Eu-
ropea di que “na área medite-
rránea en particular,
incluíndo a maior parte de
Portugal, Galicia en España,
o norte de Escandinavia e
Turquía, o incremento da se-
veridade das secas será máis

pronunciado”. De feito, Gre-
enpeace estima que as zonas
áridas, semiáridas e subhú-
midas secas de España chega-
rán a 37'4 millóns de
hectáreas, o que supón o 75%
do territorio español.

Todo isto sen contar cos
millóns de seres humanos
que terán que abandonar a
zona na que viven como refu-
xiados climáticos e que, sen
dúbida, teremos que acoller.

Pois si, aféctanos. O que
era cambio climático xa é
unha crise global, unha emer-
xencia. E dado que pouco po-
demos agardar dunha clase
política que só sabe pensar a
curto prazo para manterse no
poder -pan para hoxe e fame
para mañá- ademais de esi-
xirlles que movan o cu (pe-
char as centrais térmicas
galegas -especialmente As
Pontes, que xera o 25% do
CO2 de Galiza- sería un pri-
meiro paso) deberiamos mi-
rar como contribuímos nós
mesmos a arrefriar o clima.

Unha boa maneira de co-
mezar a facer algo é mirar ben
que consumimos. Non é o
mesmo mercar no comercio
local que ter que coller o co-
che para ir a unha grande
área comercial na cidade ou
facer as compras por Inter-
net; no primeiro caso, non
emitimos máis CO2 co dos
nosos pulmóns, mentres que

nos outros dependemos dun
vehículo para movernos ou
para recibir a mercadoría, co
que supón iso a nivel de con-
taminación. Non é o mesmo
mercar kiwis producidos na
Galiza, que adquirilos impor-
tados de Chile ou Nova Zelan-
dia; como tampouco é o
mesmo mercar hortalizas e
froitas na praza das Coles os
domingos que encher a cesta
da compra con produtos de
Andalucía, Marrocos, Surá-
frica ou de onde lle cadre. Se,
ademais, optamos por produ-
cións ecolóxicas, entón bor-
dámolo.

Certo que teriamos que fa-
cer un esforzo, pescudar a
procedencia do que come-
mos, consumir de acordo a
cada tempada e estación, apli-
car conciencia e consciencia
cada vez que saímos mercar;
pero é un esforzo necesario
porque o planeta ten uns lími-
tes e imos a toda marcha cara
a un precipicio no que nos
imos esnafrar sen remedio.

En definitiva, son peque-
nos xestos, dependen só de
nós, e con eles podemos xerar
moita riqueza no lugar onde
vivimos. E se eses pequenos
xestos os multiplicamos por
miles en Melide, por millóns
na Galiza, ou por billóns na
Terra, de seguro que o pla-
neta nolo agradece.

Móbil: 601 60 44 88
E-mail:

asociacionmelida@gmail.com

Os autónomos e os cidadáns non
merecemos esta casta política

A Federación de Autónomos de Galicia lamenta a situación xerada
no Parlamento de España e que nos conduce a unha repetición das
eleccións xerais pola incompetencia e a desidia da clase política,
incapaz de cumprir a primeira das súas obrigas, a cal é a de elixir
un Presidente do Goberno, co cal nos abocan de novo a un escena-
rio de inestabilidade política e incerteza económica nun momento
no que todos os indicadores mostran un arrefriamento da econo-
mía, camiño tal vez dunha recesión.

A convocatoria de eleccións é un fracaso rotundo da clase polí-
tica, e unha vez máis os autónomos terán que seguir esperando
para ver feitas realidade algunhas das súas importantísimas e xus-
tas reivindicacións, como a reforma do réxime Especial dos Tra-
balladores Autónomos, que ha de propiciar unha mellora no
sistema de cotización, coa sorte de que os autónomos poidan gozar
dunhas pensións dignas cando se xubilen.

Urxe ter un Goberno capaz de adoptar medidas que faciliten o
acceso ao crédito e ao financiamento, rebaixar as cotizacións e os
impostos de todo tipo que recaen sobre a actividade económica; re-
baixar o IvE de actividades que o teñen moi elevado, facilitar a
compatibilidade da vida profesional coa vida familiar e privada das
persoas, dos autónomos, sexan homes ou mulleres. Fai falla un Go-
berno sensato que xestione ben o público para que a Administra-
ción pague as facturas xeradas polos autónomos que contratan con
ela en tempo prudencial, avanzar na maior simplificación dos trá-
mites e xestións que teñen que realizar os autónomos. Fai falla le-
xislar e promover sistemas que favorezan o relevo xeracional para
que negocios viables sigan subsistindo, e hai que lexislar para per-
mitir que aqueles autónomos que acaden a xubilación tendo al-
gunha débeda pendente con Facenda ou coa Seguridade Social
poidan xerar a súa pensión e compatibilizar o percibo da mesma
co pago da súa débeda.

Estamos, de novo, en período preelectoral. Tócanos escoitar as
propostas dos políticos. E tamén nos toca presentar aos políticos
as nosas propostas, agora que todos están dispostos a escoitarnos.
Logo, sabemos que uns non quererán escoitarnos, porque xa terán
o poder, e outros escoitarannos, pero non poderán facer nada por-
que non terán poder para iso.

Desde FEAGA pedimos aos autónomos e, en xeral, a todos os
cidadáns que non decaian no empeño de cambiar as cousas e ins-
tamos a todos a exercer o dereito ao voto, cada quen desde as súas
lexítimas posicións políticas, enviando con iso unha mensaxe clara
e rotunda aos políticos, e dando con isto exemplo, unha vez máis,
da responsabilidade da que a clase política, polo visto ata o de
agora, carece absolutamente. FEAGA
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“Melide é un dos poucos pobos onde o
sector da hostalería aguanta realmente”
Poderiamos dicir que leva pouco tempo ao fronte do negocio, pero si case
toda unha vida como traballador do mesmo. Manuel Fandiño tomou as rendas
de Parrillada Rúa trala xubilación dos anteriores xefes e agora, meses máis
tarde fai un balance positivo. Destaca a calidade dos produtos que traballan

e asegura que, pese á dificultade á hora de atopar xente para traballar na hos-
talería, o sector en Melide sostense, e ben, grazas en parte ao turismo do Ca-
miño de Santiago e tamén ao mercado dos domingos. Con todo, asegura que
toda iniciativa desenvolvida na vila é benvida á hora de promover o sector.

“Intentamos
que o noso

produto sexa o
mellor de todo
o que podemos

atopar no
mercado”

- Rexenta vostede a Parri-
llada Rúa dende hai esca-
sos meses, pero coñece o
negocio dende hai anos,
non é así?
- Manuel Fandiño (M.F.):
Si. Eu levaba vinte anos como
empregado, pero chegado o
momento os xefes xubiláronse
e decidinme a collela eu.
Agora levo ao fronte seis me-
ses.

- E que balance fai?
- M.F.: Ben, de momento moi
ben. Ata case diría que sen
cambios porque continuamos
coa mesma clientela, o mesmo
servizo, todo igual vamos.

- Que servizos ofrecen?
- M.F.: Pois por exemplo,
menú do día non temos. Ofre-
cemos peixe fresco á prancha
e carnes á brasa, que diría que
son as nosas especialidades e
que ademais son comidas que
tamén facemos para levar.
Abrimos todos os días, menos
os luns por descanso, e dispo-
ñemos dun comedor con ca-
pacidade para entre setenta e
oitenta persoas.

- É preciso facer reserva?
- M.F.: Non é estritamente
necesario, pero mellor con re-
serva si.

- Que diría que diferenza
a Parrillada Rúa doutros
locais semellantes?
- M.F.: Quizais destacaría o
produto, que intentamos que
sexa o mellor do que podemos
atopar no mercado; tanto o
peixe como a carne, que sexan
frescos, de boa calidade. E
despois tamén destacaría que
temos unha cociña aberta coa
parrilla á vista; é dicir, tanto o
peixe como a carne facémolo á
vista dos nosos clientes, á
vista do comedor. Deste xeito
os comensais poden ver os
produtos antes de cociñalos e

tamén durante o proceso.

- Como ve o sector a nivel
local?
- M.F.: A verdade é que vexo
que Melide é un dos pobos
onde a hostalería máis
aguanta realmente, porque
miras ao redor e ves outros po-
bos moito máis mortos. E creo
que a isto contribúe o turismo,
o Camiño de Santiago e tamén
en gran medida o mercado dos
domingos, que inflúe moito e
axuda a que o sector continúe
vivo. Que cada domingo se ce-
lebre o mercado fai que a
xente se achegue á vila e moi-
tos decidan quedarse a comer
e mesmo a pasar o día aquí.

- Cre que o sector está
cualificado profesional-
mente?
- M.F.: Eu penso que si, máis
que nada porque cada un debe
coñecer o mundo no que se
mete se quere traballar de
forma seria e profesional. Se

decides probar na hostalería
sen coñecer este mundo, o
igual que en calquera outro
sector, corres o risco de que as
cousas non saian ben. E ade-
mais ten en conta que a hosta-
lería é un mundo bastante
sacrificado e competitivo.

- En relación a iso, é tan
difícil como se comenta
atopar traballadores para
o sector?
- M.F.: É moi difícil atopar
xente que queira traballar na
hostalería. Moi difícil. Ima-
xino que polas horas que re-
quire de dedicación, e tamén
polos horarios principal-
mente. E se buscas un traba-
llador profesional, ben
preparado, xa case diría que é
imposible. A verdade é que é
bastante complicado atopar
xente, e non son o único que o
di.

- Que solución lle daría
vostede a isto?

- M.F.: A solución é aínda
máis complicada (risas). Sabe-
mos que as horas hai que face-
las, a partir de aí habería que
mirar a forma máis axeitada
de compaxinar todo supoño:
profesionalidade, horarios, sa-
larios. Non sei, é un tema com-
plicado.

- Que demandaría da Aso-
ciación de Empresarios
para o sector? Algún
curso, actividade…
- M.F.: Os cursos poden estar
moi ben, pero neste traballo,
como en moitos, o que vai
mandar sobre todo é a vontade
da persoa. Logo si que é certo
que todo tipo de actividades
son benvidas. Onde estamos
situados non nos afectan direc-
tamente como a outros locais
que están máis céntricos, pero
a verdade é que todo aquilo
que se faga tamén nos acaba
repercutindo e beneficiando,
sexa concurso de tapas, sexan
actividades para os comercios

ou cursos. Iso sempre vai a
traer máis xente ao pobo e en
consecuencia máis clientela
para min e para todos.

Manuel Fandiño, Parrillada Rúa

“O peixe
fresco á

prancha e as
carnes á

brasa son
as nosas

especialidades”

“Temos a
cociña aberta ao
comedor, polo
que o cliente

pode ver como
se elabora o

produto”
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