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ASETEM - CCA lanza a campaña de
San valentín a través das redes
EMPrESA
ASETEM - CCA
pon en marcha
a aplicación
Bandomóvil
P9

Dada a situación sanitaria
actual, este ano ASETEMCCA decidiu lanzar unha
campaña de San Valentín
a través das redes sociais.
O obxectivo desta iniciativa, que se celebrou entre
o 5 e o 14 de febreiro, é
impulsar e promover o
comercio local.
Dende ASETEM crearon
un escaparate virtual con
distintos agasallos para
regalar polos namorados
e, ademais, premiaron a
participación da veciñanza nas redes sociais
cunha cea para dúas persoas na hostalería. P11

CoMArCA
Santiso poñerá
carteis para
explicar o seu
patrimonio
P19 Non se detectan casos postivos no ASETEM - CCA entrega os

ENTrEviSTA

Dolores
vázquez ,
Mercería
Isabel P23

cribado masivo feito en Melide

premios do sorteo de Nadal

As probas de antíxenos vía nasal realizadas na vila
non detectaron ningún caso positivo. P17

Os afortunados no sorteo de Nadal pasaron a recoller
os galardóns da man dos comerciantes. P4

Novos tempos

Nova tenda

DESEÑO - CULTURA - HISTORIA - CALIDADE

A mesma ilusión

Alexandre Bóveda, 12 - Melide (A Coruña) · Tlfs.: 981 50 54 31 - 650 076 862 · joseroval@mundo-r.com
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Editorial

A inxustiza da Autoestrada do Atlántico
A historia da AP-9 é a dun
conto que parece non ter
fin. O pasado martes 2 de
febreiro diversos líderes políticos do panorama galego
acudían ao Congreso dos
Deputados en Madrid para
expoñer diferentes argumentos cos que convencer
aos grupos parlamentarios
estatais da necesidade de
transferir as competencias
da Autoestrada do Atlántico
á Xunta de Galicia.
Entre as razóns para esta
transferencia de competencias os políticos galegos sinalaron as seguintes:
“necesidade de rebaixar as
inadmisibles peaxes”, “é o
primeiro paso para acabar
cunha discriminación histórica” ou “para xestionar
esa infraestrutura de maneira máis eficiente”. Non
obstante, a realidade é que
a cidadanía non está convencida de que un traspaso
de competencias supoña de
maneira directa e paralela
unha rebaixa nos prezos
das peaxes. E ese é o problema real: o prezo e non
en mans de quen estea.
Un galego ou galega que
queira viaxar de Vigo a Coruña e decida ir pola AP-9,
tería que pagar en cada
viaxe 17 euros, máis que se
vai de Vigo a Madrid. E xa,
non só nas viaxes por pra-

Tribuna de opinión
A dixitalización do
pequeno comercio

Xunta Directiva de ASETEM-CCA

cer. Un traballador ou traballadora que viva entre as
dúas cidades ten que gastar
unha parte considerable do
seu soldo en peaxes.
A maiores, hai que ter en
conta que esta foi unha das
tres únicas autoestradas en
todo o Estado que subiu lixeiramente o seu prezo este
ano. Mentres no resto das
vías semellantes o Ministerio de Transportes baixaba
un 0,11% o prezo as tarifas,
na AP-9 subíaas un 0,92%
con respecto ao 2020.
A Autoestrada do Atlántico é a principal vía de comunicación entre as dúas
cidades galegas máis gran-

des. Para moitos galegos e
galegas collela é unha necesidade, aínda que só sexa
por tempo. Ante esta necesidade, cae de caixón que
ante esta necesidade de
gran parte da cidadanía galega non só é necesaria a
transferencia de competencias para que sexa a Xunta
de Galicia a encargada de
xestionala, senón que tamén cómpre unha rebaixa
considerable do prezo das
súas peaxes.
Esperemos que esta lei
sexa o primeiro paso para
rematar cunha inxustiza
que debera ter os días contados.
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O pequeno comercio atopa
moitos atrancos á hora da
súa dixitalización. Na súa
maioría, venden produtos e
artigos que non son exclusivos nin únicos e iso provoca que, unha vez na rede,
non conseguen destacar entre as grandes empresas.
Na venda en liña, os comercios locais vense impotentes á hora de competir
con grandes marcas, as cales ofertan uns prezos a determinados produtos que
os pequenos negocios non
poden permitirse. Esta situación fai que moitas tendas de toda a vida non
queiran dar o paso á dixita-

lización, xa que só saen beneficiarios os grandes comercios.
Ademais, hai que engadir
a gran inversión económica
que estes comercios teñen
que facer para manter unha
páxina web en boas condicións e lles permita darse a
coñecer, especialmente, entre as novas xeracións.
As axudas da Xunta deberían ir dirixidas e enfocadas
a cubrir esta necesidade de
mantemento das páxinas
web, xa que hai moitos comerciantes que non poden
permitirse este gasto. O goberno local ten que apoiar
esta parte da dixitalización.
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Marga de Mis Mejores Labores

“A nosa esperanza é que a situación sanitaria permita que se
poidan empezar a celebrar algúns eventos ao longo deste ano”

Nesta campaña de rebaixas,
na tenda de Mis Mejores
Labores, fixeron grandes
descontos do 20, 30 e 40%
para produtos da última colección de outono- inverno.
Porén, as duras restricións vixentes na comunidade autónoma e a
preocupante circunstancia
do noso concello fixeron
que esta campaña fora moi
regular. “A situación sanitaria pola que estamos pasando non nos está
axudando nada, todo o contrario”, sinala Marga, a responsable do negocio.

O medo a contaxiarse e as
limitacións de mobilidade
deron un gran impulso ás
vendas a través das páxinas
web e das redes sociais dos
comercios. Neste eido,
Marga comenta que na súa
tenda os envíos a domicilio
están medrando e, ademais, aceptan “o pago coa
tarxeta benvida”. Na súa
opinión esta opción está
sendo algo que anima
moito á xente a mercar no
comercio local, porque hai
veciños e veciñas de vilas
próximas nos que non hai
establecementos nos que

poidan usar esta tarxeta.
“Entón nós dámoslle a facilidade de levarllo á casa e
pagar con ela sen moverse a
ningún sitio”, di Marga.
Así e todo, logo destes días
de rebaixas toca pensar en
como afrontar o resto do
ano, e dende Mis Mejores
Labores téñeno claro: “este
ano vai ser moi semellante
ao 2020. A nosa esperanza
é que a vacina nos axude a
retomar ao longo deste ano,
polo menos, a celebración
dalgúns eventos e cerimonias, iso pódenos axudar”,
comenta Marga.

Marga dentro da tenda de Mis Mejores Labores.

Diana de Salacadula

“intento traballar moito a presentación e a estética dos envíos
a domicilio porque é o meu valor engadido na tenda en liña”

Diana, xerente de Salacadula, fai un gran esforzo
porque a organización e a
estética sexan diferentes a
outras tendas, xa que para
ela é moi importante “ter
cousas orixinais na tenda.
Quero que a xente entre e
mire todo o que teño”.
Esta tempada de rebaixas
foi unha nova oportunidade
para atopar en Salacadula
regalos para bebés a moi bo
prezo. “Teño descontos na
roupa. Está a 5, 10 e 15 euros en modelos de verán do
ano pasado e deste inverno.
Tamén están rebaixados os
sacos dos carros”.
No comercio de Diana só

baixaron de prezo as pezas
de roupa, xa que, como ela
mesma explica, o resto de
artigos que comercializa
son de continuidade”. De
feito, as súas maiores vendas son as súas ideas para
regalar. Os clientes que acoden a Salacadula buscando
os consellos de Diana para
facer un agasallo, por exemplo, de aniversario.
Como á gran maioría, a situación actual impactou negativamente nas vendas.
“Eu teño clientela de concellos veciños e mesmo das cidades,
e
con
estas
restricións non hai quen
entre pola porta”, comenta

Diana. Esta circunstancia
obrigoulle a traballar moito
na páxina web e nas redes
socias, xa que “se non
vendo na tenda física teño
que vender en liña”. Porén,
en Salacadula non se cansan de buscar a diferencia e
por iso “nos envíos a domicilio procuro traballar
moito a presentación dos
paquetes. Escríbolles unha
nota a man e bótolles colonia. Iso é o valor engadido
que eu podo dar, xa que o o
produto é o mesmo que poden atopar en internet”.
Diana tamén afirma que en
“Internet ou subes ao carro
ou quedas fóra”.

Diana no seu comercio, Salacadula.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AMBIENTAL
CONTRA EL CORONAVIRUS

Debido a la declaración del brote de coronavirus como pandemia global por parte
de la Organización Mundial de la Salud, desde PLAGOSTEL queremos ayudarle a
mantener las dependencias de sus instalaciones libres del virus COVID-19
Contacte con nosotros, podemos ayudarle
986118714 – 698179968
pedidos@plagostel.com
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Asetem entrega os premios da campaña de Nadal

500 €

Marisol Pumar, de Tenda Xoven Muxica, entregoulle o premio a Daniel Orois

500 €

Ángel Castro, de Yethi, fai entrega dos vales a José Manuel Barreiro

500 €

José Manuel Silvela, de Xoiería Silvela, entregando o premio a Lucas Garea

Números premiados no sorteo de Nadal
Rematado o prazo para que
aparecesen os afortunados
ou afortunadas no sorteo
de Nadal de Asetem Centro
Comercial Aberto, comerciantes e premiados pasaron polas oficinas da
entidade para oficializar a
entrega dos vales de compra. Foi na segunda semana do mes de febreiro
cando, de mans de cada un
dos responsables das tendas e comercios nos que recaeron os premios, un por
un foron recollendo o seu
premio.
Nesta vixésimo segunda
edición repartíronse un total de 3.000 euros aínda
que finalmente quedaron
dous premios desertos: o
maior deles, de 1.000 euros
(cuxo número principal se
repartiu na tenda de roupa
Colorín Colorado), e outro
de 500 euros (con números
principais na tenda de viños Ribeirao e o negocio de
moda El Dándolo).
Os premios que si foron
entregados son o recibido
en Muxica, en Xoiería Silvela (que repite por segundo ano consecutivo) e
un reserva de Yethi Carburantes.Os tres premios entregados son dun valor de
500 euros cada un. Os afortunados, que contan cun
prazo de 15 días dende a recepción do premio para
gastar os seus vales, deberán facelo no comercio de

Melide, que recibirá deste
xeito unha pequena inxección económica de mínimo
1.215 euros.
Recordar que foron máis
de 60.000 as rifas repartidas nunha campaña na que
participaron 70 establecementos dos asociados a
ASETEM - CCA.
A xerente da Asociación,
Pilar López, quere animar á
veciñanza a que siga “mercando no comercio local da
vila, xa que son uns establecementos totalmente seguros debido a que cumpre
con todas as normas sanitarias”. O noso comercio é
parte principal do motor da
economía de Melide e neste
momentos tan complicados
debemos telos en conta.
Suspéndese o
Mercamelide de
inverno
Este ano, dada a actual situación que estamos atravesando, dende ASETEM
decidiron que o máis axeitado era suspender a edición do Mercamelide de
inverno, que tradicionalmente se celebraba por estas datas.
Non obstante, dende a directiva están a barallar a
idea de realizar un Mercamelide de inverno diferente, sempre e cando as
circunstancias sanitarias e
as restricións vixentes o
permitan.
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POR SER DE XUSTIZA

As novas da COVID e a vacina

Eva Novás
Avogada

Está próximo a cumprirse un ano desde
que se decretase o estado de alarma pola
Covid-19. Dende entón, as autoridades
foron ditando normas segundo o devir
dos acontecementos. O que, aínda que
pode ser comprensible polo extraordinario da situación, supón que os cidadáns
se atopan cada semana cunha profusión
de noticias e normas que, ás veces, parecen contradicirse entre elas e que fai
aínda máis difícil o seu cumprimento.
Tal é o caso do tan cuestionado “toque
de queda”, con distinta franxa horaria
segundo a comunidade na que nos atopemos. Salvo as particularidades de cada
territorio, si se bota en falta unha lei específica para esta situación.

En calquera caso, durante este tempo establecéronse prohibicións ou
restricións que vulneran principios e dereitos dos cidadáns. Deixando
á marxe as opinións ou consideracións persoais, en canto ó xurídico
hai cuestións que se aceptan sen máis, sen cuestionar, pero que vemos
que non teñen cabida se nos paramos a analizalas:
A inviolabilidade do domicilio é un dereito fundamental que tan só
pode suspenderse por orde xudicial ou en caso de que se estea a cometer un delito flagrante. Polo tanto, o estado de alarma non pode suspender ou restrinxir as reunións no domicilio nin autoriza a
comprobación.
Un gran número das multas impostas durante o estado de alarma foron
anuladas tras o recurso dos sancionados. Neste eido, xa se pronunciaron algúns xulgados en Galicia, tal é o caso do Contencioso-Administrativo 1 de Vigo. Tratábase dunha multa de 601 euros imposta a unha
muller que paseaba saltándose o confinamento. O xulgado anulou a
sanción e estableceu na sentenza que o mero incumprimento das limitacións ou restricións impostas durante o estado de alarma non pode
ser catalogado de forma automática como infracción de desobediencia,
pois a desobediencia prodúcese tan só cando un particular é requirido
por un axente da autoridade para o seu cumprimento, e o particular
desatende a orde. Non consta que a denunciada permanecese no lugar
pese á indicación dos axentes para que volvese á casa. Polo tanto, a
multa polo simple feito de pasear, foi anulada.
En canto á vacina contra a Covid-19, dende hai semanas temos noticias
diarias sobre elas: sobre os distintos tipos e fabricantes, a eficacia, a
poboación que debe ser vacinada primeiro e incluso os escándalos sobre un bo número mandatarios que decidiron vacinarse antes que os
demais pese a non pertencer a ningún grupo de risco. E case sempre
que se fala da vacina, sae o debate sobre a súa obrigatoriedade. Pois
ben, a día de hoxe e tal como están configuradas as normas do noso ordenamento xurídico, salvo que se diten outras específicas para o caso,
si existen recomendacións sobre vacinación pero non existe unha
obriga. Se a persoa está en condicións de decidir, prevalece a súa liberdade e o seu dereito á integridade física. Noutros casos, se a persoa non
está en condicións de decidir, debe ponderarse esta liberdade individual en relación ó interese colectivo: son recentes as resolucións de
dous xuíces de Santiago autorizando a vacinación de anciáns incapacitados en residencias de maiores contra a vontade das súas familias, por
entender que se non son vacinados poñen en perigo a vida dos demais
residentes. Polo que a vacinación se volve obrigatoria, salvo que a persoa poida decidir por si mesma ou sexan os propios médicos os que desaconsellen. O mesmo pode concluírse en canto ós traballadores. Non
existe norma que impoña a vacinación obrigatoria e, polo tanto, as empresas non poden obrigar ós seus traballadores a facelo. Si existen recomendacións referidas ó persoal sanitario, pero non ó resto de
colectivos. Os datos médicos son confidenciais e están protexidos.
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SABER DE LEI

De delito a dereito:
mercar nas rebaixas

En xaneiro, como cada ano, inaugúrase o período de rebaixas, pero este ano vén marcado
pola crise sanitaria. En medio da terceira
vaga do virus chegan unhas rebaixas atípicas.
As restricións e o medo ao contaxio están a
ocasionar que sexan as peores rebaixas da
historia como ben advertiu a Confederación
Española do Comercio.
A Orde SND/399/2020, de 9 de maio establecía que nas accións comerciais e de promoción deberían adoptarse medidas
destinadas a evitar as aglomeracións de
modo que se iso non puidera garantirse, poAna Mato Salgado dería supoñer o cese inmediato das mencionadas accións comerciais se resultara
Avogada
necesario, pero finalmente a interpretación
Tlfn.: 671 833 425
Rúa Xesús Carro, Nº15-2º que prevaleceu da norma é que as rebaixas
están permitidas e que son os establecemen(Melide)
tos comerciais os que deben adoptar as medidas que aseguren evitar as aglomeracións e garantir a distancia de seguridade, e limitar aforos.
O consumidor nunca pode ver minguados en período de rebaixas os seus
dereitos. E estes son algúns datos que se deben ter en conta; pódese utilizar calquera método de pago ao igual que o resto do ano, a garantía dos
produtos debe ser a mesma que a dos comprados fora do período de rebaixas e teñen que coñecer cal é a política de devolucións do establecemento. Ademais o produto rebaixado ten que cumprir todas as normas
de calidade e etiquetado, e tamén todos os establecementos están obrigados a contar cunha folla de reclamacións a disposición dos usuarios,
así como a informar da existencia da mesma. Hai que ter tamén presente
que está expresamente prohibido pola lei vender como rebaixados, produtos deteriorados. Un produto rebaixado ten que cumprir todas as normas de calidade e etiquetado. Os produtos vendidos en rebaixas deben
estar en perfecto estado e estar incluídos anteriormente na oferta habitual
de venda. Isto significa que nos casos nos que o artigo adquirido non se
axusta ao contratado, o consumidor ten dereito a garantía legal, de acordo
ao indicado; O documento acreditativo que necesita conservar para
iso é unicamente o tícket ou a factura da compra. Tanto o produto rebaixado como o que non o está debe ter a mesma información no seu etiquetado.
O produto rebaixado debe ter posto con claridade o prezo anterior e xunto
con el o prezo reducido. No etiquetado tamén debe poñerse os riscos do
produto, tendo en conta a súa natureza, características, duración....
A garantía é a mesma en rebaixas que fora do período de rebaixas. Se o
artigo comprado é de segunda man, igualmente a garantía legal é de dous
anos, se ben o establecemento pode reducila a un ano (nunca menos)
sempre e cando conste por escrito.
En canto as devolucións é moi común que moitos establecementos, especialmente as grandes superficies, establezan a devolución dos artigos
que compramos dentro da súa política comercial para favorecer as súas
vendas, non é un dereito dos consumidores senón unha cortesía do establecemento. Esta política de devolucións non poderá variar en período
de rebaixas, polo que si se admiten as devolucións noutros períodos,
igualmente deberán admitirse en rebaixas. Si será unha obriga do establecemento no caso de que o anuncie ou conste así no tícket de compra.
O establecemento tamén pode anunciar que limita esa cortesía sobre a
devolución e pode excluír algúns artigos, como prendas de roupa interior,
artigos de hixiene, xoias…Os dereitos dos consumidores son iguais tanto
ante as grandes superficies como no pequeno comercio. O comercio de
proximidade sempre foi unha boa opción, pero agora máis que nunca
debe de ser unha prioridade, xa que é o pulmón da economía.
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Máis de vinte comercios socios de
Asetem- CCA contan cunha páxina web

Fotografía do espazo https://www.paginawebgratis.asetem.com, onde se poden consultar as páxinas web do socios.

Fai uns meses Asetem-CCA
lanzou unha iniciativa de
dixitalización para todos os
socios, co obxectivo de que
aqueles comercios interesados puideran crear un espazo en liña sen ningún
custo.
Grazas a esta proposta, a
día de hoxe xa son 25 os establecementos asociados
que contan cunha páxina
web para poder así darse a
coñecer na rede e, incluso,
vender os seus produtos a
través dela.
Esta iniciativa para dixitalizar os comercios locais
está, actualmente, dividida
en dúas fases: na primeira
delas, están aqueles establecementos que aínda non
contan con ningún espazo
propio na rede; e na segunda, os negocios que xa
tiñan unha páxina web creada e funcionando.
A primeira fase consiste
en crearlle un entorno en
liña para os establecementos interesados e que aínda
non conten con el. Neste

período inicial o primordial
é que no seus espazos web
aparezan os recursos básicos como: datos, localización,
información
de
contacto e fotos. A segunda
fase lévase a cabo cos comercios que xa teñen creada unha páxina propia.
Para estes establecementos
creánse dentro da web novas ferramentas, como a
tenda en liña. Está previsto
que esta primeira quenda
de negocios estea ao completo entre o mes de febreiro e marzo.
Todos os comercios que
conten con páxina web, esta
estará incluída en www.asetem.com a través dunha ligazón directa. Despois,
cada negocio xestionará o
seu propio espazo que estará ligado coas súas propias redes sociais.
Dos 25 establecementos
que xa contan co seu espazo
web, máis da metade non a
tiñan antes de comezar esta
campaña. Isto demostra a
necesidade do comercio lo-

cal de entrar abertamente
no mundo en liña, dado que
as novas xeracións coñecen
e consumeno que atopan na
rede.
Entre os establecementos
que xa contan coa súa propia páxina están: Pasarela
Moda, Muxica Tenda Xoven, Peluquería Coral, Perfumería Lyss, Bombeos
Cabado, Floristería Maru,
Meixela, Diva Pro Melide,
Meypa, Toysmaniatic, Pescados y Mariscos Manolo,
Autos Mar Melide, Strelitzia Floristas, Óptica Abal,
Electrosan, Mis Mejores
Labores, Sanoguera Fotografía e Seguros Bilbao.
A xerente de Asetem, Pilar
López, anima a todo tipo de
negocios asociados a unirse
á iniciativa para crear unha
páxina web porque “é unha
ferramenta absolutamente
necesaria, xa non só para
vender senón porque a día
de hoxe o que non aparece
na rede, non existe. É unha
cuestión de facer visible o
noso comercio”.

Ademais, López insiste na
importancia nestes momentos de contar cun espazo propio en internet.
“Agora coas medidas de limitación da mobilidade e
cos peches perimetrais a
xente necesita que lle enviemos os produtos á casa e facelo a través de medio
electrónicos facilita moito
as cousas tanto ás tendas
como aos clientes”. Neste
eido, a xerente de Asetem
quixo recordar que “os establecementos que son socios
contan con envíos gratuítos
para os pedidos a domicilio
a través da asociación”.
A idea deste proxecto de
dixitalización é que nunca
chegue ao seu fin, que siga
abrindo ventás virtuais e
oportunidades na rede para
todos os comercios asociados a Asetem que decidan
participar nel.
Esta iniciativa é gratuíta
para os socios e socias grazas a unha achega económica da Dirección Xeral de
Comercio e Consumo.

BrEvES

Electrosan, Meixela e
Tu Boutik participan
no programa ‘Que
nos pille rebolando!’

Electrosan, Meixela e Tu
Boutik, comercios asociados a Asetem-CCA, foron os
participantes da sección ‘A
gran ganga’ do programa
‘Que nos pille rebolando!’
da televisión de Galicia o
pasado sábado 30 de xaneiro.
Estes establecementos da
vila sortearon entre a clientela que os visitaron durante a emisión do
programa un cheque de 50
euros, cada un, para gastar
nestes negocios.
Cada comerciante tivo os
seus minutos para explicar
e mostrar os produtos que
hai á venda nos seus establecementos. Pero houbo
máis sorpresas, En Tu Boutik houbo tempo para un
pequeno desfile, en Electrosan amosaron todos os seus
artigos de descanso e electrodomésticos e en Meixela
deron a coñecer todos os
tratamentos de beleza que
teñen no seu centro.
Os comerciantes locais valoran esta participación no
programa como unha boa
experiencia, porque ter minutos na televisión sempre
é unha publicidade interesante.

recollida do Banco
de Alimentos en
supermercado
Gómez
A finais do mes de xaneiro
o Banco de Alimentos da
Coruña pasou pola tenda de
alimentación Gómez para
facer a recollida de alimentos doados de maneira solidaria.
Todos os alimentos entregados ao Banco de Alimentos foron non perecedoiros
para a súa mellor conservación.
Nestes momentos nos que
tantas persoas están a atravesar situacións complicadas estas iniciativas é unha
gran axuda para elas.
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REXCE
AUDIOPRÓTESIS
E. 15-001241

Rda da Coruña 20 MELIDE

REXCE
ÓPTICA
E. 15-001238
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José María valcarcel, Xoiería roval

“Con esta tenda estamos como os nenos cuns zapatos novos a
estrear, tiñamos moita ilusión á hora de facer esta reforma”

José María Valcárcel na nova tenda de Xoiería Roval.

Cunha ilusión e optimismo
envexable, José recíbenos
na súa nova xoiería, situada
na rúa Alexandre Bóveda
(en Melide). Unha tenda
aberta e con moita luz na
que tanto nos podemos atopar unha peza de Sargadelos como unha pulseira de
ouro. Pero imos empezar
polo principio. Cóntanos
un pouco sobre os corenta anos de historia
de Xoiería roval?
- José María valcárcel
(J.v): A tenda abrírona
meus pais no 1981. Eles
eran xente de mundo que
andaban polas feiras vendendo e decidiron instalarse
en
Melide.
Construíron o comercio
dende cero cos cartos que
gañaron nas feiras. Foron
eles os que permitiron dar
forma a esta xoiería. Eu ao
principio compaxinaba os
estudos con axudarlles a
meus pais aquí, no establecemento, e máis nas feiras
ata, que no ano 1997, por
circunstancias familiares,
me puxen definitivamente
ao fronte do negocio.
- Por que decidiron teus
pais montar unha xoiería?
- (J.v): Pois mira, a meu
pai coñecíano como o
“quincalleiro” porque no
seu posto da feira tiña de

todo, dende coitelos e xoguetes ata xoias, carteiras e
bolsos. Entón eles decidiron seguir polo mundo da
xoiería para vender pulseiras, reloxos e cousas así.
- E ti por que decidiches
que te querías dedicar a
atender a xoiería?
- (J.v): Porque sempre me
gustou moito. Seguramente
un funcionario pode presumir de moito máis tempo libre
e
de
mellores
condicións laborais, pero
facer o que a un lle gusta,
iso algo vale. A atención ao
público é o que fago e o que
me gusta. Certo é que estás
para todo tipo de público,
pero o 98% da xente é amable e moi agradecida. E se
ademais, durante a túa
etapa de traballo podes optar a facer unha reforma
coma esta e afrontar estes
anos, que poden vir duros,
para que te atopes en mellor situación pois xa é xenial. Para meus pais é un
orgullo ver que o negocio
familiar segue a selo e que
evoluciona.
- Decidiches facer a reforma nun momento
complicado e arriscado.
- (J.v): Mira, hai un motivo esencial de que fora
agora e é Sargadelos. A reforma estaba na cabeza xa

Peza de dous labregos de Sargadelos. /Xoiería Roval

hai uns anos pero faltaba
un empuxón. No mes de
marzo Susana, que era a
que tiña ata entón a marca
de Sargadelos, coméntame
que vai pechar a tenda e se
me interesa falar con eles a
ver se hai opción de collelo
eu. Logo de falar con eles
viñeron ver a tenda e viron
unhas deficiencias tanto en
antigüidade como en espazo. Exponme a opción de
empezar con eles pero
cunha reforma, e eu, a verdade nin o dubidei. Decidín
tirar para adiante e facela.
Tíveno tan claro porque era
algo que eu tiña moitas ganas de facer e apetecíame
darlle unha cara nova á
tenda porque levaba corenta anos vendo a mesma.
Ademais, nós xa lle notabamos diversas deficiencias
no día a día, como pouca
exposición ou o difícil acceso aos escaparates. Agora
fixemos unha tenda moderna e clásica ao mesmo
tempo, cun mobiliario en
madeira que creo que quedou bonito. É máis ampla e
aberta e ten moita luz. É dicir, cambiar para seguir
sendo os mesmos.
- Despois de tantos
anos tedes unha clientela moi fiel.
- (J.v): Si, a xente que nos
vén comprar aquí é moi fiel,

creo que é un dos nosos
puntos fortes. Moitas das
persoas que veñen fano
porque nos coñecen, porque saben que tratamos
ben aos clientes, intetamos
dar bos consellos e a onde
non chegamos mandan recado, que eu creo que iso é
o mellor que lle pode pasar
a un comercio: o boca a
boca. É a mellor publicidade e penso que é algo que
nas tendas non sabemos
valoralo. Pero é tan fácil
como se eu te trato ben a ti,
ti vasme recomendar a outra persoa. En definitiva,
tratando de ser mellor cada
día, sendo honesto e procurando gañar un duro. Non
ten máis misterio.
- A unha persoa que
quixera abrir unha
tenda, que consello lle
darías?
- (J.v): Quizais a resposta
máis fácil agora é dicirlle
que non a abra porque hai
que investir moito, hai que
gastar e mira os tempos
como están... O que si hai
que ter para estar nun negocio de cara ao público é
moito tesón, moita constancia, e ganas de traballar.
Claro, moita xente diche e
que ti aquí estás de marabilla, ao quente. E eu dígolles
que se veñan para aquí tres
meses, trinta anos... O difí-

cil e aguantar o paso do
tempo. Manter un negocio
trinta, corenta, cincuenta
anos vivo ten moito mérito.
- Que debe ter unha boa
xoia?
- (J.v): Tanto sexa en
prata como en ouro debe
ter un acabado bonito e ter
unha certa fortaleza sen
chegar a ser bruta, agás que
xa vaias buscando unha
peza bruta. Para min ten
que ser fina e elegante ao
mesmo tempo que robusta.
- Como afrontas este
ano tan incerto?
- (J.v): Pois o 2020 non
deu motivos para o pesimismo porque foi un ano
moi bo. No noso caso, é
certo que o rematamos cun
confinamento por positivos
en COVID na casa, polo
tanto, perdeuse a campaña
de Reis. Pero como digo eu,
campañas de Reis hai máis.
Pero penso que se nos deixan traballar e a xente
perde un pouco o medo que
ten agora creo que remontaremos sen problema.
Ademais, nós temos agora
tenda nova e Sargadelos
que sempre é un valor engadido. É un produto que
encaixa moi ben coa xoiería, penso que é co sector
que mellor se complementa. Eu non son nada
pesimista.
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Asetem pon en funcionamento a
aplicación gratuíta Bandomóvil

Imaxe dos folletos que ASETEM-CCA está repartindo polos comercios coas instrucións para descargar a App.

A Asociación de Empresarios Terra de Melide incorpora, dentro das súas
ferramentas de información, a aplicación gratuíta
Bandomóvil, na que se notificarán a diario as noticias
e avisos máis importante da

patronal melidense.
Esta ferramenta xa está
dispoñible para que a descarguen tanto os comercios
locais socios de ASETEMCCA como os usuarios dos
negocios. Pilar López, xerente da asociación, fálanos

da importancia de descargar esta aplicación: “é fundamental
que
tanto
comerciantes como compradores a descarguen nos
seus teléfonos porque vailles permitir estar ao día de
todas as novidades, campa-

Empresa 9
ñas ou cursos que vaian
xurdindo en relación á asociación”.
Para ASETEM-CCA a App
Bandomóvil é un complemento perfecto e axustado
ás redes sociais e ao xornal
Cerne na difusión das novas do colectivo empresarial. Para animar e axudar a
que as tendas se descarguen esta ferramenta
dende ASETEM, estanas visitando indicándolles como
se pode descargar e entregando uns pequenos folletos explicativos nos que se
explica como os usuarios
destes negocios poden descargala nos distintos sistemas operativos.
En dispositivos android a
descarga faise dende o Play
Store buscando a aplicación como ASETEM. Nos
iOs hai que entrar en App
Store e escribir bandomovil. Unha vez que a temos
instalada, o servicio iniciarase seleccionando “ASETEM”.
Tamén se pode recibir a

información por correo
electrónico subscribríndose
en http://www.bandoemail.com ou na páxina web
http://www.bandomovil.co
m/asetem. Unha vez dentro da aplicación, atópanse
pequenas notas de avisos
con noticias e novidades da
asociación. Pulsando nas
tres raias horizontais
ábrese un menú despregable onde figuran os datos
de contacto de ASETEM, os
axustes e un apartado de
seccións. Neste último aparece un novo menú coas divisións: asociados, onde se
indican os comercios dentro da asociación, campañas
comerciais,
con
información exclusiva de
iniciativas nas que participar, CERNE, Cultura, Deportes,
Emprego,
Información Xeral e Turismo. Unha ferramenta
moi útil para todos e todas
as persoas que viven e mercan en Melide así como
para os comerciantes da
vila.
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Entrevista de benvida! Jose Manuel Mato vilela, carpinteiro

“A min o da carpintería venme de familia, aprendín o oficio con meu
pai e empecei a traballar no taller con el aos quince anos”

Fotografías cedidas por José Manuel Mato para ensinarnos algúns dos seus traballos en madeira.

- Canto tempo levas traballando como carpinteiro?
- José Manuel Mato
(J.M): Pois levo toda a
vida (risas). Imaxínate se
levo tempo que debín empezar cando tiña uns 15
anos, polo que xa levo sobre
27 anos entre martelos e
madeira.
Empezaches
moi
novo, como aprendiches o oficio?
- (J.M): No meu caso foi
sinxelo, a min venme de fa-

milia. Meu pai tamén era
carpinteiro e xa tiña o taller
e eu, o que fixen, foi relevalo. Eu aprendín con el, foi
o meu mestre.
- Para que podemos
contratar Carpintería
José Manuel Mato vilela?
- (J.M): Fago algo de todo:
xeralmente dende portas,
tellados de madeira, tarimas e mobles dos que se colocan pegados á parade.
Tamén coloco cociñas pero
é menos habitual. Aínda

que tamén cada vez fago
menos mobles de madeira
porque agora hai materiais
cos que saen máis baratos.
- A pandemia fixo que
todos empezásemos a
pasar máis tempo na
casa e lle demos máis
importancia á comodidade do noso mobiliario, iso repercutiuche
no teu traballo?
- (J.M): A min a COVID
non me afectou a nivel de
traballo, tampouco podo dicir que me supuxera ter

máis encargos porque foi
así. Ademais, a xente sígueme pedindo o mesmo
tipo de obras. Non cambiou
o tipo de demanda.
- No Cerne anterior falabamos de que hai oficios como pode ser o
teu, o de carpinteiro,
nos que está custando
atopar xente nova para
traballar. Compartes
esta sensación?
- (J.M): Eu persoalmente
nunca me vin na necesidade de buscar a alguén

para traballar comigo, entón só che podo falar da
sensación que teño, penso
que agora a xente nova non
tira tanto por este tipo de
oficios eu non vexo habitualmente a mozos ou mozas neste tipo de obras.
- Para rematar, onde te
podemos atopar?
- (J.M): Estou dispoñible
todos os días da semana de
8:30 da mañá ata as 21:00
horas e o meu teléfono é
636 69 42 02 para calquera
tipo de obra ou arranxo.
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ASETEM lanza a campaña
de San valentín nas redes

Este ano, dada a situación
sanitaria pola que estamos
atravesando, dende ASETEM desenvolveuse a campaña de San Valentín 2021
para impulsar e promover o
comercio local a través das
redes sociais.
A iniciativa do día dos namorados celebrouse entre o

5 e o 14 de febreiro e tivo
dúas grandes ramas. Por
unha parte, para impulsar e
promocionar os produtos
dos nosos comerciantes,
dende as redes sociais de
ASETEM publicáronse fotos facendo un escaparate
virtual con produtos para
regalar. Por outra banda,

Os ERTE de forza maior,
autorizados dende marzo
do ano pasado, prorrogaranse automaticamente ata
o 31/05/2021. No caso dos
ERTE por impedimento no
desenvolvemento da actividade, autorizados dende a
regulación de outubro de
2020, mantéñense vixentes
tamén ata o 31 de maio.
Ademais, seguen aplicando
as exoneracións en cotizacións xa previstas na regulación anterior,exoneración
do 100% da cota empresarial durante o peche en empresas de menos de 50
traballadores a 29 de febreiro de 2020. Logo, nos
ERTE por limitación ao
normal desenvolvemento
de actividades vixentes prorrogaranse ata a mesma
data que os anteriores.
Dende o 1 de febreiro estas
empresas de menos de 50
traballadores teñen exoneracións na cotización á Seguridade
Social:
traballadores suspendidos
ou reducidos pola xornada
afectada polo ERTE contan
cunha redución de cotas do
100% en febreiro, 90% no
mes de marzo, 85% en abril
e 80% en maio.

Novos ErTE por
impedimento ou
limitación da
actividade

para apoiar o sector da hostalería, animamos a través
das nosas redes á veciñanza
a que subiran unha imaxe
celebrando o amor. Estas
fotos tiñan que ir acompañadas co cancelo #NamorateEnMelide para poder
participar e gañar unha cea
romántica para dous, valorada en 100 euros. Este
premio pódese canxear nun
dos establecementos hostaleiros asociados a ASETEM
que son: Bodega Curros,
Casa Alongos, Hotel Carlos
96, Jacarandá, Pazo de Eidián, Parrillada Rúa, Parrillada O Carburo, Parrillada
Pilmar, O Tobo do Lobo e
Pulpería Ezequiel.
A publicación que teña
máis “gústasme” no Facebook e no Instagram serán
as gañadoras desta cea e
daranse a coñecer o martes
16 de febreiro a través das
redes de ASETEM - CCA.

Aberto o prazo para solicitar as
axudas de emprego no rural

En 32 concellos da área de
Compostela, entre os que se
atopa Melide, xa está aberto
o prazo para solicitar as
axudas dos programas
PEL-Relevo e PEL-Runinnova da Deputación da Coruña. Estas iniciativas están
dirixidas a menores de
trinta anos e pretenden facer fronte ao declive demográfico dos pequenos
municipios cun orzamento
de 921.000 euros.
Por unha banda, as axudas do programa PEL-Relevo contan cunha contía
total de 432.000 euros que
permitirán a contratación
de 80 persoas menores de
30 anos nas empresas e microempresas dos municipios do rural, como é o caso
de Melide. A cada empresa
poderáselle conceder entre

2.700 e 28.500 euros, sempre e cando realicen contratacións indefinidas e de
xornada completa.
Por outra banda, PEL-Rurinnova conta con 489.000
euros coa finalidade de fomentar o autoemprego e a
creación de empresas a través de accións dirixidas ao
desenvolvemento de iniciativas empresariais por parte
dos mozos e mozas menores de 30 anos. Neste caso,
cada axuda pode ser de entre 4.050 a 8.100 euros.
As solicitudes poden realizarse a través da páxina
web da Deputación da Coruña (www.dacoruna.gal).
Para a liña de axudas PELRelevo o prazo remata o 31
de decembro, e para o programa
PEL-Rurinnova
acaba o 30 de abril.

produza despois do 1 de setembro de 2026, non se lle
descontaron estes consumos de prestación dende
outubro do ano pasado ata
o mes de xaneiro de 2021;
ou cando a próxima prestación de desemprego á que
teña dereito o traballador
ou traballadora se produza
antes do 1 de xaneiro do
vindeiro ano e acceda por
finalización de contrato,
despido por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción (ETOP)
ou calquera outro despido
declarado xudicialmente
improcedente, tampouco se
descontaron as prestacións
consumidas dende outubro
ata xaneiro.

ano. A contía será do 50%
da base mínima de cotización que se incrementará
un 20% no caso de familias
numerosas, cando os únicos ingresos da unidade familiar ou análoga procedan
da actividade suspendida.
Cando convivan dous ou
máis familiares, ata o primeiro grao, que teñan dereito a esta prestación
extraordinaria, a contía
será do 40% para cada un
deles e non se incrementará
no caso de familia numerosa.
A duración da prestación:
dende o día seguinte á
adopción da medida de peche ata o último día do mes
en que se levanten as medidas, e máximo ata o 31 de
maio. E dende o primeiro
día do mes en que se
adopta a medida de peche
da actividade e ata o último
día do mes seguinte ao que
se levante a citada medida,
e como límite tamén ata o
31/05/2021, o traballador
estará exonerado da obriga
de cotizar.
Noticia elaborada coa colaboración e información
aportada por parte de CC
Xestión.

o goberno central aproba unha nova prórroga dos ErTE e máis novidades

As empresas e entidades
afectadas polas restricións
postas en marcha poden solicitar un ERTE por impedimento ou limitacións da
actividade, teñen ata o 31
de maio para solicitalo.
As exoneracións a empresas con menos de 50 traballadores e traballadoras (a
29/02/2020) poden ser:
por impedimento. Nestas
exímeselles o 100% da cota
empresarial durante o
tempo que dure o peche.
Por limitacións, para os traballadores e traballadoras
suspendidos ou, e pola xornada afectada polas suspensións: exoneración do
100% da cota empresarial
en febreiro, 90% en marzo,
85% en abril e 80% en
maio. A maiores, nun ERTE
autorizado, o paso da situación de impedimento a situación de limitación, ou
viceversa, non necesitará a
tramitación dun novo
ERTE. Tamén se prorroga o
compromiso de salvagarda
do emprego durante seis

meses dende a primeira
reincorporación total ou
parcial dun traballador
afectado polo ERTE, agás
que a empresa estivese
afectada por un compromiso de mantemento de
emprego adquirido previamente, neste caso o período
iniciarase cando finalice o
compromiso anterior.

Medidas de
protección por
desemprego

Prorróganse, con carácter
xeral, as medidas extraordinarias de protección por
desemprego contempladas
no anterior real decreto
30/2020, ata o 31 de maio
de 2021.
Este decreto incluía: a
conservación do tipo do
70% aínda transcorridos os
seis meses de prestación.
Contador a cero das prestacións, o que significa que,
dende o 1 de setembro do
2020, os traballadores afectados por ERTE comezaron
a consumir a súa prestación
de desemprego. Iso si, agás:
cando a seguinte prestación
de desemprego á que poida
acceder o traballador se

Para o colectivo
dos autónomos

No caso da suspensión total
de todas as actividades da
persoa autónoma, por resolución de autoridade competente, o autónomo terá
dereito a unha prestación
económica extraordinaria
de cese de actividade.
O principal requisito é:
estar dado de alta no RETA
antes do 1 de xaneiro deste
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A polémica do peche e localización do mercado dos domingos
continuaron fóra do
salón de plenos

A Praza das Coles un domingo cos postos de alimentación. /Foto: Turismo Melide

O mercado dos domingos
en Melide é, dende fai decenas de anos, un dos máis
coñecidos e importantes do
cerne de Galicia. O ano pasado, a chegada da COVID
obrigou á suspensión da
feira por cuestións sanitarias, algo inédito neste concello. Sete meses despois de
reabrilo e con máis de setenta casos, chegou unha
segunda prohibición para
celebralo que non estivo
exenta de polémica.

Un pleno no que faltou
o entendemento

O pasado 19 de xaneiro, o
salón de plenos do Concello
de Melide acolleu un Pleno
Extraordinario a petición
do Partido Popular para debater e tratar cuestións relacionadas coa localización
do mercado ambulante. Porén, dado que o goberno local
xa
anunciara
a
suspensión do mesmo os
populares
aproveitaron
para comentar tamén esta
cuestión.
“Falta de interese sobre
un tema como é o pan
que dá sustento a
familias melidenses”

Nesta ocasión, o pleno estivo cargado de tensións,
opinións moi polarizadas e
reproches dun lado ao ou-

tro. Dende o Partido Popular, foi a súa portavoz municipal, Dalia García a
encargada de amosar o desacordo coa suspensión do
mercado dos domingos. Os
argumentos máis repetidos
foron: por unha banda, que
a Xunta de Galicia non
prohibiu en ningún momento a celebración destes
mercados, e mostra diso, é
que hai concellos de Galicia
nos que os segue habendo
estas feiras. Un exemplo
disto é, tal é como sinalou
García o municipio veciño
de Arzúa. Por outra banda,
a voceira popular tamén argumentou que “é total a
falta de interese e busca de
solucións sobre un tema de
calado municipal como é o
pan que dá sustento a moitas familias melidenses e
tamén aos ambulantes que
indirectamente participan
na riqueza económica da
nosa vila”.

“os motivos do traslado
do mercado dominical
son sanitarios”

Dende o outro lado da
bancada, Xosé Igrexas, concelleiro de promoción económica, así como voceiro
de Adiante Melide, amosou
o seu enfado e defendeu
que “os motivos que levan
ao traslado do mercado do
casco antigo á zona do edi-

ficio Multiusos son sanitarios”, ao igual que os que levaron á suspensión do
mesmo. Ademais, por parte
da administración local argumentaron que “atopámonos nunha situación de
risco extremo de contaxio
na vila, polo cal o equipo de
goberno está aplicando medidas de sentido común e
responsabilidade” e acusaron á oposición de “dedicarse
de
forma
malintencionada a erosionar a corporación ao
mando, empregando unha
cuestión de saúde pública,
deixando claro coa solicitude deste pleno extraordinario,
a
utilización
partidista dunha situación
grave”.
Dada a tensión e o cruce de
acusacións o alcalde do
Concello de Melide, José
Manuel Pérez, quixo intervir para deixar claro que
“este goberno non experimenta nin co mercado nin
coa saúde dos melidenses”
e para expoñer a necesidade de pensar unha correcta localización para os
postos ambulantes dos domingos, “é evidente que ao
mercado como estaba antes
hai que darlle unha volta.
Hai que vender pero tamén
temos que contar cunha seguridade para a circulación
de peóns e vehículos”.
As acusacións

Logo de máis dunha hora
de pleno, tanto o Concello
como a oposición, publicaron unhas notas de prensa
nas que o entendemento
non tiña intención de chegar. Dende a administración local aproveitaron para
recalcar que “o equipo de
goberno prioriza a saúde
das persoas fronte ao oportunismo do Partido Popular”, e para anunciar a
creación dun grupo de traballo entre comerciantes e
goberno “para analizar e
valorar conxuntamente as
posibilidades futuras de reorganización do mercado
dominical”. No caso da
oposición, afirmaron que “o
bipartito local se mostrou
sen argumentos e en contra
da volta do mercado a súa
localización orixinal”. Ademais, acusaron aos partidos
que forman o goberno de
“utilizar as redes sociais
institucionais con fins políticos”.
o Sindicato Labrego
tamén moveu ficha

No medio deste conxunto
de opinións e argumentos o
Sindicato Labrego Galego
convocou unha concentración, o pasado domingo 23
de xaneiro, na praza do
Convento para esixirlle ao
goberno municipal a reapertura inmediata do mercado labrego de produtos
de primeira necesidade. A
esta manifestación acudiron decenas de persoas, entre
veciñanza
e
comerciantes ambulantes
que venden os seus alimentos cada xornada dominical
na vila. Dende o Sindicato
Labrego manifestan que
“esta acción de protesta
obedece á reincidencia do
Concello de Melide en
prohibir un mercado de alimentos que, por celebrarse
ao aire libre, ten mellores
condicións de seguridade
para a compravenda de
bens esenciais que non os

espazos pechados”.
A maiores, a través das redes sociais tamén se publicou e compartiu entre
comerciantes e veciñanza
un comunicado a favor da
reapertura do mercado labrego co título ‘Eu quero o
mercado da praza das coles’, no cal se citan vantaxes
da celebración do mesmo,
tanto para vila como para
os propios vendedores.
os comerciantes locais
tamén opinan...

Pola zona do casco vello,
onde, ata a chegada da COVID se poñían todos os postos do mercado falamos con
Ramón de Laia Zapateiros ,
con María da Mercería
Marvi e con Mónica de
M&M Moda.
“Un dos puntos fortes
da economía da vila
está nos comercios e os
domingos son moi
relevantes”

Dende Laia Zapateiros
achégannos o seu gran desacordo coa localización actual dos postos dos
domingos. “Débense seguir
poñendo os postos no xardín e na zona vella, porque
canto máis o expandas peor
para a vila”. Iso si, cren a
volta do mercado ao seu lugar orixinal debe facerse
“de maneira que o número
de comerciantes sexa regulado e limitado, e permitir
que sexa máis variado do
que o é actualmente”.
Ademais, dende Laia teñen claro que “o mercado
de alimentación tense que
retomar. Se hai que poñelos
con máis separación que se
poñan. Incluso poden facer
cunhas vallas camiños diferentes para os que vaian
cara eles e para os que volvan, pero teñen que regresar os comerciantes de
alimentos porque tamén
hai que ter en conta que é
un lugar ao aire libre no que
o risco de contaxio é moi
pequeno”. Ademais, afirman que “un dos puntos

Melide 13

Cerne 180. Febreiro 2021

Concentración convocada polo Sindicato Labrego na praza do Convento. /Foto: Sindicato Labrego Galego

fortes da economía da vila
está no comercio e os domingos son moi relevantes”.

“Agora non hai xente
por culpa da situación
sanitaria non polo
peche do mercado”

A poucos metros atopamos o establecemento de
Marvi onde a opinión é algo
diferente. “Como veciña entendo que nestes momentos nos que a situación está
tan complicada suspendan
a celebración do mercado”.
Con respecto a localización María teno claro. “Para
min está xenial onda o Edificio Multiusos, téñoo pasado mal co tema do
mercado dos domingos
porque que no posto de enfronte venden o mesmo
produto que vendes ti a un
prezo que nin sequera eu o
compro pois xa me dirás.
De todas maneiras, non
creo que a localización sexa
un problema para vender, a
xente que vai ir ao mercado
vai ir igual e a que che vai
vir comprar a ti a tenda
vaino facer na mesma estea
onde estean os postos ”.
A pesares disto, dende
Marvi entenden que “esta
situación é complicada,
agora non hai xente non
porque non haxa mercado
senón porque tal e como están as cousas todos saímos
o menos posible”.

“Se dende o Concello
suspenderon o
mercado as súas razóns
terán”

Baixando pola rúa do
Convento na tenda M&M
Moda, Mónica amósase
comprensiva. “Imaxino que
se dende o Concello suspenderon o mercado dominical as súas razóns terán.
Quizais pode ser o elevado
número de casos que temos
en Melide”. Porén, si discrepa nun dos peches, no
dos postos de alimentación.
“O mercado labrego penso
que se pode facer, está claro
que respetando as medidas
sanitarias e poñendo alguén que o controle, pero
penso que se pode retomar”. A maiores opina que
“eu non podo valorar se a
min que non se celebre o
mercado me perxudica porque penso que o que o problema máis grande para
que eu agora non venda é a
pandemia”.
Logo, no tocante á localización do mercado afirma
que os ve ben onde están
agora. “Eu antes cando chegaba á tenda os domingos
non tiña nin por onde pasar. Poñíanme os contedores diante. Ademais, que se
me queren virme mercar a
min ao comercio, están a
dous pasos e van vir igual,
independentemente
de
onde estean os comercian-

tes ambulantes. A min gústame que Melide teña unha
zona de postos do mercado
e outra de tendas”.

“Coa CoviD penso que
onde o Multiuso está
mellor”

Cada vez máis preto da
polémica nova localización
do mercado dominical falamos con Perfumería Lyss,
onde nos comentan o seguinte sobre os posto de alimentación. “O peche do
mercado de produtos de
primeira necesidade non
creo que estea xustificado
tal e como están as cousas.
Penso que non hai maior
risco de contaxio que nun
supermercado, por exemplo”. Non obstante, “se se
volven colocar os postos de
alimentación, o Concello
debería poñer traballadores
que vixíen tanto o aforo
como que todos cumprimos
as normas”.
Con respecto á localización, nesta perfumería non
o teñen tan claro: “Agora
que a COVID chegou ás nosas vidas a zona do Multiusos está ben porque penso
que hai máis sitio, e ademais, por comodidade
penso que é mellor espazo
que o outro, xa que no casco
vello entre as terrazas e os
postos pasar por alí facíase
moi complicado. Este é un
problema que vén de fai
moitos anos e no que res-

Postos do mercado de textil e calzado. /Foto: Turismo de Melide

pecta ao meu negocio, nin
me beneficia nin prexudica
unha ou outra localización.
As vendas son as mesmas”.

“Aquí o que notamos é
que dende o inicio da
pandemia
a
xente
apoianos máis”

Baixando cara a zona do
Multiusos pedimos a opinión tamén do sector da alimentación,
de
Supermercado
Gómez.
Neste caso coméntannos
que a suspensión do mercado, tanto de alimentación
como do téxtil e calzado .
“Dada a situación que está
a sufrir a vila dende hai semanas co tema da COVID
entendemos que se toman
as decisións e medidas cun
criterio médico e polo ben
de todos e todas”.
Así mesmo, dende este
establecemento de alimentación “entendemos que a
localización actual do mercado se cambia por criterios
de saúde, para poder garantir todas as medidas que
esixe esta pandemia. Nin
nos gusta nin nos desgusta,
comprendemos que ten que
ser así. Por outra parte consideramos que o mercado
dominical é para toda a vila
e non só para unha zona en
concreto. Se o que se busca
e contribuír con todos e todas, pois teranse que tomar
as medias máis xustas para
todos e todas”.

A maiores, no supermercado Gómez teñen moi
claro que “a nós en concreto
non nos beneficiou a nivel
de ventas que se trasladaran para aquí os postos dos
domingos, si é verdade que
notamos máis movemento
na rúa e na zona evidentemente, pero a nivel de vender non notamos un
aumento. Aquí seguimos
traballando na mesma liña
desde que comezou a pandemia da COVID-19, continuamos notando que a
xente da vila se está comprometendo moito coas pequenas tendas e para nós
iso é moi gratificante e desexamos que siga así por
moito tempo”.
En conversa co
Concello...

Dende a administración local quixeron informar ao
Cerne da intención de que
“o grupo de traballo sobre
este tema será plural, contará cos sectores comerciais, incluído ASETEM,
para ver e estudar distintas
posibilidades de reorganización da venda ambulante.
As reunións de traballo teñen por obxectivo escoitar
as opinións e inquedanzas
das partes para poder traballar sobre elas. Estas xuntanzas celebraranse nas
próximas semanas, sempre
que a situación epidemiolóxica o permita”.
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A segunda fase das obras na rede de
saneamento en Santa María supón un
investimento de 131.000 euros

Visita da conselleira Ethel Vazquez e o delegado territorial da Xunta, acompañados polo alcalde e o tenente alcalde do Concello de Melide. /Xunta de Galicia

A Conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel
Vázquez, e o delegado da
Xunta de Galicia na Coruña, Gonzalo Trenor, visitaron a parroquia de Santa
María acompañados do alcalde do Concello de Melide, Jose Manuel Pérez, e
do tenente alcalde, Jose Antonio Prado. Nesta visita
anunciouse o remate do

proxecto da segunda fase
do saneamento na parroquia de Santa María.
Os traballos para esta segunda fase, na que se prevé
completar a rede de saneamento ás vivendas e edificacións situadas a ambos
lados da estrada N-547 á altura de Santa María, suporán un investimento de
131.000 euros cofinancia-

dos polo Concello de Melide e a Xunta de Galicia.
A Conselleira de Infraestruturas e Mobilidade explicou que “a Xunta xa
redactou e supervisou este
proxecto para a ampliación
da rede de saneamento da
parroquia de Santa María,
que será remitido xa, de
forma inmediata, ao Concello. A execución desta obra
conta cun prazo de execución previsto de dous meses”.
A primeira fase deste proxecto, os traballo de conservación e mantemento, xa
remataron, e supuxeron
máis de 126.000 euros que
contaron co cofinanciamento cos fondos europeos
FEDER 14-20.
Ademais, os membros do
goberno local e os da Xunta
de Galicia aproveitaron esta
visita para avanzar en cuestións importantes para Melide,
como
son
o
transvasamento das augas
residuais do polígono industrial da EDAR e a recuperación da zona de baño
da praia fluvial de Furelos.

o CEiP Martagona participa no programa
educativo Atrévete da Xunta de Galicia

Alumnado do CEIP Martagona nunha actividade no centro. /Foto arquivo

O alumnado do CEIP Martagona participa por quinto
ano consecutivo no programa Atrévete do Plan de
Emprendemento do Sistema Educativo de Galicia,
promovido pola Xunta.
Nesta iniciativa partici-

pan, este ano, un total de
160 centros de ensino de
toda a comunidade autónoma, entre os cales está a
escola, popularmente coñeceida como número 2, da
vila.
O CEIP Martagona parti-

cipa nun dos sete programas do Plan de Emprendemento, chamado Atrévete,
o cal ten como finalidade
dar a coñecer ao alumnado,
neste caso de 5º e 6º de primaria, o tecido industrial
da súa contorna e sensibilizar á comunidade educativa
da importancia de construír
e fomentar unha nova cultura emprendedora.
A principal actividade
desta iniciativa é a visita
que o alumnado do centro
fai ao CIFP Politécnico de
Lugo, que este ano por mor
da pandemia terá que
adiarse ata o mes de maio.
Nesta viaxe ao politécnico
os nenos e nenas poden ver
e incluso participar nas
prácticas que os estudantes

o Concello aproba a
concesión das axudas do
plan PEL-rEACTivA

O goberno local da vila
aprobou o outorgamento de
189 axudas do programa
PEL-REACTIVA, cun orzamento total de 219.609,36
euros destinado a autónomos e microempresas para
impulsar a actividade na
vila.
O Concello de Melide aprobou estas axudas de xeito
provisional nunha Xunta de
Goberno Local Extraordinaria que tivo lugar o pasado 26 de xaneiro.
O obxectivo principal destas achegas é impulsar a actividade económica e o
emprego no concello así
como contribuír a paliar, na
medida do posible, os danos derivados da pandemia
da COVID-19 nos autónomos e microempresas do
municipio.
A achega económica total
é de 219.609,36 euros, dos
cales 43.921,87 son aportados polo Concello de Melide, o que supón o 20% da
contía. O importe que se
lles concede a cada autónomo ou microempresa
rolda entre os 3.000 e os

dos ciclos formativos fan no
centro. Segundo a coordinadora do programa e mestra do CEIP Martagona,
María Jesús Abelairas, “os
cativos e cativas participan
e ven demostracións de, por
exemplo, como realizar os
primeiros auxilios. Contamos coa colaboración do
alumnado de coidados auxiliares de enfermería. Aos
nenos e nenas encántalles
ver todas estas actividades,
veñen motivados”.
Neste centro de formación
profesional teñen unha ampla oferta educativa que vai
dende o sector da robótica,
pasando polo da industria
alimentaria ou a electricidade e ata o da informática
e as telecomunicacións.
Ademais, María Jesús
Abelairas, fai unha valoración moi positiva deste programa “dado que Melide é

1.500 euros.
Esta liña de axudas vai dirixida aos colectivos que se
atopen en tres supostos:
que se visen afectados polo
peche en virtude do disposto no decreto do estado
de alarma de marzo; que
non se visen afectados polo
peche pero cuxa facturación
no segundo trimestre fiscal
de 2020 se vira reducida,
canto menos nun 75%, en
relación coa media do semestre natural anterior á
declaración do estado de
alarma; ou que se viran na
obriga de acollerse a un
ERTE nos termos establecidos no Real Decreto
465/2020, do 17 de marzo.
Os gastos subvencionables
dentro destas axudas son
aqueles que se realizaran
entre marzo e decembro do
ano pasado.
Ademais, estas axudas son
compatibles con calquera
outra concedida por entidades públicas ou privadas,
sempre que o importe total
non supere o custo total dos
gastos subvencionables por
ditas axudas.

unha vila con industria, paréceme unha moi boa oportunidade para que o
alumnado da escola vexa
estes oficios no entorno
máis parecido á realidade”.
Abelairas tamén fai fincapé
en que “tamén é unha maneira de que os nenos e nenas vexan as posibilidades
que dá a formación profesional para o seu futuro”.
Dende o CEIP Martagona
tamén sinalan outra das actividades do plan Atrévete,
a chamada ‘prepara o teu
invento’. Nesta tarefa, como
o seu propio nome indica, o
alumnado debe deseñar e
explicar o seu invento. Pois,
é tal a creatividade e enxeño dos nenos e nenas melidenses. Dos catros anos
que participaron, tres deles
gañaron o premio desta actividade o alumnado da escola Martagona.
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ESTACIÓN DE SERVIZO
CORREDOIRAS
Horario de apertura:
luns a venres
07:00 - 22:00 horas
Teléfono: 981 51 60 04

Repartimos gasóleo A,B e C a domicilio
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Angarela
Estanco, Artesanía
Agasallos, Maletas
e Complementos

Rúa Progreso, 9 - Melide

Telf.: 981 50 60 96
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Novo cribado masivo en Melide entre o Concello recollerá os
plásticos de uso agrícola a
a poboación de 31 a 50 anos non
finais do mes de febreiro
detecta ningún caso positivo
O Concello de Melide inicia buídos por todas as parro-

O venres 5 de febreiro no Centro de Saúde a xente esperando para a realización das probas.

As probas masivas de antíxenos vía nasal feitas en
Melide rematan sen atopar
ningún caso positivo. Ao
longo dos dous días realizáronse 1.107 probas das
1.592 persoas convocadas, o
que supón un 69,54% de
participación. Se comparamos este último dato co do
anterior cribado houbo
unha participación dun
21% menos (no verán asistiron o 91% das persoas citadas á proba).
Por segunda vez na vila, o
SERGAS considerou necesario realizar un cribado
masivo, neste caso, a veci-

ños e veciñas de 31 a 50
anos escollidos de maneira
aleatoria. As probas realizáronse o venres 5 pola tarde
e o sábado 6 de febreiro durante todo o día no centro
de saúde da vila, coa finalidade de detectar posibles
casos asintomáticos, podendo así determinar a incidencia real da pandemia
no concello.
Este cribado realizouse
debido ao aumento continuado de casos no municipio, xa que dende hai
semanas non baixan da media centena de positivos.
Para a segura realización

das probas o Concello de
Melide instalou diferentes
camiños separados, unha
para ida e outro para a
volta, por vallas con xel hidroalchólico no principio e
no fin do percorrido. Ademais, dous axentes da policía local velaron polo
cumprimento das normas
de seguridade á entrada do
centro de saúde. Grazas ao
persoal de seguridade e á
responsabilidade da veciñanza non se produciron
contratempos nin aglomeracións. Pese a estes bos resultados non se debe baixar
a garda.

o Concello de Melide aprobou en
pleno destinar máis de 800.000
euros a gasto social e a obras
No pleno do pasado 4 de febreiro, o Concello aprobou
por unanimidade as propostas para a participación
de Melide no Plan Único da
Deputación de A Coruña
(POS+2021 e POS+Adicional 2021), as cales suporán
destinar 808.000 euros a
gasto social e á realización
de obras.
A realización das obras
aprobadas contan cun investimento
total
de
620.000 euros e supoñen
unha mellora nos servizos
básicos da vila. Entre elas
atópanse o proxecto de me-

llora da accesibilidade peonil na Circunvalación da
Feira, a adecuación e posta
en valor da Rúa Ovedo, a
construción dunha senda
para peóns en Sabián, e,
por último, a mellora do acceso ás instalacións do
campo de fútbol municipal.
No que respecta ao investimento en causas sociais, o
Plan Único da Deputación
deste ano permitiralle ao
goberno local destinar
194.033,69 euros a gastos
extraordinarios desta índole, como poden ser programas de conciliación

familiar e garantir ingresos
suficientes ás persoas que
viven soas ou a familias en
situación de risco de exclusión social.
Non obstante, na sesión
plenaria a portavoz do PP
municipal criticou e lamentou que ningún dos sete
proxectos previstos neste
Plan Único se realice nas
parroquias do concello. Porén, dende o equipo de goberno manifestaron que
“hai presupostados máis de
400.000 euros para obras
de mantemento e reparación de pistas do rural”.

unha nova campaña de recollida de plásticos que se
fará a finais do mes de febreiro. O goberno local indica que os días para
depositar os plásticos procedentes da actividade agrícola serán o venres 22 e o
sábado 23 deste mes, para
así pasar a súa recollida definitiva o domingo 24.
A veciñanza que queira
desfacerse dos plásticos
procedentes da actividade
agrícola poderán depositalos nos lugares indicados ao
longo dos 22 puntos distri-

quias do concello. Os días
para depositar os plásticos,
así como o da recollida é o
mesmo para todas as aldeas.
Dende a administración
municipal solicitan a colaboración por parte dos veciños e veciñas para poder
acadar o obxectivo desta
iniciativa.
Por esta razón, pídese que
os plásticos agrícolas se
presenten limpos e ben atados, así como que se respecten
os
horarios
establecidos.

o PP denuncia o perigo de
derrubamento dun
camiño preto do Castelo

O camiño en risco de derrubamento. / Foto: Partido Popular Melide

O Partido Popular de Melide denuncia o estado no
que se atopa un camiño de
tránsito veciñal e de acceso
secundario a vivendas preto
da Igrexa do Castelo. Os populares consideran “perigoso” o camiño tal e como
se atopa e di ser debido “á
actuación irresponsable e
neglixente do bipartito local”.
Dende o PP sinalan que
esta situación se debe “á
utilización indiscriminada
de herbicidas e produtos
químicos para evitar rozar
manualmente”. Ademais,
critican que “non hai máis

sinalización que unha valla
de policía local sen máis información, o que supón un
perigo engadido, xa que calquera a pode retirar e circular por alí co seu vehículo e
co conseguinte risco de esborrexer”.
Con esta denuncia, a portavoz municipal da formación, Dalia García, agarda
que dende o Concello de
Melide se tomen as medidas oportunas de seguranza
axeitadas do camiño, para
evitar que ocorra di: “algunha desgraza da que despois nos teñamos que
lamentar”.
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BrEvES
Toques, Santiso e Sobrado dentro dos
concellos nos que a Xunta dá axudas á o Concello de Santiso
mocidade para adquirir vivenda
concede a dez empresas
Estas axudas están destinadas para comprar unha as axudas PEL-reactiva

Mostra dunha das vivedas. /Foto: Concello de Santiso

Dende o pasado 2 de febreiro e ata o vindeiro 1 de
setembro está aberto o
prazo para solicitar as axudas que pon en marcha a
Xunta de Galicia, a través
da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vi-

venda coa finalidade de que
os mozos e mozas de entre
18 e 35 anos adquiran unha
vivenda nos concellos galegos de menos de 5.000 habitantes. Na comarca estes
son os municipios de Toques, Santiso e Sobrado.

Os Concello de Santiso e
Sobrado non queren deixar
de celebrar o entroido, a pesar das actuais restricións
sanitarias. Por iso organizan un concurso de disfraces a través das redes
sociais.

unha persoa non pode participar en máis dunha modalidade.
Os premios serán dúas
cestas con produtos típicos
do entroido. Para decidir os
gañadores ou gañadoras
desta iniciativa virtual haberá un xurado formado
por: a responsable do departamento de Cultura, a
de Deportes e a responsable
do servizo de Orientación
Laboral. Os membro do xurado terán en conta a orixinalidade do vestiario, o
emprego de materiais de refugallo ou feitos á man, a
maquillaxe, a simpatía e a
incidencia de “gústasme”
no perfil de Facebook do
Concello.

vivenda xa construída cun
importe de 100.000 euros
ou inferior. Os ingresos da
unidade de convivencia
debe ser igual ou inferior a
tres veces o IPREM, é dicir,
22.558,77 euros ao ano.
Agás, en casos de familias
numerosas ou en persoas
con discapacidade para as
que se eleva dito importe.
O importe da axuda será
do 20% do prezo da vivenda, sendo a contía máxima 10.800 euros. Esta
iniciativa conta cun orzamento total de 800.000 euros, aínda que dende a
Consellería afirman que
esta contía podería ser ampliada. Ademais, engaden
que “é unha maneira de facilitar á xente novoa o acceso a súa primeira vivenda
en propiedade”.

os Concellos de Santiso e Sobrado
celebran concursos de entroido a
través das redes sociais

En Santiso...

No concello de Santiso,
para poder participar e optar aos premios, as persoas
interesadas debían cubrir e
enviar a solicitude de inscrición antes do 4 de febreiro través do correo
electrónico ou presentala
na Casa Consistorial.
Neste concurso hai dúas
grandes modalidades: a de
grupo sendo todas as persoas participantes teñen
que ser conviventes; e a individual adulto, e/ou infantil. Nesta categoría poden
participar persoas de todas
as idades. Non obstante,

En Sobrado...

O Concello de Sobrado
orienta este concurso de
disfraces cara os máis cativos e cativas, xa que só po-

derán participar persoas
nadas entre o 2006 e o
2020 empadroadas no municipio.
As nenas e nenos participantes optarán como premio a tres lotes de
agasallos. A persoa gañadora darase a coñecer o
mércores 17 de febreiro a
través das redes sociais do
Concello de Sobrado. O xurado estará composto por
catro traballadores do administración local: do departamento de cultura,
deportes, mocidade e servizos sociais. O xurado terá
en conta que os disfraces
sexan o máis o orixinais posibles e de creación propia.
Cada membro do xurado
valorará de xeito individual
a cada participante dándolle de un a cinco puntos. Os
tres disfraces que conten
con máis puntos serán os
gañadores.

O Concello de Santiso concede as axudas do Plan de
Emprego Local a dez empresas e autónomos do municipio. Neste caso, todas as
físicas e xurídicas que a solicitaron recibiron esta
axuda, xa que a dotación
destinada, uns 20.000 eu-

ros, cubría o importe preciso para estas dez solicitudes, ás que finalmente se
destinaron 19.000 euros.
Entre os negocios que solicitaron estas axudas atopamos diversos sectores
como: bares, casas rurais,
carpinterías e pintores.

O Concello de Toques aprobou en pleno os orzamentos
municipais para este o 2021
e inclúen varias inversións
que teñen como finalidade
mellorar a calidade de vida
dos veciños e veciñas.
A administración local ten
previsto realizar investimentos de 127.000 euros
neste ano, dos que o 46%
deste presuposto será destinado a apoiar inversións
que o Goberno Central realizará no municipio. Entre
estas melloras atopamos a
rehabilitación e mellora de
Bamonde con 45.000 euros, o acondicionamento de
rutas de sendeirismo para

os que se destinan 5.000
euros e 4.000 para o departamento de deportes.
A maiores, o Concello de
Toques mellorará a caldeira
da Casa Consistorial e da
Aula da Natureza. No tocante aos servizos de axuda
ao fogar destinaranse
235.000 euros e a Xunta de
Galicia está a realizar un
plan de reforzo co Concello
para poder atender máis
horas e mellor aos maiores.
Unha das medidas máis
polémicas destes orzamentos, dada a actual crise, é a
suba de soldo do 2% para os
funcionarios da administración local de Toques.

O pleno do Concello de Sobrado, celebrado na primeira semana de febreiro,
deu luz verde aos investimentos enmarcados no
Plan Único da Deputación
Provincial da Coruña.
Este ano a administración
local conta con 783.798 euros dos que se destinarán:
129.856,73 euros do POS+
Adicional 2021 a servizos
sociais para dar resposta á
veciñanza que precise da
axuda municipal nestes
momentos de crise por mor
da COVID.Logo, 197.164,20
euros do plan provincial

2020 para renovación de
beirarrúas e melloras na
rede de saneamento. E, por
último, 456.777,12 euros do
Plan Complementario destinados a mellora de vías co
obxectivo de incrementar a
seguridade viaria.
Ademais, os Concellos de
Toques e Santiso tamén recibirán diñeiro deste Plan
Único da Deputación. No
caso do Toques contará cun
presuposto de 410.392,21
euros, e no de Santiso,
455.375,77 para financiar o
aumento de gasto social dos
Concellos pola actual crise.

o Concello de Toques
aproba os orzamentos
municipais para este ano

o Concello de Sobrado
aproba os investimentos do
Plan Único da Deputación
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o Concello de Santiso instalará carteis
explicativos e indicadores nos seus
principais recursos patrimoniais

A Ponte da Pontenova en Santiso. / Fotografía: Concello de Santiso

O Concello de Santiso instalará na primavera carteis
explicativos e indicadores
nos seus principais recursos patrimoniais repartidos
polas distintas parroquias.
Para este proxecto, o goberno local conta coa colaboración e participación do
Museo Terra de Melide.

A idea de colocar carteis
que explicaran e indicaran
a situación e a historia de
cada un dos máis importantes monumentos e lugares
do concello xurdiu fai
tempo, tal e como nos contan dende a organización
municipal. “O Concello
amosou un gran interese

polo traballo do Museo Terra de Melide a prol do patrimonio
e
por
iso
decidimos manter diversos
contactos co persoal do museo e organizamos visitas a
diversos puntos da localidade.
Despois ocorréusenos a
idea de sinalizar e informar
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dalgunha maneira destes
puntos de interese que moitos dos propios veciños e
veciñas da aldea descoñecían da súa existencia e da
súa importancia”. Ademais,
este proxecto tamén pode
supuñer un interese engadido para as persoas que visiten Santiso por ocio ou
turismo.
Non obstante, despois de
ter a idea chegou a situación sanitaria xa coñecida
por todos e todas e iso impediu que Concello e Museo
puideran continuar avanzando no proxecto durante
os meses do confinamento.
A pesares disto, sinalan
dende a administración local que “a pandemia actual
retrasounos un pouco pero
este proxecto sempre estivo
chamando á porta esperando o seu momento”.
Esta iniciativa, a pesar dos
seus atrancos, xa está posta
en marcha e dando os seus
primeiros pasos. Neste momento o Concello xa está
organizando o traballado
das cuadrillas, que é unha
das tarefas prioritarias para

o órgano do goberno.
Ademais, dende a administración local sinalan: “de
inicio vanse instalar catro
paneis informativos coas
súas indicacións en O
Chanto da Pontenova, o
Muíño da Laxa, a Ponte da
Cornella e a inscrición de
Mourazos”, pero a cousa
non quedará aí, xa que “é
un tema vivo, todo cambia
e medra, co que segundo
pase o tempo iremos engadindo máis patrimonio a
esta iniciativa”.
Dende o Museo Terra de
Melide felicitan á administración local de Santiso por
levar a cabo esta importante iniciativa a prol do patrimonio e animan ao resto
de Concellos veciños a seguir os pasos deste gran
proxecto e poñelos en marcha nos seus municipios.
Un proxecto no que se evita
que o patrimonio das vilas
caia no esquecemento e
permite facer fincapé na
importancia de que á veciñanza coñeza e valore estes
recursos, tan abundantes
das vilas da comarca.

Unha veciña de vimianzo gañadora o goberno local denuncia a
do concurso de decoración de Nadal falta de atención médica

Centro de Saúde de Arcediago.

A entrada da Casa da gañadora do concurso de Nadal. /Foto: Concello de Santiso

Julia Madagán Currás da
parroquia de Vimianzo é a
gañadora do concurso de
Nadal organizado polo
Concello de Santiso. O xurado estivo formado por
membros da Asociación Veciñal e Cultural “O noso
Lar”, Asociación “Banda
Escola de Música de Visantoña” e do goberno local da

vila.
A decoración gañadora caracterízase pola orixinalidade, as luces e a utilización
de materiais reciclados, así
como de madeira. Julia decidiu presentar diferentes
estancias decoradas para
esta iniciativa: dende o xardín cheo de luces, a entrada
da casa, presidida por unha

árbore de espigas de millo
pintadas en cor prata ata o
recibidor cunha segunda
árbore e un reno de madeira.
Como premio a veciña gañadora recibirá unha estancia para dúas persoas nun
balneario e/ou un vale para
gastar en diferentes establecementos do municipio.

O Concello de Santiso denuncia a falta de atención
médica no municipio a través dun comunicado á Consellería de Sanidade.
Segundo indican dende o
goberno local: “dende fai
varios meses a atención
médica nos centros de saúde de Santiso está a ser
deficiente. A falta frecuente
do servizo médico que non
vén, ou de facelo faino nun
horario modificado que
causa moitos trastornos á

veciñanza necesitados de
atención primaria”. Ademais, Santiso é un concello
con poboación moi envellecida, polo que parece lóxico, é máis na situación
sanitaria actual, a necesidade dunha atención médica máis continuada. Ante
esta situación o Concello
solicita “unha solución que
corrixa a deficiencia o antes
posible e que evite aumentar os riscos da saúde que
trae esta situación”.
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A iniciativa deportiva ‘Melide activo’
amplia a súa oferta en liña

A Asociación de Troiteiros ‘río
Furelos’ xa teñen preparada a súa
programación de actividades

Imaxe do Concello de Melide co horario completo das actividades deportivas en liña. /Foto: Concello de Melide

Fotografía dun tramo do Río Furelos.

A iniciativa do Concello da
vila ‘Melide Activo’ aumenta as súas actividades
para os máis pequenos e
pequenas da casa coa nova
actividade de Ioga infantil,
e para os adultos ofertan
outra quenda máis de Pilates. Ademais, modifícase de
hora os Xogos en Liña.
Nesta nova aposta polo
deporte, o concelleiro de
deportes, José Antonio
Prado, xustifícaa dicindo
que se trata “de que os veciños e veciñas de Melide se
poidan manter activa e con
todo tipo de seguridades
fronte á COVID, xa que se
realiza o exercicio físico
dende o domicilio”.
O horario destas novas actividades será: Ioga infantil
de seis a sete da tarde os
martes, a quenda a maiores

de Pilates de sete a oito os
luns e mércores e os xogos
deportivos nos mesmos
días que a actividade anterior de seis a sete da tarde.
Esta iniciativa deportiva
conta xa coa participación
de preto de 200 persoas, un
éxito que o concelleiro de
deportes ve xustificado porque “as clases ao ser en directo axudan moito a que a
xente sexa fiel e as siga a
diario”.
Ademais, dende o Concello de Melide cren que nestes tempos tan difíciles este
tipo de actividades son moi
interesantes, xa que son
“unha dobre oportunidade,
permítenos estar activos
nestes momentos nos que
non se aconsella saír da
casa e aprendemos a usar
novas ferramentas en liña

como son as que se empregan para levar a cabo estas
clases deportivas”, comentaba para Radio Melide o
tenente alcade, José Antonio Prado.
Cabe tamén recordar que
rematou o prazo do concurso que organizan dende
‘Melide Activo’ a través das
redes sociais para que todos
aqueles deportistas da vila
enviaran as súas fotos facendo deporte. Todos e todas aquelas persoas que
viran a través das contas de
‘Melide Activo’ que se subiran as súas imaxes, os protagonistas xa poden pasar
polo departamento de Deportes do Concello de Melide a recoller os seus
agasallos, moi orientados a
seguir facendo deporte nestes tempos de pandemia.

o Concello de Melide organiza un concurso de
disfraces virtual a través de imaxes nas redes

Cartel do Entroido do Concello de Melide. / Foto: Concello de Melide

A Concellaría de Cultura e
Turismo do Concello de
Melide convoca, por mor da
pandemia, un concurso de
disfraces de ‘Entroido Virtual 2021’, coa finalidade de
incentivar a participación
da veciñanza a través das
redes sociais do municipais
o luns 15 e o martes 16 deste
mes, nas que se poderán
votar aos teus disfraces favoritos dándolle ao “gústame” da publicación.
Neste concurso virtual hai
tres categorías: infantil,
para os cativos e cativas de

A Xunta Directiva da Asociación de Troiteiros ‘Río
Furelos’ anuncioulles aos
socios o novo programa de
actividades para este ano.
Como en todos os ámbitos,
estas iniciativas estarán
condicionadas pola situación da pandemia actual,
motivo polo que o pasado
ano tiveron que suspenderse.
Entre as actividades para
este 2021 temos: a reposición e o mantemento da sinalización do couto de
pesca así como dos accesos
ao río; o XVI Campionato
de Pesca Terra de Melide;
as XVI xornadas de limpeza
do río Furelos e afluentes;
charlas e exposicións nos
centros de ensino; o Master
Campeóns pesca á mosca;
campaña “Proxectos ríos” e

talleres de montaxe de
mosca e culleriñas.

cero a doce anos; xuvenil,
para os mozos e mozas de
13 a 18 anos; e familiar para
as persoas conviventes. Nas
seccións de infantil e xuvenil haberá dúas modalidades, a individual e en
grupo. Ademais, para as diferentes categorías terase
en conta que unha mesma
persoa non pode participar
nas distintas modalidades
(individual e en grupo).
Para os gañadores e gañadoras haberá seis premios
repartidos para as modalidades antes mencionadas e
serán: na categoría de infantil, vales regalo en libros
e xoguetes; na xuvenil, va-

les en roupa deportiva e
material informático; e por
último, na modalidade familiar, vales en xantares.
Todos estes premios poderanse usar en diferentes comercios da vila.
Os disfraces gañadores
será aqueles que teñán
máis “gústame” nas publicacións das redes sociais do
Concello de Melide e daranse a coñecer o mércores
17 de febreiro, poñendo
punto e final a estas datas
de disfraces tan atípicas.
Está iniciativa é unha das
actividades enmarcadas na
programación cultural do
Entroido 2021.

reunión coa
Consellería
O presidente da Asociación,
Xavier Pazo, reuniuse, por
videoconferencia, coa Conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, a
Xefa Territorial da Coruña,
Cristina Carrión e o Xefe do
Servizo de Patrimonio Natural na Coruña, Fernando
Gil e outros representantes
da pesca fluvial da provincia.
Nesta reunión dende Medio Ambiente adiantoulles
as características da nova
Lei de Pesca Fluvial de Galicia. Así mesmo, debateron
sobre os novos convenios
de colaboración coas sociedades de pesca.
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A Asociación Alecrín xa ten os gañadores
dos seus concursos de entroido virtuais

lustración que acadou o primeiro premio. / Foto: Asociación Alecrín

Gañadora do concurso de disfraces de Alecrín . / Foto: Asociación Alecrín

Prato vencedora na categoría de cociña. / Foto: Asociación Alecrín.

Máscara gañadora. / Foto: Asociación Alecrín.

Este ano dada as circunstancias que non permiten
facer xuntanzas dende a
Alecrín, Asociación de Mulleres Rurais da Comarca de
Melide, organizaron un
concurso de disfraces en
liña porque “non queremos
que tanto nenos e nenas
como adultos perdades a
ilusión”.
As gañadoras e gañadores
demostraron que, a pesares
das circunstancias, o entroido pódese ser celebrando con ganas e
orixinalidade.
Neste concurso houbo
cinco modalidades, nas que
podían participar persoas
de todas as idades, que son
as de: concurso de máscaras, cociña, contos, ilustración e disfraces de entroido.
Cada participante só po-

derá concursar cun traballo
en cada modalidade e optar
aos seguintes catro premios: o primeiro, un cheque regalo de 30 euros; o
segundo, un vale de regalo
de 20 euros; e un terceiro
de 10 para gastar no comercio da vila asignado a cada
premio.
Estes vales son “unha
axuda ao comercio local da
vila nestes momentos tan
complicados para eles.
Oxalá puidésemos dar máis
premios e así axudar tamén
a máis negocios”, comentaba Aurora Fernández,
presidenta da asociación.
Na categoría de disfraces
a gañadora é Teresa Blanco
cun traxe que nos leva de
cheo á película de Star
Wars, en segunda posición
Adela Varela vestida de ca-

zador con escopeta incluída
e en terceiro lugar un cativo
disfrazado de mazá con
verme.
Na modalidade de ilustración só houbo unha participante, polo que os
segundo e terceiro premio
quedaron baileiros. A gañadora plasmou no papel
unha máscara de entroido.
No eido da gastronomía o
premio principal as orellas
de Natalia Amaro, logo
quedaron as Jessica Barallobre, con forma de antiface incluido, e as de
Amelia Rodriguez.
Os contos de entroido tiveron tres gañadoras: Judith Rodriguez co primeiro
galardón, Rocío Varela co
segundo e Lidia Varela co
último.
Para rematar coas gaña-

doras repasamos a categoría de máscaras alzouse co
primeiro premio Teresa
Blanco cunha do máis colorida e floreada, seguida por
María José Martínez cun
antiface de vaca e co terceiro premio unha pequena
cunha máscara moi orixinal
e chamativa.
O xurado estivo composto
por membros de diversas
asociacións de Melide: da
Asociación Catasol, Asociación D.A Cerne, Asociación
Cultural Charamela e a
Asociación de Mulleres Rurais Alecrín. Para decidir os
gañadores e gañadoras tiveron moi en conta aspectos
como a creatividade, os materiais empregados e que
fosen vistosos.
Ademais deste concuros,
dende as redes sociais da

asociación estiveron publicando durante os días previos ao entroido fotografías
con diferentes receitas de
postres típicos destas datas
para, que dende a casa, á
veciñanza se animara a
probar a facelas e endulzar
un pouco estas datas.

Supéndese o Festival
SBK
A maiores, dende a Asociación de mulleres rurais
vense obrigadas un ano
máis a suspender o Melide
SBK Festival, un dos grandes eventos de bailes de salón que tiñan lugar na vila,
“dado que é un evento no
que participa moita xente e
que vén de todas partes de
Galicia e, incluso de España” confirmaban dende
Alecrín á radio municipal.
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“ESTE MES
LATEXO LOGOPEDIA CÓNTACHE…”
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LoGoPEDiA EN ATENCiÓN TEMPErÁ

“O neno que todo o mundo coñece, que ata os 4 anos non falou e despois falou ben, NON EXISTE” (Gerardo Aguadopsicólogo e logopeda).
O peor que pode escoitar unha nai ou un pai cando observa que o desenvolvemento da linguaxe da súa filla ou fillo
non é o adecuado é “xa falará”. Esa frase é un cliché que se usou durante moito tempo para restar importancia a esas
alteracións e por esa frase, a intervención retrásase sen motivos, sen ter en conta que, canto máis tempo se retrase,
existirán máis consecuencias negativas para o desenvolvemento integral da nena ou neno. A atención temperá en dificultades do desenvolvemento, supón unha maior efectividade nos tratamentos, obxetivándose periodos máis curtos
de intervención e unha evolución máis positiva e rápida que noutras etapas da vida.
Obviando as particularidades de cada persoa, hai unha serie de fitos que toda persoa debe acadar, dentro dunhas
idades cronolóxicas aproximadas. De forma xeral, unha nena/o de 0 a 12 meses, debería usar os sorrisos e os choros
ante a interacción das persoas do entorno, miralas e seguilas coa mirada pola estancia e debería balbuciar e incluso
dicir as primeiras palabras chegados os 12 meses. Entre os 12 meses e ata os 2 anos, debería comprender os enunciados
das persoas que interaccionan con ela e comezar a unir varias palabras para formar estruturas lingüísticas máis complexas cunha intencionalidade comunicativa para, na franxa de idade dende os 2 e 3 anos, formar frases complexas
Cristina Fernández Barros
Nº col. 15/0099
que lle permitan comunicarse de forma efectiva con propios e estranos aínda que persista algunha alteración na articulación. Pode dicirse que unha crianza de 3 anos, ten que ser capaz de entender e facerse entender cunha conversa funcional sen a intervención
dunha persoa adulta do seu entorno. Na etapa de 4 a 6 anos, calquera persoa debería ter adquiridos os compoñentes da linguaxe: fonoloxía, semántica,
morfosintaxis e pragmática, ademais de contar cunha boa comprensión da linguaxe oral. Hai que ter en conta que será nesta etapa na que se comezará
coa introducción á lectoescritura, máis complexa de adquirir se aínda hai dificultades nas capacidades de base.
Se este fitos non se cumpren, acudir a unha logopeda colexiada é a mellor opción para que as dificultades non condicionen nin o desenvolvemento,
nin a interacción e/ou a autoestima da persoa. A logopeda fará unha avaliación exhaustiva, o máis obxectiva posible (axudándose de probas estandarizadas, rexistros de fala en formato audio e video e/ou análise de diferentes tarefas de comunicación) e unha posterior planificación de obxectivos
de tratamento e dos recursos precisos para adquirilos, en caso de que fora necesario comezar unha intervención. Traballará baixo a evidencia
científica e clínica para adaptarse a cada caso, potenciar as capacidades e disminuir as dificultades. Non será tarefa fácil pero trátase de marcar a diferencia no desenvolvemento comunicativo e mellorar a calidade de vida da persoa. É de valorar todo o que se pode conseguir e canto antes, mellor.

Horarios e vida: construír dende a lama

Cando estamos enterrados nunha crise, nun problema ou asoballados por unha nube negra é difícil pensar con claridade en cousas que
nos fagan avanzar. Dicía unha canción que "cos pés fríos non se pensa ben". Pero tampouco coa cabeza quente, porque é doado sentir
que a nube negra non vai pasar nunca.
Mais este é o tempo que temos. Este tempo de confinamentos, de recesión económica e social, de cero perspectivas e de todas as incertezas posibles. E tamén neste tempo temos que tratar de mellorar o entorno no que vivimos porque, desgrazadamente, non sabemos
cando se vai pechar esta paréntese.
Vén esta descrición do contexto á especial e durísima realidade que está vivindo o comercio, a hostalería, a vida toda dunha vila coma a
noso, que dende as 7 da tarde semella morto. Non parece posible sacar nada positivo desta situación, que nos deixa as tendas pechadas
polas tardes, os tendeiros coa ilusión e a conta bancaria confinada, e os clientes murchos de necesidades. Pero a realidade é que non sabemos cando vai cambiar isto, ou se vai cambiar, e deixarse esmorecer pensando nun futuro que se cadra tampouco chega non parece
aportar nada edificante.
Por iso, se cadra non era mala idea que os que son capaces de mudarnos os horarios vitais dun mes para outro, repensasen iso que nos
din sempre: que non é posible adaptar os horarios españois aos ritmos europeos, "porque España é diferente". Tan diferente non será
cando se apaga a vida comercial ás 7 da tarde, coma nos mellores tempos de Londres. Tan diferente non será cando estamos paralizados
no mesmo exacto punto ca todo o mundo occidental, por un mesmo bicho.
As crises sempre foron bos niños dos cambios, e das oportunidades. Ou deberían de selo. Aínda que pareza imposible sacar algo bo
desta situación, se cadra poderíase aproveitar para darlle unha volta aos horarios comerciais, á conciliación coa vida que está fóra dos
traballos (que tamén a hai), e a pasar a limpo, sobre o papel dos convenios laborais, o que supostamente deberiamos aprender esta crise.
Claro que non basta con facer firmes os horarios que agora se impoñen por orde pandémica. Así, cun mapa sobre unha mesa, dende
unha oficina, foi como se dividiu África, e xa se ve como saíu...
Habería que darlle unha volta aos horarios escolares (e por tanto aos servizos asociados. Un único comedor escolar para todo Melide é
un exemplo de "primeiro de conciliación", que polo visto aínda non superamos...); darlle unha volta á idea de que non é máis produtivo
un traballador que bota máis horas no traballo; darlle unha volta á idea asentada de que está mal visto descansar, pechar o teu negocio
un día por semana para poder vivir; darlle unha volta aos xuízos que se fan sobre as persoas e os negocios que cren que estar máis felices
nas súas vidas, menos estresados, se vai notar positivamente na súa actividade laboral.
E que, cando este tsunami teña pasado, poidamos construír soños novos, e realidades máis sólidas coa lama que nos deixa nos arredores.
vanesa de Quinzán
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DOLORES, MERCERÍA ISABEL
“Son a cuarta xeración en levar este negocio, lévoo nas miñas raíces”

Este mes, a entrevista do
socio fixémoslla a Dolores
Vázquez Senín, a xerente
dunha das mercerías máis
antigas de Melide, e que
leva o nome da súa nai, a
anterior encargada da
tenda: Isabel.
Recíbenos no establecemento de Mercería Isabel,
Dolores, unha muller tímida que prefire non saír
na foto.
- A veciñanza que leva
máis tempo en Melide
coñece a Mercería isabel, e moitos deles, seguro que pararon a
comprar nela máis
dunha vez. isto explícase porque, cantas xeracións pasaron xa polo
negocio da mercería?
Dolores
vázquez
(D.v.): Pois son a cuarta
xeración da familia Senín
en traballar no comercio da
mercería. Todo empezou
con miña bisavoa que foi
costureira e xa polos anos
40 vendía algún que outro
mandil e roupa interior de
muller que facía ela. A segunda xeración en dedicarse a isto foi miña avoa
que logo de pasar toda a súa
infancia vendo a súa nai coser decidiu, unha vez chegada a revolución industrial
e dado que toda a roupa
viña xa confeccionada e
preparada, montar unha
tenda na vila e, ao mesmo
tempo, ir vender polas feiras de toda a comarca. De
feito, eu teño o recordo de
cando era pequena de miña
avoa indo vender ás feiras
dos municipios próximos,
como era a Golada. Porén,
co paso do tempo a xente xa
empezou a vir comprar a
Melide porque as mulleres
xa puideron empezar a sacar o carné de conducir e
ademais, aproveitaban que
viñan os domingos vender
os produtos da horta á vila
para entrar nos comercios e
mercar o que necesitaban.
- imaxino que no teu
caso aprender o oficio
non foi difícil.
- D.v.: Foi moi fácil (risas).

Imaxe do establecemento de Mercería Isabel, na rúa Camiño de Ovedo, 3 en Melide

Eu nacín na casa de miña
avoa, aquí ao lado, e fun
vendo dende que tiña tres
ou catro anos o que era o
negocio. Con esa idade
miña irmá máis eu xa axudabamos a dobrar a roupa e
colocala nos estantes. E incluso a tenda facía de lugar
de xogos, xa que na casa de
miña avoa estaba pegada á
cociña, entón mentres os
maiores comían miñas irmás máis eu íamos xogar a
ela a vender e mercar
roupa. De feito, no comercio había dous tallos, un
máis pequeno e outro un
pouco máis grande, e mentres non chegabamos ao
mostrador poñiámonos encima deles, e esa tamén foi
unha maneira de darnos
conta de como nos iamos
facendo maiores. Poderiamos dicir que “mamamos”
o que é este negocio, está
nas nosas raíces.
- Para os veciños e veciñas de Melide sodes un
establecemento de toda
a vida.
- D.v.: Si, miña nai leva
nesta tenda 30 anos, e eu
levo con ela 20. É certo que
cando ela montou a merce-

ría miñas irmás e eu fomos
estudar cada unha o que
nos gustou, pero logo miña
nai necesitaba coller unha
empregada e propúxonos se
algunha de nós quería estar
aquí con ela no negocio e eu
aceptei.
- En canto ás vendas,
como está agora a situación?
- D.v.: A COVID afectounos moito e o peche perimetral tamén. No meu caso
o 80% da miña clientela e
de concellos veciños, e incluso persoas que viven nas
cidades pero que durante o
fin de semana veñen para
aquí. Ademais, é moi curioso que a clientela é xeracional igual ca nós, miña
avoa atendeu aos avós,
miña nai aos fillos e eu
atendo agora aos netos.
Nestes vinte anos que levo
aquí atendendo, vexo o
paso do tempo a través das
persoas, xente que viña
aquí de novo que logo empezou a vir aquí coa muller
e que agora xa veñen con
nenos. E non só esa parte,
tamén vexo como aqueles
señores maiores que viñan
aquí mercar a principios de

mes cando ían cobrar as
pensións ao banco e aproveitaban a viaxe para mercar, comer uns churros e oír
unha misa, pois co paso dos
anos foron vindo menos e
incluso oes que morreron.
Pero tamén hai casos nos
que os netos desa xente veñen aquí e cóntanche que
seus avós xa mercaban na
nosa mercería.
- Hai produtos que foron perdendo a súa demenda co paso do
tempo?
- D.v.: Claro. Por exemplo,
a nivel de interiores as mulleres antes usaban moito o
biso para poñer por debaixo
das saias e dos vestidos,
pois ben, agora como a
maioría das mulleres usamos pantalóns, é unha
prenda que se está perdendo moito. Outro exemplo, pode ser que antes
vendía mantas e edredóns e
agora vendo nórdicos.
- En canto aos produtos
que tes na tenda, intentas que sexan feitos en
Galicia e en España?
- D.v.: Intento que veñan
xa non só de marcas españolas e galegas, senón da

Unión Europea en xeral.
No caso das medias, as fábricas máis importantes están en Italia. Ou as toallas
que as mellores veñen de
Portugal. O que intento tamén é comprar a máxima
calidade ao mellor prezo.
Ademais, no caso de produtos de fábricas galegas teño
os mandilóns, os de cruzar
de toda a vida, pois ou ben
me veñen dun taller que hai
en Monterroso ou dun que
hai en Pontevedra.
- Como foi a pasada
campaña de Nadal e cal
foi o agasallo estrela?
- D.v.: Non me podo queixar, a verdade, dentro da situación na que estamos
claro. Tamén é certo que
nos beneficiou moito, neste
caso, que a xente non puidera saír da vila porque foi
unha maneira de que viñeran comprar os agasallos ás
tendas locais. En canto ao
regalo estrela, o que máis
vendimos foi batas e pixamas. A xente sabía que non
se ía poder saír da casa e
aproveitou para regalar
roupa que poñemos para
estar nela.
- Sodes unha mercería
de toda a vida pero iso
non vos impide, actualizarvos e evolucionar
cos novos tempos.
Unha mostra diso é que
tedes páxina web onde
amosar os vosos produtos e onde a xente
pode facer os seus pedidos.
- D.v.: Si, de feito, levamos
dúas semanas onde notamos un aumento considerable de pedidos para levar,
que veñen ou ben xestionados a través da páxina web
ou mediante as redes sociais. Nós mandamos paquetes a calquera punto da
península española, aínda
hoxe saíu unha caixa para
Cadiz e temos enviados outros a Madrid, Barcelona e
a Bilbao. Nesta situación
ter espazo na web é case
obrigatorio, porque é o que
che axuda a poder seguir
vendendo os teus produtos.
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