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EMPRESA
Hotel Carlos 96
e Pastelería
Trisquel xuntos
nun novo 
proxecto 
culinario    P10

CULTURA
Os Concellos
de Toques e 
Melide crean
dúas novas 
rutas de
sendeirismo   

P20

O Grupo Noguerol reforma
a tenda de cociña e baño

O Grupo Noguerol reforma a tenda situaciada na rúa
do Convento, dedicada á exposición de produtos e
mobles de cociña e baño. P8

A campaña do Día da Nai 
sortea 200 euros en xoias

A campaña do Día da Nai organizada por ASETEM
sorteou 200€ en xoias para gastar nunha das xoierías
asociadas: Roval, Pereiro, Silvela e Oro Ley. P3

A Asociación de Empresa-
rios da Terra de Melide
vén de firmar un convenio
de colaboración coa em-
presa de paquetería En-
vialia. 

O pasado 26 de abril, o
vicepresidente de ASE-
TEM, Rodrigo Fernández
e o comercial de Envialia,
Carlos Martín firmaron
dito acordo na sede da
asociación. 

Con esta colaboración os
socios e socias de ASE-
TEM - CCA poden enviar
paquetería de xeito gra-
tuíto mentres dure a sub-
vención que se fai cargo
destes gastos.  P6
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Jesús Luaces,
Instituto da
Sordeira P23

ASETEM e Envialia colaboran para o
envío e entrega de paquetes gratis

COMARCA
A innovadora
tecnoloxía do
CEIP de 
Arcediago
chega as ondas
de RNE      P18

ENTREVISTA



Coa entrada de maio dá co-
mezo o mes da repostaría
tradicional melidense, na
cal os melindres, ricos e
amendoados son os gran-
des e saborosos protago-
nistas. 

Non todas as vilas gale-
gas poden presumir de ter
uns doces típicos nin ex-
clusivos. No caso de Me-
lide, temos os ricos que
son orixinais desta parte
do mundo, xa que en nin-
gún outro recuncho os pre-
paran. Tamén están os
melindres e amendoados,
que pese a non ser únicos
desta zona, forman parte
da nosa repostaría máis
tradicional. 

Como pobo deberiámo-
nos sentir orgullosos e
identificados por estes tres
doces, xa que colocan a
Melide no mapa imaxina-
rio dos foráneos e crean
curiosidade por visitarnos
e coñecernos. Este ano, de
non ter vido unha pande-
mia mundial que nos freou
en seco a todos e a todas,
tería que celebrarse a edi-
ción número trinta da
Festa do Melindre. Un
evento de interese turístico
galego que ten lugar todos
os domingos da segunda
semana de maio, na que
era costume ver decenas

de persoas mercando nos
postos dos principais obra-
doiros melidenses que pre-
paran estes doces: Casa
Melchora, Panadería Ta-
hona, Pastelería Trisquel,
Panadería Tarrío, Pastele-
ría Estilo e Panadería de
Toques. 

Estas tres elaboracións
son idóneas para desfrutar
e degustar en calquera
época do ano e combinan á
perfección cun café ou li-
cor, produtos dos cales ta-
mén temos bos creadores e
distribuidores no munici-
pio. Para que os melindres,
ricos e amendoados sigan
a percorrer e coñecer
mundo debemos axudar-
lles. Para iso, podemos,
por exemplo, agasallar es-

tes doces ou acollelos den-
tro do noso consumo habi-
tual. 

Os melindres, ricos e
amendoados conquistan o
padal co seu doce e suave
sabor. Unha experiencia
gustativa única e pracen-
teira da que temos a pa-
tente en Melide. Os doces
tradicionais melidenses
deben ser unha bandeira
que ondear como signo de
identidade, ao igual que o
son outros moitos tesouros
con raíces na vila. 

Melide é unha terra que
conta con moi boas mate-
rias primas que converten
os pratos da súa gastrono-
mía en elaboracións de ex-
celente calidade e sabor.
Valoremos o noso. 
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Tribuna de opinión

O Día do Traballador e da
Traballadora en pandemia

Xunta Directiva de ASETEM-CCA

A celebración do Día do
Traballador e da Traballa-
dora, o 1 de maio, deste ano
estivo marcada pola pan-
demia, ao igual que as me-
didas que o precederon
neste eido. Co aterrar da
COVID - 19, tamén chega-
ron, para quedarse, ferra-
mentas como o ERTE, coa
cal se puideron evitar miles
de despedimentos. 

Con esta situación sanita-
ria, a precariedade laboral
acentuouse aínda máis e
tanto xefes como traballa-
dores incluíron un novo
motivo de estrés no seu día
a día. Coas restricións e li-
mitacións impostas polas

administracións ao longo
deste ano, foron moitos os
autónomos, empresarios e
empregados que non pui-
deron realizar o seu oficio
ou abrir o seu negocio.
Unha situación moi com-
plexa na que as institucións
públicas deberían estar á
altura e apoiar o sector em-
presarial para evitar unha
caída en efecto dominó. 

Queda moito camiño por
andar para chegar ao ins-
tante no que a precarie-
dade laboral e as altas
taxas e porcentaxes de paro
e desemprego sexan cousa
do pasado, doutros tempos
que quedaron atrás. 

Editorial
Melindres, ricos e amendoados
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Contacte con nosotros, podemos ayudarle
986118714 – 698179968

pedidos@plagostel.com

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

Asetem-CCA celebrou a campaña do Día da Nai
“Unha xoia para mamá”

Un dos lotes entregados polo Día da Nai e o cartel da campaña. /Foto: Cerne Pilar López, xerente, e María Luisa Mosquera, gañadora do vale de 200 euros./Foto: Cerne

Roval, Calzados broz, Mei-
xela, Parafarmacia ‘O Can-
tón’, Supermercado Gómez,
M&M Moda, Floristería
Maru, Electrosan, Carnice-
ría Cardelle, óptica Melide,
Floristería Tarrio, Xoiería
Silvela, Floristería Strelizia,
borboriño Xeados, Merce-
ría Isabel, Anic Difusión,
Pastelería Estilo, Casa Jua-
nito, Casa Santos, Sport
Moda, Electricidade Vilela,
Estanco Angarela, Marvi,
Dándolo, Pasarela, Sakho,
óptica Tábora, Casa San-
tos, Laia Zapateiros, Xoie-
ría Pereiro, Librería

Cousas, óptica Alain Affle-
lou, Panadería Toques,
Leiva Motorsport e Meli-
mática.    
O sorteo para coñecer a ga-
ñadora do vale “Unha Xoia
para Mamá” celebrouse o 5
de maio e retransmitiuse
en directo a través da pá-
xina de Facebook de ASE-
TEM - CCA. A afortunada
foi a melidense María Luisa
Mosquera, coa súa compra
realizada en Anic, e xa pa-
sou polas oficinas da aso-
ciación para recoller o
cheque de 200 euros para
gastar nas xoierías.

forman parte desta activi-
dade para que agasallaran
cunha flor de tempada ás
persoas que foron mercar,
para así encher tamén as
rúas de Melide de cor e ale-
gría no Día da Nai.
A campaña do Día da Nai
contou con máis de 40 es-
tablecementos participan-
tes, unha das accións máis
numerosa, eses son: Colo-
rín Colorado, Carnicería
Penas, Muxica Tenda Xo-
ven, Romero Zapaterías,
Librería Victorio, Mis Me-
jores Labores, Diva Pro,
Xoiería Oro Ley, Xoiería

A Asociación de Empresa-
rios da Terra de Melide or-
ganizou unha actividade
para o Día da Nai moi espe-
cial, na cal o comercio local
foi o gran protagonista e na
que mercar podía ter un
premio. 
Este ano, a entidade em-
presarial quere promover e
impulsar o comercio local
melidense con motivo de
agasallar a todas as nais da
vila. Para conseguilo, ASE-
TEM - CCA sorteou un vale
de compra valorado en 200
euros entre as vendas que
se fixeron durante o 26 de

abril e o 2 de maio (ambos
incluídos). Este bono, cha-
mado “Unha xoia para
mamá”, será válido para
gastar nunha das catro
xoierías asociadas que son:
Xoiería Pereiro, Oro Ley,
Silvela e Roval. 
Ademais, ASETEM –CCA
quería ter un detalle coas
persoas que acudiran a
mercar o domingo 2 de
maio aos seus comercios
asociados e participantes
na campaña. Por este mo-
tivo, a asociación entregou
un lote de flores a cada un
dos establecementos que
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A Asociación de Empresa-
rios da Terra de Melide vén
de firmar un convenio de
colaboración coa empresa
de paquetería Envialia. 

O pasado 26 de abril, o vi-
cepresidente de ASETEM,
Rodrigo Fernández e o co-
mercial de Envialia, Carlos

Martín firmaron dito
acordo na sede da asocia-
ción. O tecido empresarial e
comercial da vila melidense
está, dende o comezo da
pandemia, a sufrir unha si-
tuación complexa na que
todos os apoios son necesa-
rios e importantes. 

Con este convenio ASE-
TEM vailles proporcionar
aos asociados e asociadas as
seguintes vantaxes no ser-
vizo de paquetería: reco-
llida dos vultos  nas propias
tendas, para conseguir dar-
lles maiores comodidades
aos comerciantes; a reco-

ASETEM firma un convenio de colaboración con
Envialia para dotar aos socios dun novo servizo

llida e entrega de paquetes
será totalmente gratuíta
para os socios, mentres
dure a subvención coa que
se pagan ditos gastos; o sis-
tema de funcionamento é
moi sinxelo, chega con que
cada establecemento
chame ao número de telé-
fono, que ASETEM- CCA
lles proporcionou para esta
tarefa, se identifiquen co
seu nome comercial. Os en-
víos realizaranse na maior
brevidade posible e con to-
das as garantías. 

Este servizo con Envialia
está dispoñible dende o sá-
bado 1 de maio. Ademais, a
Asociación de Empresarios
da Terra de Melide seguirá
mantendo a capacidade de
enviar a través de Correos,
polo que se algún establece-
mento quere seguir usando
este método pódeo seguir
facendo. 

A xerente da entidade, Pi-
lar López, está convencida
de que “este vai ser un ser-
vizo con boa acollida por
parte dos nosos comercian-
tes, xa que é unha ferra-
menta que nestes tempos
precisan a miúdo e Asetem
permítellelo facer de xeito

gratuíto”. Por outra banda,
López tamén valora positi-
vamente as condicións do
convenio de colaboración,
debido a que “a recollida en
tenda supón unha gran co-
modidade para os socios e
socias porque lles evitar ter
que desprazarse”. 

Ademais, a xerente mani-
festou o seu interese en que
as axudas da Dirección Xe-
ral de Comercio, da Xunta
de Galicia, poidan seguir na
mesma liña, apoiando cola-
boracións coma estas para
que os comerciantes teñan
a posibilidade de desfrutar
de mellores servizos. 

Todos os establecementos
asociados van contar con
este servizo polo que a veci-
ñanza tamén se vai ver be-
neficiada del á hora de facer
as súas compras nas páxi-
nas web das tendas.

A finalidade da asociación
é seguir mellorando cada
día, ampliar os servizos e
incrementar a calidade dos
que xa ten a disposición do
máis do centenar de socios
e socias. Un xeito máis de
impulsar e apoiar o comer-
cio local da vila e o seu te-
cido empresarial. 

Rodrigo Fernández, vicepresidente de ASETEM, e Carlos Martín, comercial de Envialia. /Foto: Cerne
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Subvencións para proxectos de eficiencia 
enerxética dirixidas a pemes e autónomos

Imaxe dunha nave con instalación de paneis solares. / Foto recurso

toria, publicadas na páxina
web de ASETEM.

Os traballos que poden re-
cibir estas axudas son os
que procuran unha inver-
sión en equipamentos con-
sumidores de enerxía ou
elementos que contribúan a
unha xestión enerxética efi-
ciente incluídos nas seguin-
tes tipoloxías de actuación:
bono envolvente, elemen-
tos de control solar; insta-
lacións eléctricas, mellora
de eficiencia enerxética nas
instalacións; iluminación,

A Xunta de Galicia abriu o
prazo para presentar as so-
licitudes para a realización
de proxectos de mellora
enerxética, dirixido a autó-
nomos e pequenas e me-
dianas empresas con
actividade económica no
campo do comercio, hosta-
lería ou artístico-recreativo
na comunidade autónoma
galega. 

Son proxectos subvencio-
nables os gastos e investi-
mentos realizados entre o 1
de xaneiro e o 30 de setem-

bro que conte cun presu-
posto de, polo menos,
1.000 euros sen incluír o
IVE. A contía da axuda será
do 80% do custo elixible da
actuación, con carácter xe-
ral, estableceuse un má-
ximo de 6.000 euros por
traballo. Cada solicitante
pode presentar unha única
petición por centro de tra-
ballo, iso si, cada solicitude
poderá incluír unha ou va-
rias actuacións de distinta
tipoloxía dentro das recolli-
das nas bases da convoca-

renovación de equipamen-
tos de iluminación interior
e/ou exterior; equipa-
mento, renovación do equi-
pamento consumidor de
enerxía como cafeteiras ou
mobles frigoríficos; climati-
zación, equipamentos que
permitan reducir o con-
sumo de enerxía das insta-
lacións de climatización,
ventilación e auga quente
sanitaria do establece-
mento; e por último inmó-
tica, sistemas domóticos e
/ou inmóticos que permi-
tan xestionar o gasto. 

O prazo de presentación
das solicitudes rematará o
30 de xuño. As persoas in-
teresadas deberán presen-
tar a súa proposta por
medios telemáticos, a tra-
vés do formulario disposto
dende a sede electrónica da
Xunta de Galicia e na pá-
xina do INEGA. Ademais,
tamén teñen que presentar
a memoria técnica do pro-
xecto, segundo o modelo
dispoñible na páxina da
INEGA, e o poder de repre-
sentación do solicitante.
Para o acceso á aplicación
de presentación das solici-
tudes será preciso o NIF e o
contrasinal determinado
polas persoas interesadas.

Aberto o prazo para solicitar as axudas
do Programa Renove Electrodomésticos

Interior da tenda de Electrosan en Melide. /Foto de arquivo

O programa Renove Elec-
trodomésticos está dirixido
a persoas que residan en vi-
vendas localizadas en Gali-
cia e queiran renovar os
seus equipos por outros da
mesma tipoloxía e coa se-
guinte cualificación enerxé-

tica: frigorífico ou frigorí-
fico conxelador A, b, C ou
D; conxelador A, b, C ou D;
lavadora A, b ou C; lava-
louza A, b ou C; ou enci-
mera de indución total.

Os apoios poderán acadar
o 25% do prezo do electro-

doméstico para un consu-
midor xeral, o 50% para os
vulnerables e o 75% para os
vulnerables severos, polo
que, segundo a tipoloxía de
electrodoméstico e o con-
sumidor, as axudas irán
desde os 100 aos 450 eu-
ros.

A Xunta de Galicia prevé
chegar a uns 20.000 foga-
res galegos con estas axu-
das. O presuposto total
para este fin é de 3 millóns
de euros e as solicitudes
poderanse tramitar a través
das entidades colaborado-
ras co proxecto. 

Ademais, con este Plan de
accións reduciranse as emi-
sións de CO2 e cada familia
poderá aforrar cada mes na
súa factura da luz.  

ASETEM - CCA fai entrega do
material dos bonos da Xunta

Material repartido por ASETEM - CCA. /Foto: Cerne

A finais do mes de abril,
traballadoras da Asociación
de Empresarios da Terra de
Melide repartiron polos es-
tablecementos asociados
diferente material sobre os
bonos Activa Comercio, da
Xunta de Galicia. 

No lote que se entregou ía

unha carta onde se expli-
caba con detalle a campaña,
un adhesivo para identificar
os comercios participantes
e un folleto no que se indi-
can as instrucións para des-
cargar a aplicación
mediante a cal funcionan
estes bonos de comercio. 

Máis de 30 tendas
participan nos
Bonos Activa 
Máis dunha trintena de es-
tablecementos melidenses
participan na campaña de
bonos Activa da Xunta de
Galicia. 

Os comercios adheridos a
esta iniciativa e nos que,
polo tanto, se poden can-
xear os descontos destes
bonos son: Grupo Nogue-
rol, Romero Zapaterías,
Calzados broz, Silvia Esti-
listas, Informática Melide,
Saro Pelu&Spa, óptica Me-
lide, Moda Infantil Sueños,
Ramón Cabado S.L, Mis
Mejores Labores, Diva Pro,
Colorín Colorado, Tenda
Xoven Muxica, Mobles
Ares, óptica Alain Afflelou,
Salacadula Shop, óptica
Tábora Melide, Xoguetería
Toysmaniatic, Modas Dán-
dolo, Mercería Isabel, Xoie-
ría Oro Ley, Pasarela Moda,
Xoiería Roval, Meixela,
Stardemoda, Sport Moda
Melide, Mobles Paula, Flo-
ristería Tarrio, Leiva Mo-
tosport e Perfumería Lyss. 

Os bonos Activa Comercio
aínda se poden descargar
en: www.bonosactivaco-
mercio.gal. 
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Amplíase o prazo para solicitar as 
axudas da PAC 2021 ata o 15 de maio

Aberto o período de solicitudes para
as subvencións de dixitalización

Un empresario cos seus aparellos tecnolóxicos. /Foto: Oficna do autónomo

Maquinaria agrícola traballando nun campo de trigo. /Foto: MAPA

O Ministerio de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación
(MAPA) amplía un par de
semanas máis, ata o 15 de
maio, o prazo de presenta-
ción da solicitude única das
axudas da Política Agraria
Común (PAC) para o ano
2021 en toda España. 

A normativa que así o es-
tablece tamén prevé que as
comunidades autónomas
que o consideren necesario
poderán volver ampliar o
prazo ata o 30 de maio. O
tempo de solicitudes

abriuse xa o pasado 1 de fe-
breiro. 

O motivo para esta pró-
rroga é segundo indica o
Ministerio, “a situación do
estado de alarma e as limi-
tacións de movemento das
persoas” por mor da pan-
demia que se está a sufrir
en todo o mundo. Esta am-
pliación fora solicitada en
diversas ocasións por aso-
ciacións agrarias e admi-
nistracións autonómicas. 

Unha vez finalizado o
prazo, levaranse a cabo os
determinados controis es-
tablecidos na normativa
europea para que non se
atrasen os pagos aos agri-

cultores. Os interesados e
interesadas en realizar a
solicitude de dita axuda po-
den achegarse a oficina de
Extensión Agraria de Me-
lide, situada no Concello,
con cita previa en horario
de 9:00 a 14:00 horas.

O Ministerio de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación
recorda que “en determina-
dos casos os solicitantes
poderán presentar ata 15
de xuño unha modificación
da súa solicitude única”,
esta tamén será a data lí-
mite para a presentación
das comunicacións de sec-
cións de dereitos de pago
básicos. 

Aberto o período de solici-
tudes para as subvencións
destinadas á implantación
e pulo da estratexia dixital
e modernización do sector
comercial e artesanal, ata o
vindeiro 5 de xuño. 

As solicitudes presenta-
ranse, obrigatoriamente,
por medios electrónicos a
través do formulario nor-
malizado dispoñible en:
https://sede.xunta.gal.

As accións subvenciona-
bles son: posta en marcha e
actualización de páxinas
web coa venda en liña e im-
plantación de webs das
tendas; optimización e axi-
lización dos procesos co-
merciais: posta en marcha
de ferramentas de xestión,
e de sistemas integrados,
para a planificación de re-

cursos empresariais e de
software adecuados ás ne-
cesidades de cada empresa;
actuacións de comunica-
ción, publicidade e ferra-
mentas de marketing 4.0
en internet ou utilizando
novas tecnoloxías; instru-
mentos de xeolocalización:
o big data, centrados en
predicións de consumo;
mecanismos para ofrecer
experiencias reais e inte-
ractivas ao consumidor:
produtos 3D, realidade au-
mentada, ou escaparates e
probadores virtuais; chat-
bots ou instrumentos simi-
lares que guíen ao cliente
durante o proceso de com-
pra; entre outras. 

A contía das axudas va-
riará dependo do proxecto
e pode ir dende os 800 eu-

ros para a actualización de
páxinas web ata os 16.000
para accións de comunica-
ción, publicidade e marke-
ting 4.0 en internet ou
utilizando novas tecnolo-
xías. Ademais, o ou a solici-
tante poderá requirir o
pagamento anticipado, que
supoñerá entregas de fon-
dos con carácter previo á
xustificación, como finan-
ciamento necesario para
poder levar a cabo as actua-
cións inherentes á axuda. 

Para aquelas persoas in-
teresadas nesta subvención
teñen toda a información
completa e detallada en:
https://www.xunta.gal/do
g / P u b l i c a -
dos/2021/20210504/Anun
c i o G 0 5 9 6 - 2 2 0 4 2 1 -
0001_gl.pdf. 

O cambio das tarifas
da luz farase en xuño

O 1 de xuño está previsto
que entren en vigor as no-
vas tarifas da luz. Por este
motivo, Patricia Regueiro e
Javier Fuciños, emprega-
dos da Hidroeléctrica
Lumymey impartiron, o pa-
sado 4 de maio, unha
charla informativa sobre as
próximas modificacións no
eido eléctrico. 

Nesta xornada formativa
explicaron os diferentes ho-
rarios nos que a tarifa da
luz será: máis económica,
media e máis cara. A modo
de resumo, de luns a ven-
res: dende as doce da noite
ata as oito da mañá rexerá
o prezo máis económico; de
oito a dez, o prezo medio;
de dez a dúas do mediodía,
máis caro; dende as dúas
ata as seis volve a tarifa me-

dia; a continuación, de seis
a dez, máis cara; e, por úl-
timo, dende as dez ata as
doce, prezo medio. Durante
o fin de semana e festivos
haberá unha soa tarifa, a
máis económica. 

Tal e como afirmaba Pa-
tricia Regueiro, nunha en-
trevista para este xornal,
“as novas tarifas horarias
buscan novos hábitos de
gasto no consumo”. Unha
modificación, non exenta
de polémica que xa ía ser
implantada o pasado mes
de abril, pero por distintos
motivos quedou posposta
ata o próximo 1 de xuño.
Para os consumidores e
consumidoras que teñan
dúbidas sobre este modelo
eléctrico poden acudir as
oficinas de Lumymey.

Patricia Regueiro e Javier Fuciños na charla informativa. /Foto: Catasol
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MARÍA GARCÍA BLANCO 
Noguerol Cociña e Baño (Rúa do Convento, 28) - Tfn.: 981 50 50 29

δ NOVA IMAXE NA TENDA DE NOGUEROL DA RÚA DO CONVENTO

Dicía Miguel de Unamuno
que “o progreso consiste en
renovarse” e iso é o que in-
tenta facer a diario o equipo
do Grupo Noguerol. Por
esta razón, acaban de refor-
mar a súa tenda de cociña e
baño situada nunha das
máis emblemáticas rúas
melidenses. “O cadro de
persoal desta tenda está en
constante formación para
aprender máis, especial-
mente do eido técnico, so-
bre os elementos de cociña
e baño” coa finalidade “dar-
lle a mellor atención e ser-
vizo á nosa clientela”,
afirma María García, xe-
rente da tenda. Ademais,
dentro de pouco, a nova
tenda en liña do grupo es-
tará dispoñible, o que os
unirá cos novos hábitos de
consumo.

Nada máis entrar no esta-
blecemento atopamos a ex-
posición dunha cociña,

como se estivésemo á en-
trar nunha casa. Non obs-
tante, a exposición non
remata aquí xa que na se-
gunda planta todo o espazo
está dedicado á mostra de
diferentes tipos e modelos
de baño. “O cliente necesita
ver e tocar o produto, fa-
cerse unha idea de como
poderían quedar, e iso coa
venda por catálogo non o
teñen”, María cóntanos que
esta foi unha das razóns po-
las que decidiron ocupar
gran parte da tenda con di-
ferentes exposicións e am-
bientacións. 

Novas no comercio
O confinamento en con-

creto e a pandemia en xeral,
fíxonos observar e detectar
carencias que temos nos
nosos fogares e que o fan
máis incómodo ou menos
acolledor. Por iso, é innega-
ble que as reformas nas ca-

sas están en auxe e o au-
mento da súa demanda é
unha realidade. Neste eido,
a clientela do Grupo Nogue-
rol non foi unha excepción,
e dende hai un tempo, viña
demandando a necesidade
de ter á súa disposición
máis artigos e produtos
para cambiar e darlles outra
cara aos baños e cociñas.
Ademais, na tenda de No-
guerol saben que a pande-
mia provocou, en moitos
casos, un perda considera-
ble de cartos polo que “in-
tentamos axustarnos a todo
tipo de petos, por iso temos
tanta variedade de mate-
riais e estilos”, comenta
García xunto á mostra de
baños do último piso. 

A pesares do gran prota-
gonismo das exposicións,
este comercio continua
tendo unha ampla varie-
dade de enxoval para estas
áreas da casa, como pratos,
potas ou pequenos electro-
domésticos. “Agora a xente
merca moito utensilio de
cociña e repostaría, polo
que tamén é importante
darlles o seu lugar dentro
do establecemento”.

Como últimas novidades
no comercio, incorpórase a
venda de mobles auxiliares
como mesas pequenas, de
almacenamento ou buta-
cóns, “incluso trouxemos
un moble de madeira sen
tratar que o propio cliente
pode decorar e pintar ao
seu gusto” e tamén teñen á
venda papel xa pintado
para colocar en diferentes
estancias do fogar. 

Ao pedirlle a María unha
das principais vantaxes de
mercar en Grupo Noguerol,
ela teno claro, “a relación

“O mellor é a relación de confianza co
cliente, eses detalles que te diferencian”

calidade - prezo e tamén co
cliente, nós axudámoslle en
todo o que está á nosa man.
Por exemplo, se compran
unha amasadora explicá-
moslles como funciona,
probámola aquí antes de
que a leven, detalles moi
importante que nuns gran-
des almacéns non che fan, e
son estes os que marcan a
diferenza”. Outros dos
grandes beneficios é que o
cliente que compra en No-
guerol os mobles para facer
unha reforma, “non ten que
preocuparse de nada, xa
que previamente un equipo
do departamento de obras
visita a vivenda, toma as
medidas e asesora aos pro-
pietarios sobre cal é a me-
llor opción e o que máis se
axeita ese espazo”. 

Novo horario de 
apertura

A maiores, logo desta re-
forma “contratamos a unha
empregada máis para que
estea unha en quenda de
mañá e outra pola tarde”,
polo que a familia de No-
guerol segue en aumento,
tal e como nos afirma a xe-
rente con orgullo. Outra
novidade importante, é o

novo horario de apertura,
que é: de luns a venres de
dez á dúas (pola mañá) e de
catro e media a oito e media
(pola tarde), despois du-
rante o fin de semana, o sá-
bado pechan e abren o
domingo de dez a unha e
media. “Dende hai un
tempo observamos que en
Melide a xente aproveita
moito os domingos para
mercar, por iso decidimos
abrir ese día e pechar os sá-
bados. Unha medida máis
para adaptarse aos hábitos
e costumes dos nosos com-
pradores”. 

Para celebrar esta nova
apertura en Noguerol lan-
zan vales de desconto de
dez euros para trocar en
compras superiores a se-
senta euros, para as cen
primeiras persoas que se
acheguen ata a coñecer a
tenda.  Ademais, estes pri-
meiros clientes tamén esta-
rán convidados a un café e
a unha lambonada coa que
facer máis amena as súas
compras. Unha morea de
razóns para achegarse ao
número 28 da rúa do Con-
vento a descubrir todas as
novas que Grupo Noguerol
acaba de incorporar.

María García blanco, xerente da tenda de Noguerol. /Foto: Cerne

O Grupo Noguerol reforma a tenda situada na rúa do Convento para darlle unha nova forma. O espazo non muda pero si o fai o seu
interior, ao longo da reportaxe os nosos lectores e lectoras poderán facer un percorrido no imaxinario por este novo establecemento,
no que buscan axustarse ás novas necesidades e demandas da clientela.  A pandemia cambiou moitos dos nosos hábitos e prioridades
e o equipo de Noguerol quere seguir sendo unha referencia para todos e todas as melidenses no sector das reformas do fogar.

Exposición de cociña na entrada do establecemento. /Foto: Cerne
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FAMILIA CABADO
Bombeos Cabado (Pezobrés, s/n - Melide) - Tfn.: 981 51 77 89

“Temos feito obras pequenas e peculiares no
mar como a reparación dun peirao nunha illa”

Os tres responsables de bombeos Cabado xunto a unha furgoneta da empresa. /Foto: Cerne

- Cóntanos un pouco a
historia da vosa em-
presa. 
- Rosa Cabado (R.C): No
ano 1981 houbo un relevo
xeracional, xa que o noso
avó dedicábase a recoller en
bidóns o leite polas aldeas
adiante e meus pais sucedé-
rono. Nese momento empe-
zou todo, primeiro co
transporte de leite e despois
co de formigón. Durante
eses anos a empresa foi cre-
cendo pouco a pouco. Logo,
no ano 2015 houbo un se-
gundo relevo, de nosos pais
a nós, aínda que miña nai
segue rexendo a compañía. 
- Como é o día a día no
voso traballo?
- (R.C): No noso caso é
moi importante unha boa
programación. A última
hora da xornada cada unha
das persoas que traballa-
mos aquí temos que saber o
que imos facer ao día se-
guinte a primeira hora. O
noso non é un traballo mo-
nótono nin de rutinas, xa

que cada día estamos nun
destino diferente. 
- O voso non é un oficio
demasiado común, es-
pecialmente o de bom-
beo de formigón, en
que consiste exacta-
mente?
- (R.C): Nós dedicámonos
ao transporte de lácteos
(como herdanza de noso
avó), de materiais áridos e
á súa fabricación , e o trans-
porte e bombeo de formi-
gón que o eido no que máis
nos centramos. 
- Dende que empezas-
tes no sector, cambiou
moito a maneira de tra-
ballar? 
(R.C): En certos aspectos
mudou moito e en outro
non cambiou nada. Segui-
mos sendo unha empresa
pequena na que todos os
empregados somos unha
gran familia, pero no to-
cante a outros aspectos si
houbo cambios porque, ac-
tualmente, temos máis me-
dios materiais, máis

comodidades e por suposto
seguimos intentando me-
llorar. 
- Polo que vin nas redes
sociais de Bombeos Ca-
bado, traballades en
todo o territorio galego
e inclusive por fóra, ata
onde chegades? 
- (R.C): En canto ao bom-
beo de formigón isto de-
pende moito do tipo de
obra que haxa nese mo-
mento. Galicia é, sen dú-
bida, onde máis
traballamos pero Asturias,
Castela e León e ata Portu-
gal son lugares aos que ta-
mén podemos chegar
dependendo de como sexa a
obra, se temos algún cliente
que necesita o noso servizo
noutra comunidade autó-
noma pois alá imos. 
Con respecto á fabricación
e transporte de formigón o
ámbito é pequeno, xa que
unha vez sae o camión da
planta o formigón caduca
en hora e media. Por esta
razón, non se pode facer A maquinaria de bombeos Cabado traballando nun Porto. / Foto: b.Cabado

moito percorrido e en canto
ao transporte de produtos
alimenticios podemos che-
gar ata Francia e Italia. 
- Traballastes nunha
obra no Porto da Co-
ruña, como é realizar
as vosas tarefas nunha
superficie marítima?
- (R.C): Pois aínda que so-
mos de interior cando te-
mos un traballo coma este
si nos sentimos un pouco
coma os mariñeiros que
non poden saír faenar si o
mar non está ben, no noso
caso é o mesmo. Ao mellor
un día contamos de traba-
llar e chegamos alí e non
podemos facelo polas con-
dicións do mar e iso decep-
ciona un pouco. 
Actualmente, no porto ex-
terior temos traballado
moito pero tamén fixemos
obras pequenas e peculia-
res bastante complexas na
auga, iso si, con outro tipo
de maquinaria que non se
ve habitualmente. Un
exemplo foi cando houbo
que reparar un peirao an-
tigo nunha pequena illa do
Atlántico e pola protección
do territorio non podiamos

levar ata alí maquinaria pe-
sada, polo que tivemos que
levar nunha pequena barca
unha bomba estática moi
reducida. 
A nosa primeira experien-
cia nunha obra no mar foi
no Porto de burela, fai máis
de dez anos. 
- De primeiras, pode
parecer que ao voso ofi-
cio se dedican, na súa
maioría, os homes, isto
é así ou chegaron as
mulleres xa a ese te-
rreo?  
- (R.C): Nos comezos da
empresa, tanto noso pai
como nosa nai traballaban
man a man os dous, des-
pois ao que empezaron a
contratar xente, é certo que
todos eran homes. A día de
hoxe, a realidade é que o
traballo técnico está feito
todo por homes pero todo o
demais somos as mulleres
da empresa as encargadas
de facelo. Somos tres mu-
lleres as que programamos,
planificamos e nos encarga-
mos de todas as tarefas ad-
ministrativas. Ademais, a
empresa é rexentada por
unha muller. 

40 ANOS DE BOMBEOS CABADO, UNHA EMPRESA CON HISTORIAδ

Nesta edición do xornal comezamos a realizar un repaso polas empresas asociadas á Asociación de Empresarios da Terra de Melide,
a primeira delas en pasar polas preguntas do Cerne é Bombeos Cabado. Unha empresa familiar que este ano cumpre 40 anos dando
servizo de transporte por toda Galicia e parte de España e do estranxeiro. Unha compañía con historia na que a programación e a
organización son conceptos fundamentais para que todo funcione e teña éxito. Iso si, sen esquecerse de innovar e actualizarse. 
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δ PROXECTO EN COLABORACIÓN: HOTEL CARLOS 96 E PASTELERÍA TRISQUEL 

- En que consiste este
novo proxecto?
- Luis Blanco (L.B): A
nova na que estamos traba-
llando conxuntamente con
Román consiste na elabora-
ción duns bocadillos e ham-
burguesas con moito
potencial, combinando sa-
bores e texturas diferentes.
- Como xurdiu a idea de
facer estes bocadillos e
hamburguesas?
- (L.B): A xente comezou a
pedirnos que elaborásemos
unha liña de comidas máis
informais e rápidas para
poder compartir, especial-
mente para as ceas. Con
Román xa traballábamos co
tema da repostaría, logo co-
mezamos coas tostas e de aí
xurdiu a idea de propoñer-
lle facer diferentes tipos de
pan para unhas novas ham-

burguesas e bocadillos. 
- En que consisten estas
elaboracións?  
- (L.B): Para nós sempre
foi moi importante, tanto
nunhas hamburguesas
como nuns bocadillos ou
tostas, o pan. Por este mo-
tivo, empezamos a darlle
distintas ideas a Román e el
a nós sobre a maneira e
forma que podían ter estas
elaboracións, cada parte do
proxecto foi aportando a
súa experiencia e coñece-
mentos. En moitas oca-
sións, nós temos unha idea
e despois Román dinos se é
viable ou non, e se o é como
darlle forma.
- Traballades con dis-
tintos tipos de pan, un
dos que máis pode cha-
mar a atención é o de
tinta negra.

- (L.B): Si, non é nada que
inventásemos nós pero que
si decidimos empregalo.
Unha das elaboracións nas
que se integra este pan é no
bocadillo de choco. Esta
peza, en principio, ía ser
con polbo pero ao prezo que
vai pois non é asequible
para todos os petos por esta
razón decidimos cambiar o
polbo por choco. 
- Román Varela (R.V):
Logo tamén lles fago unhas
chapatas brancas, un brio-
che para as hamburguesas e
estamos empezando a facer
probas no pan cristal. Este
último é unha elaboración
con moita hidratación e un
sabor moi suave, con el vai
encaixar ben a hambur-
guesa Fish&Chips pero es-
tamos aínda en período de
probas.

LUIS BLANCO, Hotel Carlos 96 (Avenida de Lugo, 119)
ROMÁN VARELA, Pastelería Trisquel (Rúa Novoa Santos,32)

- Cal é o segredo dun bo
pan?
- (R.V): o pan o que quere
e necesita é tempo, fermen-
tación lenta e pouca fer-
mento. Con iso podes facer
un bo pan.
- Para probar esta nova
liña de cociña precísase
encargar previamente? 
- (L.B):Nestes momentos,
tal e como están as cousas é
mellor encargar pero aínda
así está vindo xente sen en-
carga e fíxoselles igual,
mentres haxa o produto
non hai problema. Este fin
de semana, por exemplo,
acabouse o choco entón
non puidemos facer ese bo-
cadillo.
- En que inspiras para
crear estas elabora-
cións?
- (L.B):Depende. O Fish &
Chips xurdiu un pouco de
broma como unha comida
para o menú do día e que
despois, dado o gran éxito
que tivo, acabouse conver-
tendo nunha hamburguesa.
Outras veces tamén nos
inspiramos na cociña típica
doutros territorios galegos

e incluso doutras partes do
mundo. 
- Esta novidade na carta
segue crecendo. 
- (L.B): Así é, estamos
aínda en proceso de crear
novos bocadillos como un
vexetal e un de polo. 
- Apostades polos pro-
dutos de proximidade?
- (L.B): Si, traballamos
con produtos galegos, como
é o queixo da Golada ou a
carne do país, e tamén
apostamos moito pola ela-
boración propia. Por exem-
plo, realizamos as nosas
salsas como o ketchup para
darlle un toque especial á
nosa comida. 
- Tedes algunha novi-
dade máis?
- (R.V): Pois na pastelería
estou facendo pizzas por
encarga os días que cozo
pan, como unha maneira de
adaptarme ao mercado e as
demandas actuais dos
clientes. Ademais, levas a
pizza totalmente preparada
e lista para comer, polo que
nada máis que te tes que
preocupar de degustala de
desfrutar. 

Román Varela e Luis blanco o día da entrevista no exterior do Hotel Carlos 96. /Foto: Cerne

Se por algo se caracterizan os nosos socios e socias é pola súa orixinalidade e
polas ganas de innovar constantemente. Nesta ocasión foron dous establece-
mentos asociados, Hotel Carlos 96 e Pastelería Trisquel, os que decidiron unir
o seu talento para sacar novos produtos e amosar todo o seu potencial. Como
resultado desta suma só podía saír un gran proxecto, que a pesares de estar co-
mezando estamos seguros de que vai dar moito que falar na nosa vila e fóra.

Vaias fotografías dos bocadillos e hamburguesas. /Foto: Cerne

“Neste proxecto cada un vai aportando a súa experiencia
e coñecementos para darlle forma e facelo realidade”
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SABER DE LEI O bullying ou acoso escolar

Ana Mato Salgado
Avogada

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

(Melide)

O pasado 2 de maio celebrouse o Día Internacional Contra o Acoso Escolar. O bullying ou acoso escolar, é un dos temas máis po-
lémicos da actualidade. Un de cada cinco nenos escolarizados en España sofre acoso escolar, e tan só o 15% das vítimas se atreven
a contalo a familiares ou mestres, segundo datos da asociación NACE.
Hai moitas formas de sufrilo e moitas formas de exercelo. Podemos definilo como unha forma de maltrato físico, verbal ou psico-
lóxico producido entre escolares, de forma reiterada e ao longo do tempo. Pode realizarse a través dunha serie de condutas de
fustrigación que pretenden intimidar e amedrentar a vítima, tales como; ameazas, vexacións, coaccións, insultos. Teñen que darse
unha serie de elementos como son un desequilibrio de poder, unha intencionalidade e cunha reiteración da acción agresiva.
Este tipo de acoso pode darse de maneira individual ou conxunta e pode ser física ou psicolóxica, manifestándose de forma activa
ou pasiva ou cunha combinación de ambas. Coa chegada das novas tecnoloxías e das redes sociais tamén se pode dar a través de
medios de comunicación dixitais ou a través destas redes sociais, e son os chamados Ciberbullyng nos que se engloban o sexting,
stalking ou sextorsión. O acoso escolar atenta contra a dignidade do neno e os seus dereitos fundamentais (artigo 10.1 da Consti-
tución Española).
A Convención de Dereitos do Neno ten tamén disposicións básicas para abordar o tratamento xurídico deste fenómeno. A lei Or-
ganica 2/2006 de 3 de maio, de Educación, di que o sistema educativo español inspirase nuns principios baseados no respecto
dos dereitos e liberdades recoñecidos na Constitución. A lei recoñécelle ao alumno unha serie de dereitos e deberes básicos entre
os que se atopa o respecto á súa integridade e dignidade persoal, e a protección contra toda agresión física ou moral, e o de respetar
a dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da comunidade educativa. Conforme o art.1 da lei 26/2015, de 28 de
xullo, de modificación do sistema de proteción a infancia e a adolescencia; os menores teñen que respetar aos profesores e a outros
empregados dos centros escolares, así como ao resto dos seus compañeiros, evitando situacións de conflito e acoso escolar en cal-
quera das súas formas, incluíndo o ciberacoso. Segundo a lei Orgánica de Educación, todos os centros deben ter no seu proxecto
educativo un Plan de Convivencia, así como establecer normas que garantan o seu debido cumprimento.

O Ministerio de Educación a comezos de 2016 publicou un informe sobre o plan estratéxico de convivencia escolar, que serviría de referencia para alumnos,
familias e profesores para facer fronte ao acoso escolar. Porén, son as Comunidades Autónomas as que mediante Decreto establecen o marco regulador que permite
aos centros educativos elaborar o seu propio Plan de Convivencia. Algunhas Comunidades Autónomas aprobaron Protocolos de acoso escolar no que establecen
medidas correctoras que establecerán en cada caso concreto, de tal xeito poderán actuar de maneira máis áxil e poderase protexer máis fácil a vítima.
O acoso escolar pode chegar a ser delito se as condutas se atopan tipificadas no Código Penal. Un mesmo acto de acoso pode chegar a ser constitutivo de varios
delitos como; delito de lesións (art. 147 e ss do C.P), delito de ameazas (art. 169 a 171 C.P), delito de coaccións (art.172 C.P), delito de inxurias (art.205 e 207 C.P),
delito de calumnias (art. 208 e 210 C.P), delito de agresión ou abusos sexuais ( art. 178 e ss C.P), homicidio doloso (art.138 C.P), homicidio imprudente (art.142
C.P), asasinato (art. 138 C.P). A responsabilidade penal do acosador depende da idade que teña. Se é menor de 18 anos pero maior de 14 anos poderáselle esixir
responsabilidade penal e civil conforme ao C.P, por o proceso penal de menores regulado na L.O 5/2020, de responsabilidade penal dos menores. Se o acosador
é menor de 14 anos, e chega a denuncia ao Ministerio Fiscal procederase a remitir testemuña do actuado a dirección do centro onde se están producindo os abusos
para que dentro das súas atribucións tome medidas para poñer fin aos abusos denunciados e protexer ao menor vítima. No caso de que o acosador sexa maior de
18 anos poderáselle asumir responsabilidade penal e civil conforme ao C. P, por o proceso penal ordinario regulado na lei de Enxuizamento Criminal. A acción
civil persigue a reparación do dano e a indemnización dos prexuízos causados. Pode esixirse responsabilidade civil por culpa ou neglixencia tanto do profesor
como dos pais do menor ou menores acosadores. E esta responsabilidade será civil subsidiaria. E tamén a Administración Pública como titular dos centros edu-
cativos pode ser responsable dos danos causados como consecuencia deste acoso, a cal se lle poderá esixir responsabilidade patrimonial por este resultado danoso.
O bullying xa non só é cousa de nenos.

“ ESTE MES LATEXO LOGOPEDIA
CÓNTACHE…” RECOMENDACIÓNS SOBRE BIBERÓNS/

LACTANCIA MATERNA

Cristina Fernández Barros
Nº col. 15/0099

A miúdo, as futuras mamás
vense condicionadas por ou-
tras persoas para decidir entre
a lactancia materna ou o bibe-
rón para a/o seu futuro filla/o.
Cada nai debe elixir o método
de alimentación para o seu
bebé tendo toda a informa-
ción dispoñible e sen pre-
sións; que elixa ou non a
lactancia materna, non a con-
verte en mellor ou peor nai. 
Dende unha perspectiva pro-
fesional, a mellor opción será
a lactancia materna, que pro-
move o vínculo nai/bebé e
prevén hábitos orais prexudi-
ciais para o desenvolvemento
da musculatura orofacial. Fa-
lamos dunha situación ideal e
recomendable pero se a nai
pola razón que sexa, non
quere ou non pode usar a lac-
tancia materna como forma
de alimentación, hai determi-
nados aspectos a ter en conta
á hora de facer a alimentación

a través do biberón.
A anatomía da/do bebé está
preparada para realizar a suc-
ción nutritiva no peito da nai.
Abrirá a boca e meterá a ma-
mila completamente na boca
e parte da aureola e succio-
nará desta maneira o leite, co
queixo e o nariz pegado ao seo
e os labios en eversión (cara a
fóra). O corpo do bebé deberá
estar en contacto coa nai, coa
cabeza máis elevada que o
corpo. Un bo agarre da ma-
mila e unha boa postura no
momento do amamanta-
mento, asegurará que a suc-
ción se faga de forma
adecuada e permitirá un de-
senvolvemento harmónico
das estruturas orofaciais da
ou do bebé. 
No caso do biberón, a forma e
o material da tetina influirán
tanto no gusto como na forza
necesaria para succionar, así
como no desenvolvemento

das estruturas orofaciais. A te-
tina adecuada será a que lle
permita á nena/o succionar a
cantidade de leite necesaria
para a súa nutrición en tempo
adecuado, da forma máis se-
gura e cunha boa función mo-
tora- oral (Hernández, 1996).
Polo tanto, as tetinas de látex,
máis brandas, suaves e con
maior elasticidade e flexibili-
dade, serán apropiadas para
nenas/os que teñan dificulta-
des de succión. Pola contra, as
de silicona, máis sensibles e
firmes, con maior capacidade
para manter a forma, serán
adecuadas para nenas/os que
teñan unha succión rápida. En
canto á forma, poderemos en-
contrar anatomofisiolóxica
(máis similar ao seo materno)
ou ortodóntica. 
O tipo de orificio que presente
a tetina para elixir a máis ade-
cuada tamén é importante.
Desta maneira, unha tetina

con orificio en forma de es-
trela será para consistencias
máis espesas (leite con cereais,
leites hidrolizadas ou antirre-
fluxo, etc.). En cativas/os con
succión rápida pero certa des-
coordinación en succión/de-
glución/respiración será
adecuado que as tetinas pre-
senten 3 orificios e se a tetina
presenta un orificio na base,
axudará a nenas/os con suc-
ción rápida a que non traguen
máis aire, xa que ese orificio
evitará que se colapse a tetina. 
Debemos ter en conta tamén o
período de alimentación co bi-
berón, polas alteracións que
poden provocarse a nivel oro-
facial no caso de que se pro-
longue. O ideal será a retirada
do biberón antes dos dous
anos para evitar deformacións
en padal e arcadas dentarias.Rúa Rosalía de

Castro, 3 Melide Teléfono: 642 
007 210
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- A partir deste luns 10
de maio, a veciñanza de
Melide e doutros conce-
llos xa poden pasar
pola tarxeta bono
‘Merca en Melide’. Que
precisamos levar para
conseguila? 
- Xosé Igrexas (X.I):
Chega con levar o D.N.I ori-
xinal, unha fotocopia do
mesmo e cubrir un impreso
con datos persoais. Poden
adquirir esta tarxeta todas
as persoas maiores de 18
anos que se acheguen ata o
Edificio Multiusos (situado
na Praza das Universida-
des) dende o luns dez ata o
venres catorce de maio, en
horario de dez da mañá a
sete da tarde. O prezo é de
vinte euros, dos cales só se
acepta o pago con tarxeta.
Para que ninguén quede
sen o bono por mor de non
ter tarxeta de crédito ou dé-
bito, a persoa que pague
pode ser diferente á benefi-
ciaria dos descontos. Iso si,
a persoa propietaria da tar-
xeta de crédito ou débito
debe dar a súa autorización,
indicando os seus datos
persoais, para realizar o
pago. Nesta primeira edi-
ción repartiranse mil cinco-
centas tarxetas.
- En que consiste o fun-
cionamento destas tar-
xetas bono?
- (X.I): O seu uso é moi
sinxelo, a persoa beneficia-
ria da tarxeta xa a vai levar
consigo o propio día que
faga a solicitude. Non obs-
tante, non vai estar acti-
vada para poder usarse ata
o luns 24 de maio, é dicir,
ata ese día non se van fun-
cionar os bonos. O diñeiro
das tarxetas ‘Merca en Me-
lide’ debe gastarse na súa
totalidade antes de finalizar
a campaña, o 24 de xuño,
xa que non son acumula-
bles para futuras edicións
ou iniciativas. Os trinta eu-

ros (vinte que pon o usua-
rio ou usuaria e dez que
aporta o Concello de Me-
lide) dispoñibles poden
gastarse nun ou varios esta-
blecementos. Se alguén ten
algunha dúbida ao longo da
campaña pode consultar as
bases na páxina web de
ASETEM- CCA: www.ase-
tem.com ou en www.mer-
caenmelide.gal. 
- De que xeito podemos
saber os establecemen-
tos que están adheridos
a esta iniciativa? 
- (X.I): Pois tanto nas pá-
xinas web mencionadas an-
teriormente como por un
adhesivo propio da activi-
dade que os comercios co-
locarán nun lugar visible en
canto se poida mercar coas
tarxetas. Aproveito tamén
para recordar que aquelas
tendas que aínda non se
anotaron e queren partici-
par poden facelo acudindo
ás oficinas de ASETEM, na
rúa Lino Sexto. 
- Se temos algún pro-
blema coa tarxeta ou a
perdemos a onde debe-
mos acudir? 
- (X.I): No caso de perda
non hai máis solución que,
se estás aínda en período de
solicitude, volvas ao Edifi-
cio Multiusos coller unha
nova, o que implica volver
pagala. Pola contra, de non
funcionar ben a tarxeta os

O concelleiro de Promoción Económica, Xosé Igrexas, nun acto de ‘Merca en Melide’. /Foto de arquivo

“A campaña das tarxetas bono ‘Merca en Melide’
terán unha inxección económica de 140.000 euros”

δ XOSÉ IGREXAS, CONCELLERÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
Con motivo do inicio da campaña das tarxetas bono ‘Merca en Melide’ vistamos ao concelleiro de promoción económica, Xosé Igrexas,
para que nos explique todos os detalles desta iniciativa e nos adiante outras novidades postas en marcha no municipio melidense. 

usuarios e usuarias poden
achegar ás oficinas da
Abanca e alí daranlles a so-
lución. 
- Como podemos con-
sultar o saldo que nos
queda no bono? 
- (X.I): Hai unha páxina
web habilitada, unica-
mente, para ese fin que é:
www.damemisaldo.com. 
- Cal é o obxectivo prin-
cipal desta campaña? 
- (X.I): Esta iniciativa
‘Merca en Melide’ está diri-
xida a promover os sectores
do comercio e a hostalería
melidense, co fin de reacti-
var e apoiar a economía da
localidade, impulsando o
consumo nos establece-
mentos de proximidade.
Por este motivo, non poden
participar na campaña
grandes tendas de alimen-
tación, salas de xogo, esta-
cións de servizo de
combustible nin tampouco
farmacias ou similares. 
- Cando se vai celebrar
a segunda edición desta
iniciativa? 
- (X.I): Entre o 27 de se-
tembro e o 31 de outubro,
as tarxetas van ter o mesmo
funcionamento que nesta
primeira edición, non vai
varias nada. De novo volve-
rán ser 1.500 tarxetas e co
mesmo importe, 30 euros. 
- Tedes un cálculo esti-
mado do que esta cam-

paña pode inxectar nos
establecementos da
vila? 
- (X.I): Como mínimo
140.000 euros, 30.000 de-
les proveñen dos fondos
públicos e o resto do gasto
que vai realizar os usuarios
e usuarias. Unha inxección
económica importante para
os comercios locais de Me-
lide logo de máis dun ano
nunha situación compli-
cada. 
- Vai haber algunha ac-
tividade dirixida direc-
tamente á hostalería? 
- (X.I): Estase organi-
zando unha campaña diri-
xida ao sector da hostalería.
A idea é que ao longo mes

Imaxe promocional da campaña ‘Merca en Melide’. /Foto: Concello de Melide

de xuño os melidenses e
persoas doutros concellos
poidan adquirir uns bonos
destinados a gastar nos es-
tablecementos hostaleiros
da vila. Esta nova iniciativa
lanzarémola a mediados
deste mes para que os lo-
cais interesados se vaian
anotando e comezar a dar-
lle publicidade. 
- Como van os prepara-
tivos do Mercamelide
de verán?
- (X.I): Estamos xunto con
ASETEM - CCA e os esta-
blecementos participantes
intentando organizar un bo
Mercamelide de verán para
o mes de agosto, xa que a
edición de inverno deste
ano non se puido facer por
mor das circunstancias sa-
nitarias. 
- Que repaso fas destes
case dous anos na Con-
cellería? 
- (X.I): Intensos por mor
da situación que trouxo
consigo a pandemia. No
momento no que comezou
o mandato fixemos unha
planificación dos nosos ob-
xectivos e compromisos,
porén chegou o coronavirus
e tivemos que reinventar-
nos, mudar todos os plans. 
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O Concello de Melide pon a
disposición da veciñanza
unha aplicación móbil con
multitude servizos e trámi-
tes en liña. 

Esta ferramenta dixital
está dispoñible tanto para
Android como IOS e permi-
tirá acceder dun xeito sim-

ple e doado a diferentes xes-
tións sen necesidade de acu-
dir á casa consistorial. 

Entre as seccións dispoñi-
bles están: as últimas novas
municipais, espazo dedi-
cado á información; a
axenda de eventos e activi-
dades, un calendario na que

marca as próximas citas de
interese; directorio telefó-
nico, onde podemos atopar
os números das farmacias,
do xulgado, urxencias, segu-
ridade, centro de saúde,
emisora de radio, todos os
departamentos do Concello,
os centros de ensino, e a bi-

blioteca; información do
tempo, neste apartado cada
día marcará a previsión me-
teorolóxica e temperaturas
mínima e máxima; xestión
de citas previas, para espa-
zos como o médico, a segu-
ridade social, itv, renovar o
DNI, as oficinas do SEPE e
Emprego de Galicia e as de
Facenda; apartado de inci-
dencias, cos segmentos de
auga, alumeado animais e
pragas, lixo e limpeza viaria,
tráfico e espazos públicos.

Dende a administración
local animan “a veciñanza e
visitantes a descargar e em-
pregar esta ferramenta, de
moita utilidade e con moi-
tos recursos accesibles dun
xeito doado dende un telé-
fono intelixente”. Un novo
servizo que o Concello da
vila  pon a disposición da ci-
dadanía para que a poboa-
ción poida coñecer, case ao
minuto, o que está a pasar
na vila, así como facilitar
certas xestións e trámites
dende a distancia. 

O Concello pon a disposición da veciñanza
unha aplicación móbil con varios servizos

Melide intensifica o mantemento do sistema
de bombeo para a rede de saneamento local

A Escola Infantil Munici-
pal ten aberto o seu
prazo para a solicitude
de matrícula ata o vin-
deiro 15 de maio. 

A presentación da soli-
citude pódese realizar de
forma telemática a través
do enderezo electrónico
sede.concellodemelide.g
al ou de forma presencial
nas propias instalacións
da escola municipal, na
rúa Martagona en Me-
lide. 

Neste centro educativo
pódense matricular ne-
nos e nenas de cero a tres
anos. Para dúbidas ou
aclaracións, os pais e
nais pódense poñer en
contacto co persoal mu-
nicipal no teléfono 981
50 77 38, ou a través do
enderezo electrónico es-
cola.infantil@concello-
demelide.gal. 

Aberto o prazo
de matricula na 
Escola Infantil

Mostra da aplicación móbil do Concello de Melide. /Foto: Cerne

Os centros educativos da vila
celebran o Día do Libro

Alumnado nunha das actividades de contacontos. /Foto: Concello de Melide

O Concello de Melide puxo
en marcha diferentes acti-
vidades para que o alum-
nado das tres escolas
melidenses conmemoraran
o 23 de abril, Día do Libro. 
Os nenos e nenas dos cur-

sos de 3º e 4º de primaria
do CEIP Martagona, Mes-
tre Pastor barral e Nº1, ti-
veron a oportunidade de
desfrutar de varias activi-
dades de contacontos a tra-
vés dos cales se destacou a
importancia da lectura nas
nosas vidas. 

Ademais, dentro desta
programación especial polo
Día do Libro, realizaron un
entretemento chamado,
“Unha viaxe pola historia”,
no que o alumnado partici-
pou nun xogo de Escape
Room no que indagarán so-
bre a natureza, a historia e
a cultura da nosa contorna. 

Estas actividades sú-
manse ás que os propios
centros educativos da vila
realizan nunha xornada tan
especial e importante como
é o Día do Libro. 

Logo das numerosas inci-
dencias acaecidas, durante
os últimos anos, no sistema
da rede de saneamento, o
Concello de Melide puxo en
marcha un programa de
control e intervención coa
finalidade de diminuír, ao
máximo posible, a frecuen-
cia e a cantidade de verte-
duras de residuos. 

Coa fin de levar á cabo
este obxectivo, a primeira

tarefa que se realizou foi: a
completa valoración do sis-
tema de bombeo da rede de
saneamento municipal, coa
finalidade de coñecer as de-
ficiencias existentes e as po-
sibilidades de mellora. Acto
seguido, os traballadores do
Concello empezaron a ac-
tuar nos puntos máis pro-
blemáticos. 

Trala profunda revisión,
constatouse que os seis po-

zos de bombeo da rede de
saneamento cos que conta a
vila “precisan da realiza-
ción dun mantemento pe-
riódico e dun forte
investimento na mellora
das instalacións”, comen-
tan dende a administración
municipal. 

Nesta liña de actuacións,
o goberno local vén de rea-
lizar reparacións e substitu-
cións en varias bombas,
axustes en cadros eléctricos
e solución de diversos atas-
cos crónicos nas tubaxes. A
avenida Compostela e a rúa
Ourense son dous puntos
conflitivos neste eido, por
iso mesmo, xa se realizaron
diferentes intervencións
para buscar a súa mellora. 

Ademais, segundo mani-
festan dende o Concello,
“está previsto realizar in-
versións e potenciar esta
liña de traballo para reducir
as incidencias no sistema
da rede de saneamento”
que a veciñanza leva anos a
sufrir a miúdo, especial-
mente no inverno. 

Imaxe dunha das tarefas de mantemento. /Foto: Concello de Melide
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Veciñanza melidense mercando os doces típicos tradicionais: ricos, melindres e amendoados. /Foto: F. Melindre

Melide celebra unha semana de exaltación dos doces
tradicionais con múltiples e diversas actividades 

Desta volta, por segundo
ano consecutivo e  por mor
das circunstancias sanita-
rias, non se pode celebrar
a tradicional Festa do Me-
lindre, pero este non foi
impedimento para que o
Concello de Melide deci-
dira organizar unha se-
mana de exaltación dos
doces típicos melidenses:
ricos, melindres e amen-
doados. 

As xornadas dedicadas á
repostaría tradicional co-
mezaron o venres cun fa-
ladoiro arredor dos ricos,
melindres e amendoados.
Este coloquio foi mode-
rado pola xornalista de
Radio Melide, María To-
rre, e nel participaron:
alumnado do Centro Su-
perior de Hostalaría de
Galicia (Santiago de Com-
postela), alumnado do
Centro Integrado de For-
mación Profesional Carlos
Oroza (Pontevedra), EFA
Piñeiral (Arzúa), alum-
nado do Centro Integrado
de Formación de As Pon-
tes, EFA Cancela (As Ne-
ves, Pontevedra), Román
Varela (Pastelería Tris-
quel) e Alberto Rodríguez
(Pastelería Estilo). Un fa-
ladoiro diverso no que a fi-
nalidade principal era
aprender máis e dar unha
mellor visibilidade sobre a
respostaría tradicional. 

Ao día seguinte, o xoves,
foi a quenda do primeiro
“showcooking”, unha espe-
cie de mostra sobre como
realizar unha serie de pra-
tos, escolmados polo coci-
ñeiro que explicaba
mentres cociña. Nesta pri-
meira ocasión foi Miguel
Leboreiro, do Tobo do
Lobo, o encargado de ensi-
nar o seu talento culinario
nunhas cociñas situadas no
Cantón de San Roque. 

O venres, o segundo
“showcooking” foi condu-
cido e realizado polos gaña-
dores do concurso da TVG,
‘Come a Comarca, As bata-
llas’: Pedro Coego (O Re-
cuncho do Convento), José
Mouriño (A Cantina de
Eleu), Román Varela (Pas-
telería Trisquel). 

Como non podía ser dou-
tra maneira, a música tiña
que estar presente e que
mellor xeito que cun con-
certo dos Melidaos, un dos
grupos de música tradicio-
nal máis coñecidos non só
na vila, senón tamén en
toda Galicia. Esta iniciativa
tivo gran acollida por parte
dos e das melidenses. 

O día grande da semana,
o domingo, no Cantón de
San Roque instaláronse va-
rias casetas nas que os
obradoiros tradicionais dos
melindres, ricos e amendo-
ados vendían os seus pro-

dutos e enchían dun cheiro
doce toda a paza, ata a cal
se achegaron persoas tanto
do municipio como de con-
cellos limítrofes. Durante
esa xornada tamén houbo
animación de rúa a cargo
do Cuarteto Asubío durante
o mediodía, así como activi-
dades infantís na Praza do
Convento para facer desfru-
tar aos máis cativos da casa
nese día tan especial para
todos os melindreiros e me-
lindreiras. 

Todas as actividades con-
taron con garda de seguri-
dade e control de aforo para
que todos e todas as asis-
tentes puideran desfrutar
nas xornadas con total
tranquilidade e respec-
tando as medidas sanita-
rias. 
Ademais, como comple-
mento e reforzo a esta se-
mana da exaltación da
repostaría tradicional de
Melide, o cómico e colabo-
rador do programa da TVG,
Malicia Noticias, brais Do-
val realizou unha serie de
vídeos promocionais dos
melindres, ricos e amendo-
ados. Os vídeos teñen unha
temática dinámica e diver-
tida que xira arredor dos
tres doces melindenses
como, por exemplo, un in-
tento por cociñalos que non
remata como un espera
cando se ve un tutorial so- O cómico brais Doval nun dos vídeos promocionais. /Foto: Merca en Melide

bre repostaría. Esta pezas
audiovisuais poden verse
nas redes sociais de Merca
en Melide.

Dende o Concello sinalan
que esta promoción nas re-
des sociais “é un intento por
dar a coñecer entre a moci-
dade galega os amendoa-
dos, ricos e melindres” e,
por conseguinte, Melide. 

Como é de imaxinar, esta
semana de exaltación da re-
postaría tradicional da vila
non estivo exenta de críti-
cas. Algunhas delas, mani-
festadas polo grupo da
oposición, o partido PP son:
“a precipitada organiza-

ción, un programa pouco
ambicioso”, e que ao xuízo
da organización popular
“non se adapta nin aos
tempos nin ás necesidades
que poidan ter as casas me-
lindreiras nestes momen-
tos”. Outro punto en
conflito é a localización das
casetas o domingo, xa que
a portavoz Dalia García,
manifesta que “non se en-
tende que o mercado non
se poda celebrar no Cantón 
e que agora, coa única pre-
senza das casas melindrei-
ras locais, non se utilice, o
reclamo patrimonial do
casco histórico”.

Miguel Leboreiro, do Tobo do Lobo, impantido o showcooking. /Foto: Cerne
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Calzado Ecolóxico
Coiro de curtido vexetal
Reparación de calzado
Tamén realizamos copias de chaves

Fabricación: 626 252 054 info@laiazapateiros.com
www.laiazapateiros.com

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

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

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

Rúa Folicheiro, Nº 20 - 15800 (Melide)
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Santiso lanza unha campaña de
información sobre como reciclar

lector, independemente da
cor deste. 

Esta iniciativa iniciouse,
tal e como explican dende a
administración municipal
“unificando o tipo de colec-
tor en todo o concello, colo-
cando en todos aqueles
lugares con necesidade do
contedor de cor verde”.
Ademais, tamén se puxo en
marcha un proxecto piloto
nos dous nucleos máis
grandes de Santiso, Visan-
toña e Agro do Chao. A idea
desta campaña é chegar a
todas as parroquias pero
dada a dispersión dos nú-
cleos é máis complexo. Nas
dúas parroquias máis po-
boadas “colocamos colecto-
res de cor amarelo no que

Cartel informativo da campaña de reciclaxe. /Foto: Concello de Santiso

O Concello de Santiso, en
colaboración con Ecoem-
bes, pon en marcha unha
campaña para que a veci-
ñanza faga un correcto uso
dos distintos colectores dos
que dispoñen no municipio. 

Ata o momento, había ao
longo do termo local dife-
rentes colectores mestura-
dos e os veciños e veciñas
usábanos de xeito inco-
rrecto, sen facer distinción
do residuo que ía para o co-

se depositaran envases de
plástico e metálicos, tapóns
e envase de tipo brik, entre
outros”, afirman membros
da corporación local. 

A finalidade principal
desta iniciativa é que pouco
a pouco cheguen o menor
número de residuos ao co-
lector verde, e isto consé-
guese con esforzo, traballo
e concienciación por parte
tamén da veciñanza. 

Neste eido, os máis cati-
vos e cativas da casa levan
vantaxe, xa que son eles os
que moitas veces animan e
conciencian aos adultos á
hora de reciclar e lles indi-
can os vai cada residuo.
Para iso, dende o Concello
intentarán que os especia-
listas participantes nesta
iniciativa poidan ir ao CEIP
Arcediago para reforzar os
coñecementos do alu-
mando nesta materia. 

Toques apoia a
reactivación da
economía e 
sociedade local
O Concello de Toques, no
seu afán por apoiar aos sec-
tores máis prexudicados ao
longo da pandemia e paliar,
na medida do posible, o im-
pacto económico, social e
laboral derivado da crise
sanitaria provocada pola
covid-19 tomou medidas
específicas para reactivar a
economía do municipio. 

Deste xeito, xunto á De-
putación, adxudicou 11.440
euros entre 7 beneficiarios,
asumindo o 20% dos cus-
tes. Na actualidade, hai
dúas axudas en prazo: unha
delas vai dirixida á restau-
ración de Toques, para a cal
o Concello financia con
10.000 euros. 
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A metodoloxía innovadora
do CEIP de Arcediago, en
Santiso, chamou a atención
dos servizos informativos de
Radio Nacional de España
(Radio 5) e por ese motivo,
un dos seus reporteiros visi-
tou o centro educativo para
coñecelo mellor e preparar
unha peza que se escoitou
en todo o ámbito do Estado.

O profesorado, as nais e
pais do alumnado e o Con-
cello de Santiso tiveron voz
na reportaxe, que puxo de
manifesto os motivos do
éxito desta pequena escola.
A innovación na metodolo-
xía de aprendizaxe, a través
do coñecemento empírico,
aproveitando o entorno na-
tural, sumado á atención in-
dividualizada, grazas ao
número reducido de alum-
nos por aula, estimulan a
aprendizaxe de xeito natural
e a ilusión por saber.

Así mesmo, destaca unha
decidida aposta polas novas
tecnoloxías, nun centro

A metodoloxía innovadora do CEIP
de Arcediago chega ás ondas de RNE

educativo no que todas as
aulas teñen encerados dixi-
tais, hai un ordenador por
cada dous alumnos e unha
materia de robótica que per-
mitirá a cada escolar dispo-
ñer do seu propio robot co
que traballar e aprender.

Outro punto forte do cen-
tro no que fai fincapé a nai
dunha alumna é que “inte-

gran as diferencias indivi-
duais na aprendiza do día a
día, xa que non son aulas
competitivas”, unha mostra
da filosofía do CEIP. 

Ademais, o centro vén de
triplicar o número de matrí-
culas no pasado prazo de
inscrición da matrícula.
Unha boa nova para un con-
cello rural con futuro. 

Este maio vén cargado de
actividades en Sobrado

Casa do Concello de Sobrado dos Monxes. /Foto de arquivo

O Concello de Sobrado en
colaboración co Centro de
Información da Muller
(CIM) de Curtis, organizan
un programa cheo de activi-
dades para a poboación
adulta do municipio con
tres obradoiros moi intere-
santes. 

A primeira formación será
o 27 de maio, en horario de
cinco a sete da tarde. Esta
actividade chámase, ‘Mind-
fulness: como xestionar a
tensión’. 
Dúas semanas despois será

a quenda da charla sobre o
estilo de vida saudable, o 10
de xuño de cinco a sete da
tarde. 

Para rematar, o 22 de
xuño de cinco a oito haberá
unha actividade dirixida a
pais e nais sobre comunica-
ción afectiva. 

As persoas interesadas en
participar poden anotarse
no Concello de Sobrado ata
que se ocupen todas as pra-
zas. Toda a programación
realizarase no salón de ac-
tos do consistorio. 

Unha nai respondendo ás preguntas do reporteiro. /Foto: CEIP Arcediago
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Os Concellos de Toques e
Melide establecen un
marco de colaboración
para a creación de dúas
sendas peonís que unan os
dous municipios. 

A mediados de abril, os
alcaldes e tenentes de alcal-
des das dúas administra-
cións locais reuníronse
para traballar en temas de
interese para a veciñanza
de ambas localidades. 

O punto forte deste en-
contro é a creación de dúas
sendas homologadas de
sendeirismo que unirá os
dous concellos. Estes cami-
ños van transcorrer polas
zonas máis representativas
da xeografía da nosa co-
marca. Este proxecto per-
mitirá contar con catro
(actualmente xa hai dúas
no concello de Toques) ru-
tas homologadas e interco-
nectadas entre si. Grazas a
estes traballos a veciñanza
poderá desfrutar do en-
torno natural de ambas lo-
calidades. 

A primeira ruta unirá os
dous núcleos municipais e
poñerá en valor o perco-

rrido que pasa polo punto
máis alto da provincia da
Coruña, o Coto do Pilar, ac-
cedendo a el a través dos
Montes do bocelo. A se-
gunda andaina descorrerá
ao longo do río Furelos
dende a Ponte Medieval de
Furelos ata as Fervenzas de
Toques. 

Estes dous roteiros apor-
tarán beneficios en tres ra-
mas: incremento da
práctica deportiva e hábitos
saudables, a posta en valor

do patrimonio cultural e
medio ambiental dos dous
concellos, así como un im-
pacto económico a través
do turismo. 

Como primeira conse-
cuencia desta colaboración,
ambas administracións lo-
cais, xunto coa Asociación
Deportiva Cerne e Cartotec
Gabinete, ogranizaron
unha andaina a través do
punto máis alto da provin-
cia coruñesa para o vin-
deiro 17 de maio.

Toques e Melide crearán dúas sendas
peonís que unan os dous municipios

“A gaita na Terra de Melide”,
un libro - cd de Suso Ascariz 

O veciño de Toques, Suso
Ascariz, vai publicar no
mes de xuño o libro - cd
“A gaita na Terra de Me-
lide”. 

Unha lectura na que se
realiza un percorrido so-
noro,  literario e fotográ-
fico pola tradición musical
da comarca. Neste pro-
xecto tómase como refe-
rencia espacial os
concellos de Sobrado, To-
ques, Melide e Santiso; nel
o autor estuda a evolución
da gaita galega nestas te-
rras ao longo do século XX
ao tempo que describe o

contexto histórico e os
acontecementos relevan-
tes que marcaron o devir
do instrumento. 

Este libro é traballo de
investigación construído
tamén a través das biogra-
fías de gaiteiros e artesáns
no que se recollen viven-
cias e anécdotas en pri-
meira persoa e que nos
leva de novo ás eiras, ás
casas, ás romarías, e a to-
dos aqueles espazos da Te-
rra de Melide nos que se
tocaba e nos que a gaita foi
adquirindo un función so-
cial determinante. 

O pasado dez de abril, a
Asociación de Troiteiros do
río Furelos celebrou o XIV
campionato de pesca con
cebo artificial. Logo de ter
que suspendelo no ano

2020 por mor da COVID -
19, había moitas expectati-
vas para esta xornada de-
portiva, que finalmente
resultou todo un éxito. 

Preto de douscentos pes-

Punto no que remata un dos roteiros, as Fervenzas de Toques. /Foto: Cerne

cadores anotáronse para o
sorteo, finalmente puideron
participar trinta e cinco.
Despois dunha mañá na
que varios participantes
capturaron o lote máximo
de capturas permitidas, os
xuíces procederon a contar
e medir as pezas. Os gaña-
dores foron: en primeiro lu-
gar, Sergio Quintás Rey
(Melide); no segundo posto,
Enrique Janeiro  González
(San Xulián, Sarria); pe-
chando o podio, Santiago
Penas Rodríguez (San-
tiago); por último no cuarto
e quinto lugar, os irmáns
Ángel e Sara Sánchez López
(Melide). A maiores, o pre-
mio á captura de maior ta-
maño foi para: Inocencio
Lamas Aller (Curtis - Tei-
xeiro). 

Catro dos gañadores do campionato de pesca. /Foto: Asociación de Troiteiros

Portada do libro “A Gaita na Terra de Melide”. /Foto: Suso Ascariz

Os pescadores celebraron no río 
Furelos o XIV campionato de pesca

Este ano por mor das cir-
cunstancias non se puido
celebrar o típico xantar de
todos os pescadores xuntos.
Non obstante, a organiza-
ción felicita aos gañadores e
gañadora e agradece a to-
dos os participantes a súa
asistencia, responsabili-
dade e seriedade coa que
acataron as normas estable-
cidas e vixentes. Dende a
asociación de troiteiros ta-
mén esperan que o vindeiro
ano se poida realizar esta
competición “libre de res-
tricións por temas sanita-
rios”. 

Ademais, ao día seguinte
a media mañá, sobre as
11:30,  apareceu o Campano
do Río Furelos, unha troita
de 55 centímetros e 1.550
kilos. Esta gran peza atra-
pouna Juan Lamas Rodrí-
guez, un veciño da vila de
Sobrado dos Monxes aficio-
nado á pesca. 

Reapertura do
Museo da Terra
de Melide
O pasado domingo 2 de
maio, o Museo da Terra de
Melide reabriu as súas por-
tas ás persoas que queiran
acudir ata as súas instala-
cións para descubrir dife-
rentes curiosidades sobre
Melide e a súa comarca. 
O persoal do museo afirma

estar “cargados de ilusión,
actividades e ganas de ensi-
nar o legado cultural da Te-
rra de Melide” que se atopa
dentro das súas instalacións
pero tamén “nas nosas rúas,
corredoiras, aldeas e para-
xes de singular beleza”,
como comentan dende a
entidade. 

Ademais, dende o museo
confirman que nas vindei-
ras semanas o alumando do
primeiro ciclo da ESO par-
ticipará en roteiros.
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O Grupo de Desenvolve-
mento Rural Ulla Tambre
Mandeo (GDR), está a rea-
lizar unha actividade de
promoción turística dos
concellos de Arzúa, Melide,
boimorto, O Pino, Santiso,
Sobrado, Toques, Touro e

Vilasantar, a través das re-
des sociais de Camiños de
Auga. Este perfil de Insta-
gram e Facebook conta con
máis de seis mil seguidores,
polo que a difusión da cam-
paña está asegurada. 

Durante o mes de abril, o

equipo técnico do GDR:
María Fernández e María
Mellid, comezaron a perco-
rrer distintos camiños des-
tes municipios para dar a
coñecer os recunchos se-
gredos que tanto nos gusta
descubrir cando viaxamos.

Para realizar esta tarefa de
divulgación crearon un reto
nas redes socias para que as
persoas ou institucións que
foran nomeados subiran fo-
tografías dos seus lugares
favoritos das localidades
antes mencionadas. 

Dende o Grupo de Desen-
volvemento Rural Ulla
Tambre Mandeo manifes-
tan que “nun momento tan
complicado como o actual,
todos os axentes do territo-
rio queremos implicarnos
co sector turístico que está
a sufrir as consecuencias da
pandemia, dos peches peri-
metrais e da ausencia do tu-
rismo internacional”. A
finalidade desta entidade é
que a actividade poida ser
un pequeno xesto no que
participe gran parte da po-
boación e poida ter un gran
impacto no sector. 

“Coa participación e im-
plicación de persoas de dis-
tintos eidos: científico,

empresarial, político,...
conseguiremos entrar e re-
correr o tan ansiado camiño
da recuperación”, afirman
dende o GDR. 

A Asociación de Empresa-
rios da Terra de Melide par-
ticipou neste reto subindo
unha fotografía do lava-
doiro da parroquia de Santa
María, en pleno camiño de
Santiago, a escasos metros
da Igrexa e o Cruceiro. Este
espazo foi o lugar de encon-
tro e socialización para
moitas mulleres durante
decenas de anos, cando as
lavadoras aínda non eran
un obxecto dispoñible para
todos e todas. O lavadoiro é
unha edificación moi típica
no territorio galego cons-
truído con catro columnas
de pedra, un teito de tella e
un oco chego de auga. A
imaxe de Asetem pretende
ser un chiscado a todas as
mulleres do rural meli-
dense. 

ASETEM participa no reto do GDR
nas redes para coñecer o territorio

O primeiro monumento ao
que lle dedicamos a sec-
ción, Tiñas idea?’, é unha
das grandes xoias que te-
mos en Melide: o Cruceiro.

Esta construción está si-
tuada ao lado da Igrexa de
San Roque e é, segundo
moitos, entre eles Castelao,
o cruceiro máis antigo de

Galicia. Este monumento
data do século XIV que
mostra nun lado, a Cristo
crucificado acompañado de
dúas figuras de dificultosa
identificación que poderían
ser San Xoán e a Virxe Ma-
ría. Noutra cara, volve es-
tar Xesús pero desta vez
sentado nunha especie de

Lavadoiro na parroquia de Santa María, en pleno Camiño de Santiago, a escasos metros da Igrexa. / Foto: Cerne

O CRUCEIRO DE MELIDE

trono e coas palmas das
mans cara fóra. 

Este cruceiro levántase
sobre un pedestal enriba do
que se atopa unha columna
de oito lados de época re-
cente. A cruz orixinal
uniuse cun ferro circular
groso. 

As dúas caras, nun pri-
meiro momento, eran poli-
cromadas e aínda se poden
apreciar certos restos de
pintura aos pés do Cristo.

Este tesouro da vila está
rodeado dunha serie de
bancos de pedra que fan un
círculo ao seu arredor, for-
mando unha especie de
praza. Un pouco máis afas-
tada está a Capela de San
Roque, a cal foi construída
no século XX con materiais
procedentes das igrexas
medievais derrubadas de
San Pedro e San Roque. 

O cruceiro é unha das
xoias melidenses máis co-
ñecidas e ten unha réplica
en A Ermida, no concello de
Covelo (Pontevedra), do
ano 2006. 

O Cruceiro de Melide, xunto a Capela de San Roque. /Foto: Cerne



Colaboracións 21Cerne 183. Maio 2021

Corazón de tinta
Alumnado do IES Melide

Andrea Carreira Fernández

O noso é amor,
caen as follas das árbores
nos outonos de choiva
e o noso segue sendo amor.

O noso é amor,
aparecen as folerpas de neve
nos invernos tristeiros
e o noso segue sendo amor.
O noso é amor,

florecen margaridas 
nas primaveras coloridas
e o noso segue sendo amor.

O noso é amor, 
desfilan os raios de sol
nos veráns desexosos
e o noso segue sendo amor.

Eu son Galicia

Amor de estacións

Lara López Sánchez

Eu son muñeira, eu son unha pandeireta, unha gaita, un
tambor, eu son baile e música, eu son un traxe tradicional.
Eu son polbo á galega, eu son feira, eu son romaría. Eu son
un camiño, son unha terra na que viven os de sempre e os
do verán, son vacacións e son un lugar que algúns coñecen
como a palma da man.

Eu son terra, mar e vento. Eu son verde dos montes, eu son
o gris dos días de choiva, eu son o azul do mar no que vos
bañades cada verán. Eu son o rural e o urbano, eu son a
costa e o interior. Eu son amencer e son solpor. Eu son noite
e son día. Eu son a Torre de Hércules, eu son a muralla de
Lugo, eu son a catedral de Santiago, eu son as termas de
Ourense, eu son o entroido de Verín, eu son a praia de Sa-
mil e a de América, eu son as Cíes. 

Eu son os xantares coa familia. Eu son xuventude e son ve-
llez, son o sorriso dos avós ao ver os netos. Son nai e son fi-
lla, son fogar de breogán, son un espazo na memoria dos
meus habitantes. Eu son a lingua na que están escritas estas
verbas e a fala que as pronuncia. Eu son morriña.

Eu son Galicia. Lía Graña Antas

Unha reflexión sobre A Esmorga
A esmorga, a primeira novela de Eduardo blanco Amor,  que foi  publicada en 1959 (pero
censurada polo réxime franquista ata 1970), é considerada unha das mellores novelas de
toda a literatura galega. A historia baséase na declaración de Cibrán, o Castizo, ante un
xuíz durante a que narra as peripecias dos tres protagonistas da obra durante vinte e catro
horas de enchente.
Segundo avanza a trama, as aventuras dos esmorgantes van empeorando a medida que
se observa unha gran distorsión psicolóxica nos personaxes producida pola borracheira,
que rematará desencadeando unha enorme traxedia. Neste sentido, cabe destacar que Ci-
brán, o protagonista, menciona constantemente a aparición de “o pensamento”, xénese
de existencialismo que o anima a continuar coa esmorga a pesar dos seus remordementos
por non formalizar a súa vida a carón da súa familia.
Ademais, durante toda a novela, o autor utiliza a chamada técnica do diálogo telefónico,
coa que provoca un gran dinamismo e fai partícipe ao lector ao ter que imaxinar o inte-
rrogatorio coma se estivese participando na propia historia. 
Neste libro trátanse temas como a homosexualidade (reflectida no personaxe do Milhomes
e na súa relación ambigua co bocas) ou a prostitución, temas á fin censurados case sempre,
ata aquel momento, na nosa literatura. En esencia, a novela é un espello absolutamente
realista da vida en Ourense das clases máis humildes a principios do século XX.
Na miña opinión, aínda que ás veces o pesimismo do ambiente e as abundantes
descricións fana un pouco monótona, considero que é unha obra brillante e moi profunda,
que fai unha crítica á sociedade co emprego dun estilo propio e excepcional.

Rita Santiso Varela

Era por setembro, máis alá dunha novela
Era por setembro, obra de Xabier Quiroga, é unha novela orientada a público xuvenil que
conta a historia de Aldara, unha pre-adolescente que, nun curto período de tres días vese
obrigada a enfrontarse á realidade do seu tempo. A finais da ditadura franquista, a chegada
dun home misterioso e bohemio á súa vila fai que se embarque nunha aventura intros-
pectiva, durante a que a protagonista evoluciona e madura. Con tan só trece anos, a pro-
tagonista ten que facer fronte ao pasado e presente da súa a cada paso máis desestruturada
familia, á vez que vai adquirindo un criterio propio baseado na análise do mundo que a
rodea. 
Persoalmente, considero que esta obra, a pesar de ter un argumento demasiado precipi-
tado para o meu gusto, é unha lectura entretida e amena. As técnicas narrativas do autor
e o seu pulcro estilo adornan a historia e engádenlle calidade. Ademais, a crítica social,
moi presente nesta ficción, fomenta a curiosidade do lector, e mesmo un certo inconfor-
mismo, inconformismo que é xa intrínseco por natureza do público ao que está destinado
este libro. 

Nova realidade a lume lento
Durante os case vinte anos de escolarización que
recibimos (nos tempos en que andamos), imos
enchendo a cabeza de conceptos para os que, con
frecuencia non atopamos ningunha aplicación na
vida real, esa que nos agarda cando nosos pais
deixan de levarnos a mochila e de preguntarnos
que tal nos foi no cole.
Seguramente sexa importante para algo -non
teño capacidade dabondo nin potestade para du-
bidalo-, pero levo corenta anos sen atopar a ne-
cesidade de dar co máximo común múltiplo e o
mínimo común divisor no meu día a día. E, si, cu-
riosamente vou sendo igualmente bastante feliz.
En cambio, a miúdo o día a día enfréntanos a to-
dos por igual a cousas que rara vez se dan na es-
cola, e fronte ás que si deberiamos ter máis
ferramentas cá de buscar axuda (sabela buscar
tampouco é doado de todo).
É certo que entre as moitas mestras e mestres que
pasan por nós durante os anos de escolarización
podemos ter a sorte de atoparnos con algunha á

que lle interese ensinar cousas da vida que non se
falan nos libros nin nas programacións didácticas
que aproban oposicións. Pero o tempo, os medios
e a paciencia tamén son bens escasos, e eses te-
souros de mestres, como tales tesouros, son rara
avis na selva do ensino.
Cubrir unha instancia, dar co ton para dirixir
unha carta a unha institución, facer a declaración
da renda, entender o que nos di unha carta do
banco, tramitar a alegación a unha multa, ou facer
medrar a capacidade crítica para entender que un
xornal terma do que lle poñen son exemplos pe-
quenos de necesidades grandes que temos todos
no noso día a día.
O que pasa é que penso que é máis traballoso, e
esixe bastante máis destreza e vocación formar
xente curiosa e crítica ca facer memorizar o prin-
cipio de Arquímides ou a táboa do sete.
E así é como agora nos atopamos sendo os abso-
lutos protagonistas do síndrome da ra fervida e,
tan ben cocidos e concienciados que absoluta-

mente nada se remexe.
O síndrome da ra fervida está pasando, e é a des-
crición exacta da nosa situación económica, polí-
tica e sobre todo social; o noso novo modo de vida
-instigado por unha pandemia real, pero que
serve de caldo de cultivo para as cabezas-, e vén a
dicir o seguinte: se nós tratamos de meter unha
ra nunha pota de auga fervendo para dominala,
obviamente a ra, nada máis entrar en contacto
con esa temperatura, pegará un chimpo e bota-
rase fóra. En cambio, se metemos a ra nunha pota
en auga fría -o seu medio natural, estará tran-
quila-, e poñemos a pota a lume lento, non perci-
birá o perigo. A pota irase morneando ata ferver,
e a ra irase adaptando pouco a pouco a esa calor,
sen protestar, ata que, sen darse conta, acomo-
dada a esa temperatura, perderá o sentido e es-
toupará abrasada.
benvidos á pota. 

Vanesa de Quinzán
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- Por que decidistes em-
pezar a facer unha cola-
boración co xornal? 
- Alfonso Muñoz (A.M):
O motivo principal é poder
darlle visibilidade á escola,
necesitamos que canta máis
xente saiba que estamos
aquí, mellor.  Tanto poboa-
ción en xeral como pais e
nais de posibles futuros
alumnos e alumnas. 
- Os autores e autoras
das pezas van ser...
- (A.M): Van ser variados,
algunhas veces farémolas o
profesorado e outras veces
os nenos e nenas. A nosa
intención é implicar ao
alumnado neste proxecto é
que eles teñan ilusión por
formar parte del. De feito,
no centro tamén temos
unha revista escolar para a
que fan tarefas moi simila-
res ao que van realizar
agora para o xornal, polo
que xa están bastante afei-
tos a este tipo de actividade. 

Ademais, cremos que é
algo moi positivo que escri-
ban os cativos e cativas os
artigos porque sempre van
quedar máis realistas e es-
pontáneos do que son os
hábitos e experiencias da
escola. A idea é que sexa o
alumnado a partir de 3 º ou
4º de primaria os que máis
participen porque os máis
pequenos aínda non teñen
os coñecementos necesa-
rios para facer este tipo de
traballos. 
- Cales van ser as temá-
ticas dos artigos?
- (A. M): Gustaríanos que
os nenos e nenas contaran
como viven e que fan en
certas actividades que se
organizan dende a escola,
para así tamén dalas a co-
ñecer da súa man aos lecto-
res e lectoras do Cerne. 
- Fai algo máis dun mes
que rematou o prazo de
inscrición para o vin-
deiro curso, como foi? 

O CEIP DE ARCEDIAGO ESCRIBE NO CERNE

- (A.M): Moi ben, temos
cinco novos alumnos e
alumnas para o próximo
ano e iso é unha alegría. Ne-
cesitamos manternos nesta
boa liña de incorporacións
para poder seguir coa es-
cola aberta e en funciona-
mento. 
- Como é a experiencia
de darlle clase a dous
cursos na mesma aula e
o ao mesmo tempo? 
- (A.M): É complicado, es-
pecialmente, para o profe-
sorado porque ten que
organizar e programa para
dous cursos en vez de para
un. Non obstante, para o
alumnado ao ser poucos é
unha experiencia positiva,
xa que se crea un ambiente
moi colaborativo entre eles.
Ademais, permíteche ter
unha aula cunha dinámica
máis divertida e non tan pe-
chada. Non é cando tes
vinte e cinco nenos e nenas
nunha aula dun mesmo

curso que pouca alternativa
che queda que dar a mate-
ria seguindo ao pé da letra
o libro de texto. 
- Tedes a sorte de poder
realizar moitas activi-
dades no exterior.
- (A.M): Si, intentamos fa-
cer moitas cousas fóra do
centro. Temos, por exem-
plo, unha horta escolar na
que plantamos diversos
produtos como patacas, ce-
bolas, e moitos mais. Te-
mos programada tamén
unha actividade con Pro-
xecto Ríos, que vai consistir
nunha saída ao río para
que o alumnado analice a
calidade da auga. O feito de
ter todos estes recursos
aquí ao lado, sen necesi-
dade de coller un autobús
nin desprazarnos lonxe é
unha gran vantaxe. O pro-
fesorado deste CEIP en
canto pode procura buscar
tarefas no exterior relacio-
nadas co que se da na aula.

- Tamén estades inmer-
sos nunha colabora-
ción coa Casa Niño. 
- (A.M): Si a profesora de
infantil é a que leva o pro-
xecto e consiste, basica-
mente, prestarse material e
traballar conxuntamente
porque iso sérvelle aos da
Casa Niño para ir tendo un
primeiro contacto coa es-
cola que vai ser o seu se-
gundo fogar. 
- Que vantaxes ten vir a
un centro educativo
como o de Arcediago? 
- (A.M): Primeiramente, o
noso ambiente familiar,
aquí coñecémonos todos
tanto alumnado como pro-
fesorado. Este ano coa pan-
demia non é posible pero
antes os nenos e nenas, in-
dependentemente do
curso, xogaban todos xun-
tos, era todo o espazo un
lugar compartido. Estas
cousas  nunha escola
grande non suceden. 

A familia de colaboradores e colaboradoras do Cerne medra este mes con 50 novos membros, 44 deles son nenos e nenas e 6 mestres
e mestras do CEIP de Arcediago, unha das escolas de moda como podemos observar nas novas do xornal. Cada mes do curso escolar,
é dicir, dende setembro ata xuño, o alumnado e profesorado de Santiso escribirá un artigo no que procurarán contar como é a súa
experiencia e as súas vivencias neste centro educativo. Unha oportunidade de visibilizar unha das escolas do rural da comarca da
Terra de Melide. Nesta primeira peza os mestres e mestras presentan o CEIP de Arcediago aos nosos lectores e lectoras. Benvidos!

O CEIP Arcediago é un Colexio de Educación
Infantil e Primaria sito no Concello de Santiso
na Comarca de Terra de Melide.

A súa proximidade ao río Ulla confire  a San-
tiso dunha paisaxe e un clima  especialmente
atractivos.

Conta nas súas intalacións con catro  aulas,
sala de informática, biblioteca e sala de profe-
sores que tamén alberga a dirección do centro,
distribuídas en dous andares.

Todas as salas e aulas teñen luz natural e están
perfectamente dotadas con pantallas dixitais e
equipos informáticos actualizados.

Un parque infantil e unha pista multideporte,
ademáis dun areeiro e zona verde cun horto, do-
tan ao exterior do centro dun recinto máis que
dabondo favorecedor de actividades deportivas
e de lecer  ao ar libre. Tamén lle da un pulo im-
portante a outras actividades que se levan a
cabo no exterior sempre que o tempo atmosfé-
rico o permite.

Ademais, contamos cun Pavillón Municipal

dentro do recinto escolar que foi remodelado e
adecuado en datas recentes.
Acuden na actualidade ao centro 44 alumnos/as
divididos en 4 aulas. 

Un aula de Educación Infantil reúne a doce
nenos/as de entre 3, 4 e 5 anos. 
Aula de 1º e 2º Cursos con 13 alumnos/as, una
de 3º e 4º con 7 e una de 5º e 6º con doce.

A plantilla de profesorado está composta por
6 profesores/as, unha delas que itinera ao CEIP
Martagona de Melide (RECA), ademáis de 2
compartidos co CEIP Nº 1 de Melide, a Orien-
tadora e AL/PT (especialista en Audición e Lin-
guaxe e Pedagoxía Terapéutica).

Consideramos moi importante sinalar a pre-
senza dunha ANPA activa e moi colaboradora
que favorece as relacións entre pais e centro es-
colar e a realización de actividades que comple-
tan e complementan a oferta do propio centro.
Salientamos a implicación do Concello de San-
tiso en todo o que ten que ver co bo funciona-
mento das instalacións e a oferta cultural que

desenvolve de manera moi constante no colexio. 
O CEIP Arcediago é un centro con proxección

de futuro. Lonxe de pensar que os centros rurais
tenden a desaparecer, a tendencia é a de que
cada vez máis supoñen unha oferta moi atrac-
tiva pola súa proximidade, o ambiente cercano
e familiar, a atención individualizada e o clima
favorecedor das relación directas coas familias
e o pobo así como do seu desenvolvemento en
xeral. A destacar do noso centro a actitude de
interés polo ensino  e pola nosa metodoloxía por
parte de nenos e nenas.

Neste tipo de centros, e no CEIP Arcediago en
particular, favorécese o intercambio e a colabo-
ración entre alumnos/as e niveis educativos, a
participación e o traballo en grupo, a comunica-
ción que favorece o trato tan cercano e próximo
do que damos fe, o intercambio fluído de ideas
e información, o traballo polo aumento da au-
toestima, de habilidades e aptitudes así como fa-
cilitar  a inclusión e a integración para o
tratamento completo da diversidade.

Por se aínda nos quedara algunha dúbida no tinteiro viaxamos ata a escola de Santiso para coñecer as instalacións e falar co seu di-
rector, Alfonso Muñoz. Nesta conversa procuramos transmitir e dar a coñecer as rutinas e actividades que realizan no centro. 
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- Nestes últimos anos
puidemos ver un gran
avance no mundo dos
audífonos. 
- Jesús Luaces (J.L): Os
audífonos de hoxe en día
non se parecen en nada aos
que había cando comecei a
traballar nisto. Nos anos 80
a tecnoloxía coa que funcio-
naban estes aparatos eran
basicamente amplificado-
res de son cuns trimmers
que só lle permitían ao pro-
fesional facer pequenos e
determinados axustes, eran
os coñecidos como sono-
tone. A tecnoloxía actual
avanzou moitísimo, tanto
que para poder facer un
axuste personalizado preci-
sas estar constantemente
formándote. 
- Tedes centros auditi-
vos en varios munici-
pios galegos. 
- (J.L): Así é, temos oito
espazos de traballo reparti-
dos pola xeografía galega:
na Estrada, Coruña, Sada,

profesionalidade do Insti-
tuto da Sordeira. 
- Como afectou ao voso
sector o confinamento? 
- (J.L): Obviamente, o sis-
tema tivo que cambiar, xa
que durante os meses que
estivemos todos encerrados
na casa non se podía aten-
der presencialmente aos
nosos pacientes, foi unha
situación nova para todo o
mundo, pero había que
adaptarse. Por ese motivo,
os audioprotesistas do Ins-
tituto da Sordeira conti-
nuaron prestando atención
aos clientes de maneira
personalizada, coas máxi-
mas garantías e sen necesi-
dade de desprazamentos,
coa persoa no seu propio
domicilio. 
- Hai xente á que lle dá
reparo que se lle vexa o
audífono, temos aínda
como un certo estigma
polo seu uso.
- (J.L): Iso agora ten unha
fácil solución, non é como
fai uns anos que todos os
aparellos era moi grandes e
vistosos. O modelo Phonak
Virto M-Titanium é o audí-
fono máis pequeno dos
existentes ata o momento,
é moi discreto. Ademais,
está feito a medida para
adaptarse perfectamente
ao oído, está fabricado con
titanio e é lixeiro, resistente
e duradeiro. Este modelo
pódese programar depen-
dendo da perda de audición
que teña o paciente, ten
unha calidade excepcional
de son dende o primeiro
axuste e adaptase automa-
ticamente a todos ámbitos
sonoros. 

jESÚS LUACES, instituto da sordeira

“Levamos máis de 40 anos dedicados a solucionar
os problemas de audición dos nosos pacientes”
O protagonista da entrevista do socio deste mes é o fundador do
Instituto da Sordeira, Jesús Luaces. Comezou a súa andaina pro-
fesional neste eido arredor dos anos oitenta e dende aquela non pa-

rou nin un só segundo. O seu obxectivo principal é que os pacientes
poidan recuperar esas parte da vida que se van perdendo cando
un non é capaz de escoitar e entender as conversas habituais. 

Instituto da Sordeira

Tlf: 648 75 47 61

Jesús Luaces suxeitando un modelo de audífonos. /Foto: Instituto da Sordeira

Pontedeume, Cedeira, As
Pontes, Guitiriz e, por su-
posto, Melide. 
- Como definirías o Ins-
tituto da Sordeira?
- (J.L): Dende a súa inau-
guración apostamos por ser
un centro no que désemos
a solución máis eficiente
para cada paciente, inde-
pendentemente do tipo de
audífono, marca ou prezo.
Oír e entender o que nos
din é o que realmente im-
porta, xa que non é o
mesmo oír que entender ou
escoitar. Para poder man-
ter unha conversación en
diferentes ambientes da
nosa vida cotiá necesita-
mos dalgo máis que un au-
dífono, hai que optimizalo
e axustalo a cada individuo.
- A miúdo xente con
problemas de escoita
síntese frustrada cando
compra uns audífonos
porque non é o que es-
peraba, por que soe
acontecer isto?

- (J.L): Tes moita razón
nesa afirmación, é moi co-
mún atoparnos con clientes
con audífonos bos pero que
están mal adaptados en óp-
ticas e outros centros audi-
tivos. De feito, este mes
estamos inmersos nunha
campaña de limpeza e
axuste de audífonos, de cal-
quera marca, aínda que fo-
ran comprados e adaptados
en calquera outro estable-
cemento. Ademais, esta ac-
tividade ten un agasallo: un
paquete de seis pilas. 
Como che dixen anterior-
mente, no Instituto da Sor-
deira sempre foi
imprescindible que os no-
sos pacientes con perda au-
ditiva puideran escoitar e
entender unha conversa
sen ningún tipo de dificul-
tade. Para conseguilo, ao
longo dos anos, apostamos
pola investigación e a apli-
cación de tecnoloxías novas
que, en moitos casos, teñen
un custo bastante elevado
pero que ao final resultan
ser un éxito. 
É enormemente gratifi-
cante ver, como persoas de
diferentes idades e ámbitos
sociais poden recuperar as
súas vidas con total norma-
lidade, volver aos seus tra-
ballos, ás reunións
familiares, manter conver-
sas por teléfono e coa segu-
ridade de saber, que ante
calquera dificultade, imos
estar aí para intentar me-
llorar no posible a súa au-
dición. A nosa capacidade
audtiva é moi importante.
- Cal é a mecánica a se-
guir cando chega unha
persoa con perda de
audición ás vosas insta-
lacións?
- (J.L): O primeiro que lle
facemos é unha serie de
probas para poñer traballar

sobre un diagnóstico. Nes-
tes momentos, estamos
empregando un sistema
chamado psicoacústica que
nos permite ver e coñecer o
que a persoa está oíndo re-
almente, sen interpreta-
cións e coa obxectividade
dunha ciencia que estuda
as propiedades físicas do
son. Como antecedentes ao
uso desta técnica temos a
Alemaña, onde se leva
usando dende fai máis de
seis anos cun gran éxito.
Con este sistema os nosos
profesionais poden saber
de que maneira chega o son
a cada paciente, con ou sen
audífono, e saber que sen-
sación lle produce un de-
terminado son. Deste xeito,
pódese medir e axustar o
aparato ao máximo, de
forma única e personali-
zada en cada persoa. 
- Unha vez que tedes o
diagnóstico e emprega-
des o sistema de psico-
acústica, cal é o
seguinte paso? 
- (J.L): Logo de estudar os
resultados das probas, in-
formamos ao cliente do seu
estado de saúde auditiva e
asesorámolo en canto ás
mellores solucións para o
seu problema ou deficien-
cia. No caso de que o pa-
ciente teña algún tipo de
perda auditiva e precise de
audífonos  pode probalos
ata un mes na súa casa. Du-
rante ese tempo, por su-
posto, ten que seguir as
revisións e axustes que os
nosos profesionais lle fagan
para conseguir o mellor re-
sultado. 
Outra vantaxe dos nosos
centros é que contamos con
taller propia para a revisión
e reparación dos aparellos
de audición. Unha mostra
máis da gran capacidade e

Ronda da Coruña, 34,
15800, Melide
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