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ASETEM - CCA impulsa o comercio local
coa nova campaña ‘Volta ao Cole’
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A Asociación de Empresarios da Terra de Melide
impulsa e promove o comercio de proximidade
coa campaña ‘Volta ao
Cole’. Esta iniciativa consiste en promocionar as
vendas de todos os artigos relacionados co regreso ás clases, para iso
todas as familias que ao
longo de setembro acumulen tíckets por valor
de 60 euros poden acudir
as oficinas de ASETEM
para recibir un vale de
compra que será de 6 euros, agás para familias
numerosas que neste casos serán 10 euros. P3

Casa Alongos e O Tobo do Lobo Arrinca a segunda edición das
premiados por TripAdvisor
tarxetas ‘Merca en Melide’

DEPORTE
O programa
‘Convivir
Deportivo’ da
RG chega a
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P20
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Cristina
Fernández,
Latexo
Logopedia P23

Os establecementos hostaleiros asociados, Casa Alongos e O Tobo do Lobo, premiados co Travellers’
Choice de TripAdvisor polos usuarios e usuarios que
comeron nos seus locais durante o ano pasado. P6

O Concello de Melide, en colaboración con ASETEM
- CCA, pon en marcha a segunda edición das tarxetas
moedeiro ‘Merca en Melide’ cun importe de 50 euros,
30 ponos o usuario e 20 a administración. P6
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31 anos ao teu servizo, 150 socios que fan medrar a comarca
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Editorial

Os dereitos humanos a 8.298
quilómetros

Normalmente no Cerne
sempre procuramos escribir os artigos de opinión
sobre temas de proximidade, que pasan ao lado da
nosa casa. Porén, desta
volta opinaremos duns feitos que nos quedan a uns
8.298 quilómetros. Así, de
primeiras, pode parecer
que o tema non vai con
nós, nada máis lonxe da
realidade. A persoa que escribe o Cerne vese moralmente obrigada a falar da
situación que mulleres e
nenas viven en Kabul (a
capital de Afganistan)
dende hai semanas.
Dende que Estados Unidos
decidiu abandonar á súa
sorte á poboación de Kabul
son moitos os medios de
comunicación que se fan
eco das noticias desta cidade. Non obstante, pasarán os días e xa ninguén se
lembrará de Kabul nin da
súa xente. Moitos dirán
que aquí (en España) tamén temos problemas e
cousas que solucionar
como o paro xuvenil, o
atraco no que se converteu
a factura da luz, ou a suba
do salario mínimo. Así a
todo, en Kabul afrontanse
a problemas “doutro nivel”, vulneracións dos dereitos humanos, iso que no

Tribuna de opinión

Un golpe máis para o
rural
Xunta Directiva de ASETEM-CCA

Varias mulleres afganas con burka xunto cunha nena. / Foto: El Español

(mal denominado) primeiro mundo non nos
ocupa.
Na capital de Afganistan as
mulleres e nenas non poderán ir a escola, nin a universidade, nin tampouco
traballar. Ata vestir como
máis lles guste tamén será
unha utopía. É dicir, serán
obxectos que os homes
usaran e ata intercambiarán ao seu antollo, sen pararse a pensar que son
seres humanos. Unha insituación insostible que
unha muller afgana denominaba como “morrer en
vida”. A pesares de que isto
aconteza a miles de quilómetros a nós como persoas
tenos que poñer a pel de
galiña, crear un reixeita-

mento absoluto e loitar
porque isto se solucione.
Dende hai un tempo, a sociedade está anestesiada
ante determinados acontecementos, e iso é moi preocupante. Mais gran parte
da “culpa” é dos medios de
comunicación, do xeito no
que contan as historias que
nos fai sentir que non vai
con nós, que mentres pase
lonxe que máis dá. Non
podemos permitir que noticias como as que chegan
dende Kabul as vexamos e
escoitemos como suxeitos
pasivos, que pasaría se Kabul fose Melide, Toques,
Santiso ou Sobrado? Gustaríanos que dende 8.298
quilómetros mirasen para
outro lado?
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Fotografía dun cartel dunha entidade bancaria. /Foto: Nós Diario

A banca está a empurrar a
perda de servizos no entorno rural, un problema
que xa sofren centos de veciños e veciñas co peche
das súas oficinas.
Ás entidades bancarias xa
non só lles chega con ter un
selecto horario para facer
determinados trámites,
como facer un ingreso ou
pagar unha factura, senón
que agora tamén fuxen das
vilas con menos veciñanza.
Municipios que soen contar cunha poboación envellecida para os que
desenvolverse nun caixeiro
automático ou a través de
aplicacións de teléfono,

como a banca móbil, pode
ser toda unha ousadía.
Estes feitos veñen acompañados da firma dun convenio entre e a Xunta de
Galicia e ABANCA para a
instalación de caixeiros automáticos en concellos con
menos de 5.000 habitantes. Unha absoluta incongruencia que parece deixar
desamparada, unha vez
máis, a veciñanza do rural
galego e premiar ás entidades que deixan estas pequenas localidades sen un
servizo esencial para moitas das persoas, especialmente maiores, que viven
nestas vilas.
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ASETEM - CCA impulsa o comercio
local coa campaña ‘Volta ao Cole’

O cartel da campaña ‘Volta ao Cole’ xunto con material escolar. / Foto: Cerne

A Asociación de Empresarios da Terra de Melide impulsa e promove o comercio
de proximidade coa campaña ‘Volta ao Cole’.
Esta iniciativa consiste en
promocionar as vendas de
todos os artigos relaciona-

dos co regreso ás clases:
roupa, calzado, mochilas,
material de papelería, libros, produtos informáticos, etc. Para iso todas as
familias que ao longo de
todo o mes de setembro
acumulen tíckets por valor

de sesenta euros poden
acudir as oficinas de ASETEM - CCA para recibir un
vale de compra que será de
seis euros para familias cun
ou dous fillos e de dez euros
para familias numerosas
(estas últimas deberan xus-
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tificalo co papel correspondente no momento de realizar a solicitude do bono).
O importe do vale de compra poderá ser gastado en
calquera comercio asociado
a ASETEM. Como máximo
cada fogar recibirá un
bono, o cal irá acompañado
dunha entrada para desfrutar da contacontos Ana
Meilán e un agasallo. A actuación da contacontos será
o vindeiro venres 24 de setembro ás 18.00 horas no
parque Rosalía de Castro
(agás en caso de choiva que
se trasladará ao Centro Sociocultural Mingos de Pita).
Ademais, logo da sesión de
contacontos Ana Milán realizará unha firma de libros
para todas as persoas que
se queiran achegar ata alí.
A súa última publicación,
‘Un universo na túa maleta’
estará á venda en: Salacadula Shop, Librería Cousa e
Librería Victorio.
Esta campaña ten dous
obxectivos principais: por
unha banda, impulsar as
compras nos pequenos es-

tablecementos da vila e, por
outra banda, axudar ás familias nesta tempada de
gasto por mor da volta á escola dos máis cativos e cativas.
Nos
comercios
asociados ao centro comercial aberto melidense a veciñanza poderá atopar todo
o preciso para o regreso ás
clases. A parte, a actividade
da contacontos é un premio
aos nenos e nenas para que
comecen este curso escolar
con motivación e ganas.
A iniciativa ‘Volta ao Cole’
da asociación de empresarios melidense leva varios
anos realizándose e sempre
tivo unha boa acollida,
tanto por parte dos comercios locais como polo lado
dos usuarios e usuarias.
Ademais, as tendas participantes ven nesta campaña
unha oportunidade de impulsar as compras nos seus
establecementos así como
de facerlle ver á veciñanza
que no municipio poden
mercar todo o preciso para
comezar o novo curso escolar 2021 - 2022.

PERITOS MELIDE

Javier López López - ENXEÑEIRO TÉCNICO AGRÍCOLA - Colexiado 1049
peritosmelide.blogspot.com.es

- Medición de terreos
- Catastro
- Segregacións e agrupacións
- Imposto de sucesións

- Partición de herdanzas (partixas)
- Fotos antigas do Catastro
- Informes periciais e valoracións
- Concentración parcelaria
- Proxectos agrícolas
- Legalización de pozos e traídas de auga
- Informes de validación gráfica alternativa

Tfno. / Fax: 981 50 54 82 - Móbil 639 82 00 24 - E-mail: peritosmelide@gmail.com
Rúa Xosé Ramón Fdz. Castro, 14 - 15.800 MELIDE (A Coruña)

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AMBIENTAL
CONTRA EL CORONAVIRUS
Debido a la declaración del brote de coronavirus como pandemia global por parte
de la Organización Mundial de la Salud, desde PLAGOSTEL queremos ayudarle a
mantener las dependencias de sus instalaciones libres del virus COVID-19
Contacte con nosotros, podemos ayudarle
986118714 – 698179968
pedidos@plagostel.com
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III MERCAMELIDE

Un grupo de persoas á entrada do Mercamelide, no Cantón de San Roque. /Foto: Cerne

O bo ambiente dunha das xornadas do Mercamelide no Camiño./Foto: Cerne

Varias usuarias mercando nun establecemento participante. /Foto: Cerne

Máis postos dos comercios na carpa do Mercamelide no Camiño. /Foto: Cerne

As autoridades falando cunha das comerciantes participantes. /Foto: Cerne

Membros do Concello, da deputación e da F. G. C coa xerente de Asetem. /Foto: Cerne
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NO CAMIÑO

Pilar López e Xosé Igrexas respondendo as preguntas da TVG. /Foto: Cerne

O ambiente na segunda xornada do Mercamelide no Camiño. /Foto: Cerne

A fin de semana do 13, 14
e 15 de agosto celebrouse
na céntrica praza do Cantón de San Roque, en Melide, a terceira edición do
Mercamelide no Camiño.
Unha oportunidade dobre: por unha banda, as
comerciantes puideron sacar á rúa todos os produtos aos que non lle deron
saída durante estes últimos meses; e pola outra
banda, os visitantes e a veciñanza puideron aproveitar para mercar no
comercio local a bo prezo.
Nesta edición participaron 14 establecementos do
municipio de diferentes
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sectores como téxtil, calzado, utensilios de cociña e
baño, electrodomésticos e
seguros. Un Mercamelide
no Camiño que estreaba
material e formato para
cumprir coas medidas sanitarias da pandemia e que
foi ben acollido polas persoas que se achegaron ata o
Cantón de San Roque.
A feira de oportunidades
do comercio melidense
converteuse nun referente a
nivel galego e foron decenas
as persoas de diferentes
concellos que se achegan
ata Melide para visitar os
distintos postos. Unha
oportunidade de visibili-

Mary López, responsable de Electrosan na entrevista para a TVG. /Foto: Cerne

Varias persoas mercando no posto de Mis Mejores Labores. /Foto: Cerne

dade para os establecementos nuns días nos que a vila
se enche de visitantes e turistas. Ademais, en palabras da xerente da
Asociación de Empresarios
da Terra de Melide, “o Mercamelide no Camiño non só
beneficia ás tendas participantes, tamén o fai no resto
de comercios da vila e na
hostalería, xa que a xente
unha vez que visita a feira
logo pasa o día polo municipio”.
Despois dun ano complicado en canto ás vendas,
Xosé Igrexas, concelleiro de
promoción económica e comercio, fai fincapé na nece-

sidade de celebrar este
Mercamelide no Camiño,
“para resaltar o comercio
de proximidade nun mes de
agosto dun Ano Santo”.
Este evento contou coa visita do coñecido programa
‘A Revista Fin de Semana’
da Televisión de Galicia
para ser testemuñas da realización da feira de oportunidades e conversar co
concelleiro de promoción
económica e comercio,
Xosé Igrexas, a xerente de
ASETEM - CCA, Pilar López, e a comerciante participante responsable de
Electrosan, Mary López.
Esta última comentou ante

os micrófonos da televisión galega que o Mercamelide, tanto na edición
verán como na de inverno,
“permite que a xente te coñeza e logo queira visitarte
na tenda, xa que ao posto
da feira de oportunidades
só traes unha pequena
mostra de todo o que podes ofrecer”. Logo da fin
de semana máis comercial
do ano, as comerciantes
fan un repaso positivo
pola celebración da feira
de oportunidades e tamén
de toda a época estival, a
pesares das restricións
marcadas pola pandemia
da COVID - 19.
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Casa Alongos e O Tobo do Lobo
premiados co Travellers’ Choice

gos como O Tobo do Lobo
(ao igual que o resto de establecementos hostaleiros)
realizaron durante o 2020
para seguir dando a mellor
calidade e servizo nun dos
momentos máis difíciles,
nos que loitaban por poder
traballar.
Moitos usuarios e usuarias que se achegaron ata a
vila na procura dunha boa
experiencia de viaxe valoraron de xeito excelente a
hostalería melidense, o que
sitúa o municipio como un
lugar ao que regresar en fu-

turas ocasións e tamén que
recomendar a outras persoas. Isto para Melide é un
importante beneficio debido ao gran número de comercios e establecementos
que se manteñen grazas ao
turismo, principalmente,
da época estival.
Ademais, para Casa Alongos e O Tobo do Lobo non
foi este o único recoñecemento que recibiron nos últimos meses. Por unha
banda, Casa Alongos recibiu no pasado mes de maio
a placa de restaurante 'Slow
Food, km 0', o que o certifica como un local no que se
usan os produtos de proximidade, respectuoso co medio
ambiente
e
un
desenvolvemento sostible.
Polo outro lado, O Tobo do
Lobo foi incluído en decembro na prestixiosa Guía Michelín, na categoría Bib
Gourmand.
Con estes feitos queda demostrado que na vila temos
grandes establecementos
nos que desfrutar dunha
boa comida cos produtos
locais da mellor calidade.
Dende ASETEM - CCA
amosan o seu orgullo e ledicia porque os seus asociados sexan recoñecidos polo
seu bo traballo.

cada bono ‘Merca en Melide’ terá 50 euros, dos cales
30 ten que poñelos o usuario ou usuaria e os 20 euros
restantes a administración
municipal. Para adquirir
esta axuda as persoas interesadas teñen ata o 17 de
setembro para ir ao Viveiro
de Empresas (situado no
Edificio Multiusos) en horario de mañá, de 10:00 a
14:30 horas. O único requisito para comprar esta tarxeta é ser maior de idade,
non hai porque ser residente en Melide nin acudir
de xeito presencial a persoa
solicitante, e só se acepta o
pago con tarxeta de crédito
ou débito. Cada persoa
pode coller un bono.
Os comercios participan-

tes son: Bodegas Mejuto,
Casa Juanito, Hotel Carlos
96, Informática Melide,
Xoiería Roval, Casa Santos,
Armería Rúa, Recambios
Vulcano, Laia Zapateiros,
Angarela, Cousas Novas,
Eurocadena, Muxica Tenda
Xoven, Carnicería Cardelle,
Leivamotosport, Anic Difusión, Ferretería Noguerol,
Electricidade Vilela, Carnicería Penas, Meixela, Electrosan,
Silvia
Buján
Estilistas, Floristería Maru,
Carola Moda, Xoería Pereiro, Pescados Manolo,
Electrodomésticos Fraga,
Colorín Colorado, Creacións MJ, Mercería Isabel,
Floristería Tarrio, Perfumería Lyss, A Boa Viña
Gastroteca, Modas Dán-

Á esquerda, Miguel Liboreiro, do Tobo do Lobo; na dereita Concha Casares e Fran Lugrís de Casa Alongos. / Arquivo

Os establecementos hostaleiros asociados a ASETEM
- CCA, Casa Alongos e O
Tobo do Lobo, premiados
co Travellers’ Choice 2021
da plataforma TripAdvisor.
Estes dous locais de restauración, situados en
pleno Camiño de Santiago,
destacan no mundo da gastronomía pola gran calidade dos produtos de
proximidade que empregan
nas súas elaboracións.
O premio Travellers’
Choice é unha lista na que
se inclúen os establecemen-

tos mellor valorados polos
centos de usuarios que estiveron neles. O 2020 foi un
ano moi complicado para
todos os sectores relacionados co turismo e a hostalería, uns meses incertos nos
que os locais se tiveron que
actualizar e adaptar ás novas e cambiantes medidas
sanitarias promovidas por
mor da COVID - 19. Por
este motivo, recibir o recoñecemento este ano é máis
especial ca nunca, xa que é
o premio ao incansable esforzo que tanto Casa Alon-

Arrinca a segunda edición das tarxetas moedeiro
‘Merca en Melide’ cun importe de cincuenta euros

Adhesivo dos establecementos participantes. /Foto de arquivo

O Concello, a través da concellería de Promoción Económica e Comercio, pon en
marcha a segunda edición
das tarxetas moedeiro
‘Merca en Melide’.

Esta nova parte da campaña trae importantes
cambios, xa que o importe
de cada tarxeta modificouse de 30 a 50 euros.
Polo tanto, nesta remesa

Aberto o prazo de
solicitude para a
promoción do
emprego autónomo

Aberto o prazo de solicitude
para o programa de axudas
á promoción do emprego
autónomo.
A Xunta de Galicia pon de
período ata o vindeiro xoves 30 de setembro para solicitar
as
axudas
a
autónomos a través da sede
electrónica da administración autonómica.
O obxectivo principal
desta subvención é axudar
a todas esas persoas que están desempregadas a comezar a traballar por conta
propia, a raíz dun apoio
económico para afrontar
todos os gastos xerados do
inicio da actividade. Para
ser beneficiario ou beneficiaria deste programa que
se inscriban como traballadores autónomos entre o 1
de outubro de 2020 e o 30
de setembro deste ano.
A contía das axudas pode
variar entre os 2.000 e os
10.000 euros por persoa,
dependendo das características que cumpra o ou a solicitante. Esta subvención
será incompatible con outras do mesmo eido.

dolo, Intres Fotografía, Librería Cousas, Strelizia Floristas, Óptica Melide,
Frutería Celia, Jacarandá,
Pasarela, Salacadula Shop,
Calzados Broz, Mobles
Ares, Sport Moda, Sisuka,
Mis Mejores Labores, Diva
Pro, Pensión Chiquiín, Librería Victorio, M&M
Moda, Mobles Paula, Sport
Moda, Supermercado Gómez - Covirán, Viñoteca Ribeirao, Sueños Moda
Infantil, Óptica Tábora, Pequeniños Zapatería Infantil, Xoiería Oro Ley, Tu
Boutik, Panadería Toques,
Librería O Cruceiro, Alain
Afflelou, Romero Zapatería,
Stardemoda, Xoiería Silvela, A Fundación Bowling
e Toysmaniatic. Os comercios que aínda non estean
anotados poden facelo
achegándose ao edificio do
Concello de Melide.
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ENTREVISTA DE BENVIDA AO CENTRO DE BENESTAR, FLOR DE TOXO

δ

A paixón polo que fas é un gran paso no camiño ao éxito, e a Gema Torre (responsable de Flor de Toxo) o gusto polo seu traballo é unha
marca de identidade. A protagonista da entrevista de benvida comeza esta andaina por mor da conciliación, un problema moi reiterado
nas emprendedoras do que sacan unha oportunidade. Con este centro de benestar Gema quere axudar á xente a través do seu traballo.

GEMA TORRE RODRÍGUEZ

Flor de Toxo (Rúa América, 9) - Tfn.: 601 62 25 22

“Decidín emprender para poder facer
o que máis me gusta e conciliar”

Gema Torre na entrada do seu centro de benestar. / Foto: Cerne

- Por que decidiches
emprender neste momento?
- Gema Torre (G.T): Por
dúas cuestións: a primeira,
por conciliación familiar, e
a segunda, por falta de
oportunidades laborais no
eido que eu realmente
quero desenvolverme. Eu
son mamá de dúas nenas
pequenas e atopar un traballo que me permita compaxinar o seu coidado con
desempeñar o meu mundo
laboral é imposible. A isto
temos que sumarlle que o
ámbito no que eu son especializada non hai demasiadas ofertas, polo que acabei
decidindo que quería emprender para traballar no
que eu quería e como
quero. Ademais, decidín facelo en Melide porque é
unha vila na que aínda non
se creou nada parecido, non
hai ningún centro que
oferte os servizos que eu
fago e penso que axudará a
complementar e enriquecer
a oferta de benestar na lo-

calidade.
- Na carta ofreces servizos como o reiki, as flores
de
Bach,
o
tratamento con minerais ou a masaxe metamórfica. Explícanos en
que consisten?
- (G.T): Todas elas son terapias que consisten en tratar patoloxías dende a
enerxía interna do corpo. O
noso organismo traballa
por enerxías que van en
función dos “chakras”.
Cada “chakra” rexe unha
determinada zona do
corpo. Por esta razón,
dende este tipo de terapias
podemos tratar problemas
tanto físicos como de personalidade (por exemplo,
unha persoa que sexa moi
tímida e lle custe expresarse). Algo moi importante
é comprender que estas terapias son complementarias ao que o noso médico
ou médica nos receite, non
é un substitutivo. Se unha
persoa vén aquí para intentar solucionar unha dificul-

tade debe entender que estas son prácticas naturais e
en ningún caso lle vai a facer mal, o peor dos supostos é que non lle faga nada.
- Imos entrar a coñecer
un pouco máis polo
miúdo cada unha das
terapias, comezamos
polo reiki.
- (G.T): O reiki é unha canalización. Para que se entenda, a persoa ten
bloqueos enerxéticos que
lle xeneran diferentes problemas e eu, que son a que
realiza o reiki, actúo de canal para que ese bloqueo se
desfaga. Nesta práctica o
único que se fai é transmitir
enerxía. A persoa só vai notar calor na zona na que eu
vou a poñer ás mans pero
sen tocala. Polo tanto, o
reiki funciona desfacendo
esas lazadas para que a
enerxía volva circular.
- Esta práctica ten algún
efecto ou provoca dor?
- (G.T): Dor ningunha, de
feito, é moi relaxante. Despois hai persoas que non
notan nada, outras que aos
dous días de facelo se atopan cun pequeno malestar
que pode ser tanto físico
(por exemplo o estómago
revolto ou moi canso) como
psicolóxico (con moitas ganas de chorar de súpeto e
sen explicación), dependendo da persoa podes ter
diferentes reaccións ao
reiki. Estas son sensacións
que á xente lle provocan un
pouco de medo pero que
logo acaba entendendo.
- E o tratamento con
minerais?
- (G.T): Pois mira cada mineral ten a súa enerxía e,
para realizar o seu tratamento, débense colocar en
puntos estratéxicos do
corpo. Un feito moi curioso

que sucede nesta práctica é
que moitas veces os minerais rompen sen tocalos.
Isto á xente chámalle moito
a atención e a explicación é
sinxela, sucede porque a
pedra absorveu tanta enerxía negativa que a persoa
traia que remata por romper. De feito, vanse agrietando, pouco a pouco, ao
longo das sesións por absover esas enerxías. Ademais,
cada vez que se usan cunha
persoa despois hai que limpalos con auga e sal e poñelos a cargar, durante 24
horas á luz.
- Seguimos avanzando
cun tratamento que é
algo máis coñecido, as
flores de Bach.
- (G.T): As flores de Bach
son 38 e cada unha ten a
súa propiedade. Cada unha
delas pódese mesturar indefinidamente para personalizar o tratamento que
precise cada persoa. Neste
caso, é unha terapia que se
toma, xa que son pingas
mesturadas de determinadas flores. A persoa ten que
poñer dúas gotas debaixo
da lingua durante 21 días
para que constitúa un ciclo

celular. Para que todo o
mundo entenda o funcionamento das flores de Bach
podemos dicir que o corpo
é como se fose unha cebola,
entón, ti segundo che van
pasando cousa vas engadindo capas, entón estas
flores o que fan e ir quitando todas esas capas para
chegar ao cerne do problema.
- Por último quédanos a
masaxe metamórfica.
- (G.T): Eu esta práctica só
a realizo cando todas as anteriores non deron resultado. Consiste nunha
masaxe nos pés no que ao
longo do contorno da
planta se reflexa un feto.
Entón, ca masaxe metafórmica pódense tratar problemas que veñen a raíz de
estar na tripa de túa nai.
Por exemplo, unha mamá
embarazada á que lle falece
un ser querido, ese sentimento aínda que ela non o
manifeste, pódese ver reflectido no embrión. É obvio que a persoa non o vai
notar porque cando sucedeu estaba na barriga pero
teno aí. É algo semellante
ao tema dos antollos.

Unha das cabinas nas que se realizan os tratamentos. / Foto: Cerne
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EXPOSICIÓN DE PINTURA E ESCULTURA NA VIÑOTECA RIBEIRAO

O pintor Abel Barandela e a escultora Margot García expuxeron parte das súas obras na Viñoteca Ribeirao durante unhas semanas
para que veciñanza, turistas e peregrinos tiveran a oportunidade de observar as súas creacións. Estes dous artistas escolleron esta coñecedida viñoteca melidense, entre outros motivos, pola súa localización en pleno Camiño de Santiago, idónea para este Ano Xacobeo.

Unha das esculturas de Margot García expostas na viñoteca. / Foto: Cerne

Dous cadros de Abel Barandela que están expostos en Ribeirao. / Foto: Cerne

Outros cadros de temáticas diferentes de Abel Barandela. / Foto: Cerne

Unha escultura máis da artista Margot García. / Foto: Cerne
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DE CANDO AS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS DEIXARON DE SER UN
SERVIZO SOCIAL

Dun tempo a esta parte, as administracións públicas empezaron a promover e facer promoción de que se fagan as xestións de forma telemática
nas súas sedes electrónicas, convencéndonos de que é o mellor para evitar esperas nas oficinas. Pero é coa chegada da Covid-19, cando esta
promoción se converte na obriga, non só de facer os trámites en liña , senón tamén de pedir citas, renovar a tarxeta do paro..., tarefas todas
elas moi habituais entre a poboación e que se acostumaban a facer de xeito presencial e sen cita previa, nas oficinas que existen en case todas
as vilas e que rara vez tiveron grandes aglomeracións de xente. Nin as administracións, nin a poboación está preparada para este cambio a
“todo” virtual.
Por parte das administracións, non pode pasar que o día que se pon en marcha o BONO TURÍSTICO se colapse a sede electrónica da Xunta e
non se poida facer ningún outro trámite, ou que cando se habilita a autocita da vacinación deixe de funcionar a aplicación do SERGAS. Mención
aparte merecen todos eses números de teléfono que nos facilitan para pedir cita ou informarnos dos trámites e que na gran maioría das veces
non collen; e, se collen, despois de prestar atención a unha máquina que nos fai premer números para poder falar coa persoa que nos vai solucionar o problema que temos, normalmente, pulsamos o número que non é e temos que volver a iniciar o proceso. Pero se as administracións
non están preparadas para este cambios, elas que contan con recursos e tempo, que podemos dicir da poboación en xeral?
Neste momento podemos pensar nun pai, avó, parente ou amigo ao que o mundo internet nunca lle preocupou e que agora o colle así de
súpeto sen poder actualizarse. Pois esas persoas, para todas esas persoas nas que estamos pensando, pode ser un imposible pedir cita para solicitar a pensión ou renovar a tarxeta do paro. Esa xente está acudindo a amigos, familiares ou incluso xestorías a “pedir o favor” de que lles
fagan tales trámites porque eles non son capaces de facelos, sendo xente totalmente independente na súa vida diaria.
Esta xente séntese totalmente impotente ante tal situación, deixado de man de Deus polas administracións e mendigando favores para conseguir un servizo que deberían prestar os organismos públicos, aos cales toda a súa vida contribuíu pagando os seus impostos. Tamén cabería
preguntarse a que se dedican nesas oficinas onde agora o facemos todo telemático, nunca no INEM de Melide vin gran afluencia de xente,
pero agora que non renovan as tarxetas do paro nin aceptan demandas de emprego en papel, necesitaremos tantos empregados nas oficinas?,
só por poñer un exemplo. Pode resultar moi cómodo e áxil facer as xestións de modo electrónico para todo aquel que o saiba usar, e forma
parte do proceso de evolución tecnolóxica, pero nunca debe ser unha imposición; tal como o bolígrafo substituíu á pluma para escribir, a
persoa que quixo continuar usando a pluma puido seguir facéndoo.
Susana Castro de Asesoría CC Xestión

“

ESTE MES LATEXO LOGOPEDIA
CÓNTACHE…”

Cristina Fernández Barros
Nº col. 15/0099

Rúa Rosalía de
Castro, 3 Melide

Se no artigo do mes pasado
falabamos da importancia
dunha serie de fitos na carreira da logopeda para facer
unha boa intervención
cas/os pacientes, no artigo
de hoxe falaremos da importancia de colaboración entre
a familia e a logopeda para
conseguir resultados positivos e rápidos nunha intervención.
Cando se comeza calquera
tipo de tratamento a nivel
sanitario, é primordial a colaboración da/o paciente
para que os resultados poidan ser o máis rápidos e
concretos posibles. Por
exemplo, a persoa á que se
lle prescribe unha medicación debe tomala a certas
horas para que a sintomatoloxía mellore.
En terapias como as de fisioterapia, podoloxía, terapia
ocupacional, óptica e optometría, psicoloxía e logopedia, as pautas que se
establecerán cos pacientes

A IMPORTANCIA DA COLABORACIÓN
ENTRE FAMILIA E LOGOPEDA

implican unha maior colaboración para a melloría na
sintomatoloxía que presente
a/o paciente. A razón é que
esa sintomatoloxía vai limitar determinadas capacidades que para ser restituídas
ou melloradas necesitan de
exercicios activos da/o paciente e moitas veces implicarán colaboración por parte
da familia.
Centrándonos en logopedia,
case todas as patoloxías que
atendemos fan unha frecuencia de sesións de 2-3 por
semana e adoitan ter unha
duración de como moito 45
minutos por sesión. Isto implica que nunha semana,
como moito, a logopeda está
a intervir sobre as súas dificultades de forma específica
entre hora e media e dúas
horas. Pode pensarse que
este traballo é suficiente ou
que dende a casa non se
pode traballar de forma efectiva pero a realidade é que a
implicación da/o paciente e

da súa familia na evolución
das alteracións é imprescindible.
Unha logopeda vai establecer un plan de traballo cuns
obxectivos definidos para
conseguir ata a fin do tratamento pero se a/o paciente
non colabora o suficiente e a
familia non se implica, é probable que algún tratamento
que poida ser resolto en apenas seis meses, se alongue
ata o punto de que a/o paciente aborreza a intervención e os obxectivos non se
adquiran ou non se xeralicen. Supón un fracaso no tratamento.
Para evitar estas situacións,
a logopeda vai sempre dando
pautas a paciente e familia
para ir reforzando os obxectivos alcanzados e se manteñan e evidencien os
resultados do traballo en
consulta. Normalmente esas
pautas están baseadas no
xogo (no caso das/os nenas/os) e adoitan ser activi-

dades curtas que poidan introducirse de forma fácil na
vida diaria da familia. No
caso das persoas adultas,
normalmente consisten en
exercicios que se poidan realizar en menos de 15 minutos
para conseguir unha adhesión ao tratamento que permita unha boa e rápida
evolución.
A miña práctica clínica destes anos demostroume que
as familias que colaboran e
as/os pacientes que seguen
esas pautas, acurtan os tratamentos e a xeneralización
dos obxectivos prodúcese en
menos tempo. Ver unha evolución positiva no traballo é
o que máis nos gusta ás logopedas, e non se consegue se
non hai constancia, tanto no
tratamento
propiamente
dito como no reforzo dende o
domicilio.

Teléfono:
642 007 210
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O Concello lanza unha campaña
para uso responsable da auga

Imaxe do Cartel da campaña para un uso responsable de auga . /Foto: C.M

O Concello de Melide e a
empresa Espina & Delfín,
empresa concesionaria do
servizo de auga, lanzan a
campaña "Está na túa man,
pecha a billa cando toca"
para fomentar o consumo
responsable de auga. O ob-

xectivo desta iniciativa é
concienciar á veciñanza da
importancia de realizar un
uso axeitado dos recursos e
anticiparse ás situacións de
seca no período de verán.
Esta campaña de sensibilización difundirase a través

de carteis informativos colocados en diferentes instalacións municipais e nas
redes sociais. A día de hoxe,
os embalses galegos aínda
presentan unha boa porcentaxe, na Confederación
Hidrográfica Miño - Sil a
reserva sitúase no 58% e en
Galicia - Costa nun 76,5%
pero a porcentaxe segue en
descenso. A iniciativa "Está
na túa man, pecha a billa
cando toca" sinala consellos
simples e prácticos para
aforrar auga como: pechar
a billa mentres cepillamos
os dentes, ducharse no sitio
de bañarse, non usar o retrete como papeleira e utilizar a lavadora ou o
lavalouzas con cargas completas. Tamén hai que ter
precaución con actividades
típicas deste épocado ano
como, por exemplo, reducir
o uso de auga para encher
as piscinas, lavar os vehículos e regar os xardíns. Ademais, un bo consello para as
persoas que marchan uns
días de vacacións nesta
época de bo tempo é pechar
a chave de paso de auga da
vivenda.

Melide aproba unha axuda a prol da natalidade
na vila cun investimento total de 15.000 euros

Imaxe recurso dun cativo de poucos meses. / Foto de arquivo

O Concello de Melide
aproba unha axuda a prol
da natalidade que conta
cun investimento total de
15.000 euros.

Un dos obxectivos principais desta liña económica
é fixar poboación no municipio para evitar o despoboamento que dende hai

tempo está sufrindo gran
parte do rural galego. Así o
afirma a concelleira de política social, “as axudas son
unha medida máis para
evitar a perda de poboación e constituír unha
axuda de 300 euros”.
Para ser beneficiario ou
beneficiaria desta axuda o
pai ou nai do cativo ou cativa, nacido ou adoptado
dende o 1 de novembro de
2020 e ata o 31 de outubro
do 2021, debe estar empadroado en Melide cunha
antelación mínima de seis
meses á data de nacemento
ou adopción. Ademais, a
persoa solicitante debe
comprometerse a seguir
empadroada durante catro
anos máis, dende a data xa

Melide 13

A Festa do Melindre dáse a
coñecer no evento de FESTUR

Membros do equipo de Goberno en FESTUR. / Foto: Concello de Melide

A Festa do Melindre e a Repostaría Tradicional dáse a
coñecer na Feira de Festas
de Interese Turístico (FESTUR) que se celebrou a fin
de semana do 3 ao 5 de setembro en Silleda, de xeito
paralelo á coñecida Feira
Internacional Abanca Semana Verde de Galicia.
A Festa dos Melindres e
a Repostaría Tradicional foi
unha das corenta e unha de
toda Galicia reunidas neste
gran evento. Cada concello
puido expoñer a súa cele-

bración de xeito individual
ou a través de grupos.
O alcalde do municipio,
José Manuel Pérez visitou
FESTUR e manifestou que
“Melide ten que estar presente nestes certames para
promocionar o noso concello, facéndolles ver aos visitantes que somos unha vila
para vivir, chea de vida, de
servizos e actividades”.
Unha maneira de darlle visibilidade á localidade
nunha feira de gran importancia a nivel autonómico.

mencionada. Polo tanto, o
neno ou nena e, canto menos, un dos seus proxenitores
deben
vivir
no
municipio. As axudas concedidas serán de como máximo 300 euros por cada
fillo ou filla.
As solicitudes deberán
presentarse no rexistro xeral do Concello de Melide
antes do 15 de novembro.
No rexistro deben aportar a
seguinte documentación:
anexo I das bases (publicadas na páxina web da administración local), fotocopia
compulsada do libro de familia e do DNI da persoa
solicitante, copia do auto
xudicial de adopción, declaración xurada das axudas solicitadas ou recibidas
pola mesma finalidade,
compromiso de seguir empadroado no municipio por
un período mínimo de ca-

tro anos, compromiso de
devolver a contía da axuda
no caso de deixar de cumprir os requisitos, certificación dos datos bancarios,
documento no que se confirme que non débedas coa
Administración Estatal,
Autonómica e a Seguridade
Social.
As solicitudes teñen de
prazo para ser avaliadas
dende o día 16 de novembro ata o 31 de decembro
por unha comisión avaliadora composta pola concelleira de política social, o
alcalde de Melide e traballadoras sociais da administración local. Esta liña de
axuda é compatible con calquera outra que teña a
mesma finalidade e sexa
emitida por outro organismo público, polo que
non será impedimento para
recibir outras subvencións.
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A Banda de Música de Visantoña na súa actuación na Praza do Convento. /Foto: Turismo Melide

O grupo Herba Grileira facendo o pasa rúa cos cabezudos. / Foto: Turismo Melide

Un instante do concerto de Heredeiros da Cruz na programación do San Roque. / Foto: T.M

O público desfrutando da orquesta Marbella. / Foto: Turismo Melide

Unha das acutacións para público infantil destas festas. / Foto: Turismo Melide

A charanga Leña Verde tocando polas rúas dos viños. / Foto: Turismo Melide
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* Puericultura
* Lencería

Cerne 187. Setembro 2021

EL CENTRO DEL MUEBLE EN EL CENTRO DE GALICIA

Tlf.: 981 50 57 59 - Fax: 981 50 55 07
Ctra. a Lugo, a 2 Km. de Melide - 15800 MELIDE (A Coruña)
www.mueblespaula.com / moblespaula@gmail.com

* Mercería
* Infantil

Tlf.: 981 50 90 85
Ronda da Coruña, 38 - MELIDE

Últimas novidades en moble clásico, moderno e xuvenil, tamén en
mobiliario xeriátrico e tapicería - Zona de descanso con ampla gama
de materiais para escoller - Fabricación propia de colchóns, incluso
de medidas especiais - Atención 100% personalizada

CARPINTERÍA
VILLAMOR
“Todo tipo de traballos en madeira”

Prensa e revistas
Material escolar
Oficina
Informática
Encuadernacións

Fotocopias
Plastificados
Fax e Correo
Libros de texto

Avda. da Habana, 29
15800 Melide (A Coruña)
Tlfn.: 981 50 57 75

Irago de Abaixo, Villamor
15806 - Toques
Teléfono: 636 69 42 02
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Instalados os carteis explicativos dos
elementos patrimoniais en Santiso

Cartel explicativo no Chanto da Ponte Nova. /Foto: Museo Terra de Melide

O Concello de Santiso sinaliza con carteis explicativos
os elementos patrimoniais
máis destacados, situados
no municipio.
Os recursos patrimoniais
protagonistas desta inicia-

tiva están no percorrido de
varios sendeiros marcados
para facer deporte e gozar
da natureza. Con estes carteis, a administración local
quere explicar diferentes
aspectos e características

dalgún dos elementos patrimoniais de Santiso, poñelos en valor e darlles
unha maior visibilidade
para as persoas que transiten estes percorridos, xa
que “o patrimonio debe ser
coñecido por todos e todas”, en palabras de membros do goberno municipal.
Para conseguir a información necesaria para sinalar
cada
un
dos
elementos, o Concello empregou a ferramenta de
abeancos.gal, o catálogo dixital promovido e realizado
polo persoal do Museo da
Terra de Melide, dende
onde sinalan que o caso de
Santiso debe ser “un exemplo a imitar” para outras
administracións da co-

Comarca 17
marca. Ademais, o persoal
do Museo felicita a Santiso
por levar a cabo esta campaña “tan necesaria e interesante” que o goberno
local seguirá impulsando e
aumentando ao longo dos
vindeiros meses.
Unha boa iniciativa que
beneficia tanto á veciñanza
como ás persoas que visiten
Santiso, xa que permite valorar e descubrir máis elementos pertencentes ao
patrimonio da comarca, así
como actuar como puntos
de interese para atraer aos
turistas doutros lugares á
vila. Un turismo para descubrir tamén a natureza e
paisaxes singulares que teñen tanto Santiso como os
concellos limítrofes.
Os lugares sinalizados ata
o momento son: o Chanto
da Ponte Nova, inscrición
de Mourazos e Muíño de

Laxe. Nesta primeira fase
do proxecto non está previsto sinalizar máis elementos, debido a que era “algo
novo para o noso concello e
incluso na comarca, polo
que non sabiamos como ía
responder a veciñanza”, tal
e como informan ao Cerne
dende a administración
municipal.
Dende o Concello de Santiso están barallando realizar unha segunda fase dada
a boa acollida da primeira,
non obstante aínda están
estudando a posibilidade.
Proxectos coma este, para o
goberno local supoñen
unha tarefa complexa, xa
que “detrás desta iniciativa
hai moito traballo e esforzo
dado que os recursos económicos son limitados, non
así as ganas e ilusión” manifesta un membro do
equipo de goberno.
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Remata o novo curso Terras da Montaña O espectáculo Amalgama
chegará a Sobrado en outubro
para impulsar a formación de emprego
Remata o novo curso Terras
da Montaña promovido polos Concellos de Sobrado,
Vilasantar e Curtis.
Esta formación ten como
obxectivo ensinar ao seus
alumnos e alumnas en materias como xardinería ou o
coidado dos montes. Este
curso contou cunha ampla
cifra de alumando, xa que
foron sesenta as persoas
que participaron nel ao
longo dos nove meses de
duración.
A formación dividiuse en
dous módulos: un sobre actividades auxiliares en conservación e mellora de
montes, e outro en xardíns e
viveiros. A maiores, o alumnado realizou traballos de
mantemento e mellora en
diferentes zonas verdes dos
tres concellos impulsores
deste proxecto.
O alcalde do Concello de
Sobrado, Lisardo Santos,
confía en que esta edición

Un dos intres do espectáculo Amalgama. /Foto: Luz Sol

Parte do alumnado nunha xornada práctica. /Foto: Concello de Sobrado

teña tan bos resultados
como as dúas anteriores e
lle facilite aos participantes
a “atopar emprego en diferentes sectores”. Ademais,
dende o equipo de goberno
municipal resaltan a importancia destes proxectos para
impulsar e promover o traballo nas zonas rurais como
é Sobrado. Unha cuestión

fundamental e imprescindible para combater o despoboamento destas vilas do
rural galego.
Este proxecto tivo financiación por parte da Xunta
de Galicia, cunha partida de
346.946 euros. A maiores, a
administración autonómica
aportou 9.000 euros como
incentivo á contratación.

A comarca da Terra de Melide medra en
poboación por segundo ano consecutivo

Xente paseando por unha céntrica rúa da vila de Melide. /Foto: Cerne

A comarca da Terra de Melide medra en poboación
por segundo ano consecutivo. Este último período, a
pandemia puido ser un dos
factores implicados na suba
de habitantes empadroados
nos concellos da comarca.
Dadas as limitacións impostas para desprazarse por

mor de frear os contaxios da
COVID - 19 houbo persoas
que decidiron mudar o seu
padrón.
En total, no 2019 o incremento de persoas foi de 38,
e no 2020, 138. Por municipios podemos observar un
cambio de tendencia entre o
2019 e o 2020, xa que no

primeiro houbo localidades
que si perderon poboación
como foi o caso de Santiso
(dez persoas menos) e Toques (catro menos). Pola
contra, no segundo todos os
concellos da comarca gañaron habitantes, o que máis
incrementou o seu padrón
foi Melide con 68 persoas;

O espectáculo de danza,
Amalgama, da compañía asturiana Meraki Cía actuará
no Mosteiro de Santa María,
en Sobrado, o vindeiro sábado 2 de outubro ás oito da
tarde. Para todos os que
queiran asistir a entrada é
de balde.
Este evento contará con
dúas partes: a primeira será
a interpretación de Amalgama e a segunda, un encontro cos actores e actrices

para compartir e charlar sobre o espectáculo.
Amalgama é un proceso
creativo que aborda a unión
entre o flamenco, a danza
contemporánea e urbanas
como, por exemplo, o breakdance. Un diálogo que
pretende rachar cos límites
entre as distintas disciplinas e ofrecer unha combinación híbrida que impida
distinguir entre a orixe do
movemento.

seguido de Sobrado con 46;
logo viría Toques con 14; e,
por último, Santiso con só 3
habitantes máis.
Un aumento de poboación
que, por unha parte, se corresponde cun fluxo migratorio interior, é dicir,
persoas que decidiron vivían fóra da comarca Terra
de Melide e decidiron empadroarse nestes concellos,
especialmente en Sobrado e
Toques. E por outra parte,

polos nacementos que se
aumentaron ou mantiveron
en todos os municipios da
comarca, agás en Santiso
onde pasaron de nacer 7 cativos e cativas a 4.
Estes son datos esperanzadores para o rural galego
do interior da comunidade
autónoma, xa que o feito de
aumentar a poboación na
comarca é unha boa noticia.
O obxectivo é conseguir
manter estas boas cifras.

Concellos

Incremento de
poboacion

Nº de
nacementos

Melide

68

58

Santiso

3

4

Sobrado

46

9

Toques

16

2

Comarca Terra de Melide

133

73

Cadro dos movementos de fluxos de poboación en 2020. / Fonte: IGE
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Máis de 300 quilos de lixo retirados
do Río Furelos e dos seus afluentes
Nas dúas xornadas que leva
a Asociación de Troiteiros
do Río Furelos e os voluntarios participantes limpando o río e os seus
afluentes xa recolleron
máis de 300 quilos de lixo.
Os días 28 de agosto e 4
de setembro foron 15 as
persoas voluntarias que,
simplemente, cunhas botas
de goma e un saco recolleron todo o lixo que ían atopando ao seu paso. Os
tramos nos que xa se realizaron as tarefas de limpeza
foron: entre Ponte da Pedra e Ponte de Fraga; e, entre Ponte Mazaira e Ponte
da Pedra.
Nestas xornadas atopáronse no río plásticos, caixas de cervexas, unha cabra
morta, cordeis, sacos e arames de espiño. Outra sorpresa que se atoparon
membros da Asociación de
Troiteiros do Río Furelos
foi á altura de A Bragaña,
no concello de Toques,

Prazo de inscrición aberto
para Herba Grileira

Parte do cartel de inscricións para este curso. / Foto: Herba Grileira
Un dos membros da asociación recollendo rixo no río. /Foto: A. T. R. Furelos

onde descubriron un vertido procedente da rede
municipal de saneamento,
do que xa informaron as
administracións competentes. Unha mostra do escaso
respecto e compromiso que
a veciñanza ten cara o río e
o seu entorno natural.
As tarefas de limpeza rematarán o próximo sábado

11 e encargaranse de limpar
as zonas que vai entre a
Ponte Medieval de Furelos
e a Ponte Mazaira. As persoas que queiran participar
nesta última data pódeno
facer anotándose no teléfono 696 60 73 48, a través
do Facebook da asociación
de troiteiros ou na propia
páxina web.

A DESAPARECIDA IGREXA DE
SAN VICENZO DE RIBADULLA

A escola de baile e música
tradicional, Herba Grileira, ten aberto o seu
prazo de inscrición para
este curso 2021 - 2022.
As especialidades para as
que se ofertan prazas son:
acordeón, gaita, pandeireta, baile, percusión e
canto. As clases serán en
grupos reducidos e cumprirán todas as medidas
do protocolo contra a pandemia da COVID - 19.

lousa, os alicerces e as primeiras fiadas dos muros,
realizados en cachotaría
disposta en filas horizontais con pasadores.
Nas fotografías que datan
do 1963, postas á disposición de abeancos.gal grazas
á veciña Begoña López pódese saber que a Igrexa de
San Vicenzo de Ribadulla
contaba con tres espazos

Para anotarse ou resolver calquera dúbida hai
que chamar ao 600 203
592 antes do vindeiro 30
de setembro.
Herba Grileira é un coñecido centro de aprendizaxe de música e baile
tradicional que conta con
decenas de alumnos cada
ano. Unha boa forma de
unirse e descubrir unha
parte fundamental da cultura galega.

diferenciados: o primeiro,
unha nave cuberta con a
dúas aguas e cun saída cara
o sur; segundo, un presbiterio de planta cuadrangular, máis alto ca nave e
cuberto a catro augas; por
último, o terceiro espazo
pode ser entendido como
unha cabeceira, Capela
Maior ou sancristía.
Info: abeancos.gal

Restos somerxidos nas augas do embalse de Portodemouros da Igrexa de San Vicenzo./ Foto: abeancos.gal

O patrimonio non só son
aqueles elementos que se
manteñen en pé na actualidade, tamén o son aqueles
outros que non conseguiron, por diferentes motivos,
superar o paso do tempo.

Un bo exemplo é a Igrexa
de San Vicenzo de Ribadulla, parroquia pertencente
ao concello de Santiso.
Neste caso, a Igrexa quedou cuberta polas augas do
embalse de Portodemouros

no ano 1967. Na actualidade, cando o nivel do encoro o permite, aínda se
pode identificar de xeito
claro a planta do templo
grazas á visibilidade entre
os entullos de pedra de

Fotografía da Igrexa de San Vicenzo de RIbadulla. / Foto: abeancos.gal
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Os deportistas toquenses serán os
protagonistas do ‘Convivir Deportivo’

Alfonso Pardo, xornalista e locutor no programa da Radio Galega, ‘Convivir Deportivo’ . / Foto: Praza Pública

Os deportistas do concello
de Toques serán os protagonistas do soado programa da Radio Galega,
‘Convivir Deportivo’.
Un espazo radiofónico no

SABER DE LEI

que participarán diferentes
deportistas ligados á localidade como son: Samuel
Meilán, Cora Ayude e Arón
Ayude. O primeiro deles é
un medallista na disciplina

de taekwondo que ten as
súas raíces na aldea de Barrigas, no municipio toquense. Os irmáns Ayude,
moi coñecidos para os lectores e lectoras deste xor-
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nal, son dúas referencias en
deportes como kick boxing,
o boxeo ou a esgrima.
Ademais, o xornalista e
presentador do programa,
Alfonso Pardo, tamén terá
tempo para conversar con
persoas do mundo do xornalismo e a cultura da comarca para facer un espazo
completo.
O ‘Convivir Deportivo’ é
un espazo da radio pública
galega que cada semana visita unha vila diferente para
conversar cos deportistas
deses lugares, tanto profesionais como afeccionados.
Unha maneira de darlles visibilidade e achegar aos
oíntes esas voces que non
sempre teñen oco nos medios de comunicación. En
palabras de Pardo ao xornal
dixital Praza Pública, “con
este programa aprendino
todo, e mira que levo enriba
máis dun millón douscen-

tos mil quilómetros, máis
de 600 voos, trens, viaxes
por toda España, Europa,
co Dépor… aprendín agora
a ver Galicia doutra maneira, a flipar con Galicia.
Temos que machacala
aínda máis, hai que pateala,
como dicía Otero Pedrayo,
andala de leste a oeste”.
Polo que, de seguro, o ‘Convivir Deportivo’ realizado
dende Toques nos vai ensinar centos de curiosidades
e acontecementos que temos ao lado e non sabemos.
Alfonso Pardo gravará o
vindeiro martes 14 de setembro este programa especial dende o Restaurante
Xaneiro (en Toques) e a
empresa Intermax retransmitirao pola rede para todos e todas as que queiran
desfrutar del. O ‘Convivir
Deportivo’ pódese escoitar
cada sábado ás 15:00 horas
na Radio Galega.

Certiﬁcado de vacinación COVID

Segundo a vacinación entre a poboación ía avanzando as Comunidades Autónomas ían expedindo certificados que
acreditaban as correspondentes pautas da vacina e que se volveron durante semanas indispensables para o ocio en
moitos municipios galegos con niveis altos de restricións entre os que se encontraba Melide. Copiando de tal xeito o
modelo de países con Francia ou Grecia, países que tamén consideraron convintes estas medidas.
A Xunta acordou estas medidas baseábanse no artigo 38.1 “medidas preventivas en materia de saúde pública”, da lei
de Saúde Pública de Galicia ( Lei 8/2021), que permite que o obxecto de protexer a saúde pública, as autoridades sanitarias autonómicas poderán adoptar medidas preventivas de obrigado cumprimento cando exista ou sospeite razoablemente da existencia dun risco inminente e grave para a saúde da poboación.
Foi a mediados de xullo cando os locais de hostalería se viron obrigados a pedir o certificado de vacinación ou unha
proba de antíxenos ou PCR con resultado negativo, feita nas últimas 72 horas. Serían unicamente exhibidos e non aparecerían en ningún rexistro. Algo que a priori xa nos podería soar a que atentaba contra a nosa intimidade e liberdade
e que non era igualitario para todos os cidadáns. E xa non só porque cada un estea no seu dereito de vacinarse ou non,
senón polas desigualdades que creaba nas diferentes franxas de idade. Se os máis novos aínda estaban esperando a
Ana Mato Salgado
ser chamados para a vacina tiñan que pagar unha proba de COVID se querían entrar a comer nun restaurante, mentres
Avogada
que os de maior idade si poderían entrar por xa estar vacinados sen ter que gastar en proba algunha. Moitos foron os
Tlfn.: 671 833 425
que quedaron a porta do restaurante por non ter este certificado, uns por non estar vacinados e outros porque simpleRúa Xesús Carro, Nº15-2º mente non sabían como conseguir tal certificado, algo bastante común entre os máis maiores que durante semanas
(Melide)
non puideron entrar a tomar o café das mañás por non saber descargar o certificado da páxina do Sergas ou por descoñecer que o podían pedir impreso no centro de saúde ou na farmacia. Outros, pola contra, puideron entrar presentando ás portas dos establecementos certificados correspondentes a outra persoa, xa que o non quedar rexistro sobre o mesmo era fácil facer a
trampa.
Isto non só aconteceu en Galicia senón que Andalucía e Canarias tamén fixeron o mesmo, pero non sen estar tamén exentas de polémica, cando os
os Tribunais Superiores de Xustiza das mesmas denegaba a ratificación xudicial da medida outras comunidades autónomas como foi o caso de Estremadura mostráronse en contra distas medidas mentres a vacinación non chegase a todas as idades.
O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia entendeu que esta medida afectaba aos dereitos fundamentais das persoas e a mediados de agosto pronunciábase sobre isto. A través de dous autos os maxistrados explicaban como a Xunta só solicitou ó TSXG someter a autorización da orde do 21 de
xullo, na que se establecían medidas de prevención fronte ao virus, entre as limitacións nas reunións, pero non a orde do 22 de xullo, que contiña o
requirimento de presentar o certificado en establecementos de hostalería e restauración. Para o TSXG o certificado COVID “demoniza” ao sector e
tampouco é eficaz xa que non evita os contaxios.
Se para permitir a entrada nos establecementos de hostalería foi considerado contrario a lei non o é por exemplo cando se pide para viaxar, xa que
non é indispensable, senón que facilita a mobilidade. O certificado Covid Dixital da Unión Europea está plenamente operativo dende o 1 de xullo de
2021, facilita a mobilidade entre os Estados membros da U.E. a quen acrediten tres situacións; estar vacinado contra a covid-19, realización de proba
con resultado negativo ou estar recuperado de covid, pero neste caso non restrinxe a libre circulación senón que facilita a mobilidade, inclúe un
código QR coa información mínima esencial e un selo dixital que garante a súa autenticidade e integridade. Lexislar en tempos de pandemia non é
doado!
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O alumnado das escolas Nº1 e
Martagona reciben varios premios

O público asistente á entrega de premios do Certame literario Terra Chá ./ Foto: Festival de Pardiñas

O alumnado do CEIP Nº1 e
o CEIP Martagona de Melide recibiron varios premios este verán.
Por unha banda, a 42ª
edición do Festival de Pardiñas premiou o alumnado
de 2º de primaria na categoría de Certame de narra-

ción xuvenil e infantil Terra
Chá grazas a un conto titulado ‘A Fada André’. Esta
historia foi escrita durante
os meses de confinamento
no que o alumnado non podía asistir ás clases, un
exercicio proposto pola
mestra Teresa Castiñeiras

Vizcaíno e que os nenos e
nenas acolleron con moito
entusiasmo.
A gala de entrega dos premios foi o pasado 28 de
agosto en Guitiriz, polo que
o alumnado de 2º de primaria do CEIP Nº1 se achegou ata este municipio

lucense para recibir o seu
merecido premio. Ademais,
dende a ANPA ‘O Forte’ organizáronlles para ese días
outras actividades como
unha visita á piscina e unha
andaina pola vila. Os cativos e cativas desfrutaron
moito da xornada, tal e
como afirma unha das nenas participantes, “paseino
xenial, sobre todo na piscina”. Un día diferente que
pon o punto e final a unha
experiencia nacida da pandemia da COVID - 19 e que
supuxo unha oportunidade
de aprendizaxe que se viu
premiada e valorada no
Festival de Pardiñas.
Dende a ANPA ‘O Forte’
tamén están moi satisfeitas
polo premio que dende o
certame da Terra Chá lles
deron ao alumnado da escola, así como “moi agradecidas á profesora por todo o
traballo realizado”, comentan varias nais da ANPA. Os
pais e nais tamén valoran
positivamente este tipo de
actividades, xa que “axudan
a que un neno ou nena que
teña vocación de escritor
poida darse de conta de que
nun futuro pode dedicarse

a iso”, comentan as nais do
alumnado premiado no
certame. Con este galardón
a asociación Xermolos publicou 100 exemplares do
conto ‘A Fada André’ que
dende a asociación de pais
e nais repartirán entre as
bibliotecas das tres escolas
melidenses, na Biblioteca
Xosé Vázquez Pintor e no
Museo Terra de Melide,
para que toda a veciñanza
poida desfrutar desta intrigante historia.
Por outra banda, o CEIP
Martagona recibiu o premio de murais en Educación Infantil coa creación
titulada ‘Super mulleres &
Super inventoras’. O alumnado deste centro educativo melidense realizou este
mural coa mestre Begoña
López Álvarez.
Os premios das dúas escolas do municipio son
unha mostra do talento e
traballo que se realiza co
alumnado durante todo o
curso escolar. Ademais, tamén se ven reflectidas as
actividades que, a base de
ilusión, conseguiron realizar durante o confinamento
co alumnado.
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O artista Jesús P. Cadahía expón os
seus cadros no Museo de Melide
O artista Jesús P. Cadahía
(coñecido como Cholo),
nado en Taboada e residente en Vigo expón os seus
cadros no Museo Terra de
Melide ata o vindeiro mércores 15 de setembro.
O pintor mostra vinte e
sete cadros de diferentes temáticas como paisaxes urbanas,
costumistas
e
“mesmo evocación ó cartelismo de comezos do século
XX con estética Art Nouveau” tal e como apuntan
dende o museo melidense.
Para os que se queiran
desfrutar desta exposición
estará na sala cero do museo (localizado na Praza do
Convento) ata mediados de
mes e a entrada é de balde.
Esta mostra de cadros é
apta para todos os públicos,
inclusive para os máis cativos e cativas da casa dada a
presenza dalgunhas obras
con temática infantil como
son os cadros de Mickey
Mouse e un barco pirata.
Polo tanto, é unha boa oportunidade para que as crianzas se comecen a achegar ao
gusto pola pintura.

Cadros de temática infantil de Jesús P. Cadahía. / Foto: Museo T. Melide

O artista Jesús P. Cadahía diante dos seus cadros. /Foto: Museo T. Melide

Ao longo desta mostra de
cadros tamén se poden visitar, a través da obra de Jesús, diferentes lugares e
paisaxes moi coñecidos para
todos e todas; así como distintas escenas. Logo de visitar esta exposición queda
reflectido o talento e traballo que o artista nado en Taboada realiza.
A de Jesús P. Cadahía é a
cuarta exposición que se re-

aliza no Museo Terra de
Melide ao longo deste ano,
pero dende a entidade confirman que “aínda podería
realizarse algunha máis antes de remar 2021”. O que
demostra o bo movemento
e a gran oferta de contidos
que a entidade do municipio ofrece durante os meses
de apertura ao público para
que veciñanza e visitantes
desfruten deste espazo.

Varios cadros da exposición situada no museo. / Foto: Museo T. Melide

Chámame can e dáme pan

Debe estar bastante barato o minuto de televisión cando un programa de mañá da cadea pública -teoricamente informativo- consome non
pouco tempo en debater canto de grande é a
ofensa de poñerlle a un touro o nome de Feminista ou de Nixeriano.
Parece claro que a chispa que prendeu o lume
que acabou coa corridas de touros no Concello
de Gijón ten que ver moito con esa ofensa: matar a un feminista; desangrar con festa a un nixeriano. Hai dous discursos que nacen deste
feito: por unha parte o obvio de que o trasfondo
final segue sendo se debe seguir celebrándose,
ou non, o espectáculo que consiste en matar
animais nunha praza baixo o palio do "patrimonio nacional" -debate este que non ocupa o
tema deste artigo-. E, por outro lado, nesta polémica de recente actualidade, está tamén a importancia dos nomes, a importancia de
chamarse -non de chamarse Ernesto precisamente, como rezaba a obra de Oscar Wilde-, a
importancia das palabras coas que identifica-

mos cousas e persoas.
Detrás de cada nome, de cada nome propio
maiormente, está a intención de imprimirlle un
carácter a ese ser que "bautizamos". Non por
casualidade, poñémoslle aos fillos os nomes de
persoas da familia que xa non está con nós, para
que o nome manteña vivo, dalgunha maneira,
a quen xa non o está. Pero máis aló deste xesto
romántico, está o curioso costume de tratar de
cambiar cos nomes o que non cambiamos cos
feitos. A historia de sempre: as revolucións de
palabra que nunca se concretan en accións, porque pelexar diario é algo máis aburrido e traballoso ca bautizar cun nome combativo.
Non serei eu quen dubide do poder galeguizador -por exemplo, por falar dunha das múltiples
causas- de escoller nomes ben galegos, ben enxebres para os nosos fillos, porque é certo que
fan Patria e son cultura e patrimonio inmaterial. Pero non sempre é así. De feito, ás veces
nenos bautizados con nomes cheos de Xs non
oen na súa vida un X pronunciado por un gale-

gofalante, nin coñecen a súa procedencia. Pero,
como bandeira, como carta de presentación aínda que logo non haxa nada de portas para
dentro- xa di algo.
Coma en todo, esta tendencia dos nomes está
composta por xente que "bautiza" a conciencia,
e que non se vai sentir ofendida por este artigo
-máis ao contrario, apoiada-; pero tamén por
xente que forma parte dun concepto que, sendo
adolescentes, acuñaramos na clase de Galego
do gran profesor Paco Veiga. Nunha das súas
sesións chegaramos a debullar o concepto de
"casteláns galegofalantes", que hoxe abunda
bastante en moitos aspectos da nosa sociedade.
Tamén na onomástica.
Pois vai ser verdade que ao final as palabras -os
nome propios, que tamén o son- si que son importantes. Que llo pregunten se non a Feminista e Nixeriano.
Vanesa de Quinzán

Entrevista da Socia
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CRISTINA FERNÁNDEZ, LATEXO LOGOPEDIA

“O tratamento de logopedia marca a diferenza,
axuda a mellorar a calidade de vida das persoas”

Cando unha profesional ten vocación e paixón polo seu traballo nótase de lonxe, na maneira de falar, de tratar aos pacientes e nas
ganas de actualizarse e mellorar día a día. Isto é o que lle pasa a
- Está a profesión de logopeda recoñecida por
parte da poboación?
- (C.F): Non, realmente é
unha profesión que é moi
descoñecida. Por un lado, a
maioría da poboación sabe
o que é unha parte da noso
traballo pero do resto non
ten nin idea, por exemplo
do que facemos con persoas
maiores ou neonatos. As
persoas céntranse unicamente no que facemos na
área infantil e de cousas
moi concretas. Moitos pais
e nais non saben que cando
un cativo ou cativa vai ao
dentista e hai unha alteración a nivel de mordida
pode ser por un tema de logopedia, e de feito cando
chegan veñen sen saber a
que, perdidos. Por outra
banda, as administracións
tampouco a teñen recoñecida, en Galicia non chegamos ás quince logopedas
por área sanitaria. Si é certo
que a Covid nos deu visibilidade porque moitos problemas que poden quedar
logo de pasar a enfermidade recaen sobre os logopedas para solucionalos.
Entón, temos un problema
de falta de representación
no SERGAS, é moi importante que a logopedia chegue a xente, o malo é que
teña que chegar por medios
privados e non públicos.
- A parte dos hospitais,
en que outros centros
podedes ser de gran
axuda?
- (C.F): Primeiro, na escola. Un neno ou nena que
non pronuncia ben un determinado fonema, a parte
dos problemas físicos que
lle pode provocar co paso
do tempo senón o corrixe,
tamén están as dificultades
de relacionarse cos seus

Cristina Férnandez, logopeda e responsable de Latexo. Unha profesional para a que a logopedia entrou na súa vida como segunda
opción é que, ao fin, quedou como un dos eixos principais.

Cristina Fernández no despacho do seu centro de logopedia o día da entrevista. / Foto: Cerne

compañeiros de onde pode
producirse o coñecido
acoso escolar. A sociedade
vese que pouco está a avanzar nese eido e o simple
feito de non pronunciar
ben un fonema pode ser
motivo para rirse dese
neno ou nena ou poñelo en
evidencia. Isto se a escola
conta cunha logopeda implicaría que o alumnado tivera unha persoa que o
puidera axudar a solucionar esa dificultade que lle
supón un obstáculo á hora
de relacionarse. Segundo,
nas residencias da terceira
idade é unha pena que non
conten coa profesión de logopeda porque a nivel de
disfaxia (dificultade para
deglutir) unha especialista
pode axudarlle a mellorar
moito a calidade de vida do
paciente. A comida aquí en
Galicia é un compoñente
social, todo se celebra con
xantares polo que ao final,
a persoa que sofre disfaxia

acábase vendo apartada da
sociedade, non integrada.
- Dentro da vosa profesión un eido moi pouco
coñecido son as enfermidades que tratades
en idade adulta.
- (C.F): Si porque normalmente son enfermidades
neurodexenerativas, entón
en moitas ocasións, polo
simple feito de selo xa nos
parece que non hai nada
que facer, unha crenza
irreal. O traballo que se fai
dende a logopedia pode retrasar determinadas alteracións que aparecen coa
enfermidade. Por exemplo,
en párkinson se ti traballas
a musculatura a nivel de
boca e fala vas retrasar todos os problemas de disfaxia e intelixibilidade. A
logopedia sempre marca a
diferenza para ben e nestes
casos máis porque che
axuda a manter estables o
maior tempo posible todas
as capacidades que teñen

que ver con voz, fala e deglutición. Isto vai repercutir nunha mellor calidade
de vida do paciente.
- No proceso de tratamento dun paciente a
colaboración da familia
é gran de importancia
de imaxino.
- (C.F): Efectivamente. O
que eu fago non ten sentido
se a familia se nega a axudar. En calquera tipo de
tratamento que se faga en
logopedia hai que ter en
conta que as sesións son de
entre trinta e corenta minutos dúas ou tres veces
por semana. Polo tanto, ao
final pasan coa logopeda
hora e media en sete días,
polo que se non hai reforzo
e traballo na casa coas indicacións que fan as profesionais é como se tiraran os
cartos das sesións no lixo,
non vai servir de nada. Coa
implicación das familias
conseguimos que os resultados se vexan ben e pronto

porque moitas veces cando
na casa non axudan os resultados tamén chegan
pero moito máis tarde.
- Ao igual que no resto
de enfermidades, unha
detección precoz é fundamental.
- (C:F): Si, é unha cuestión
na que sempre estamos incidindo. Hai unha corrente
en determinadas profesións nas que se un cativo
ou cativa non anda con dezaseis meses saltan as alarmas e póñense a actuar,
pola contra, se con dous
anos e medio non falan non
pasa nada. Se un neno ou
nena é incapaz de comunicarse ou non de comprender
non
vai
poder
desenvolver a súa vida con
normalidade. Por este motivo, é importante ao ter
estes síntomas acudir a un
especialista para buscarlle
unha solución. Isto tamén
sucede nos casos nos que
unha persoa é diagnosticada cunha enfermidade
neurodexenerativa ou padece un ICTUS, se ti esperas dous meses para acudir
ao logopeda, os resultados
non van ser os mesmos que
se acodes ao pouco de diagnosticárseche ou de padecer a enfermidade. O
traballo da logopedia
marca a diferenza e, incluso
a nivel económico, se unha
persoa é atendida por unha
logopeda nos primeiros
momentos da enfermidade
vai ser menos custoso que
se a atende ao pasar uns
días. É importante que a
atención sexa temperá.
Latexo Logopedia

Rúa Rosalía de Castro,
3, baixo
15800, Melide
Tlf: 642 00 72 10
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