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Volve o fútbol en vivo ao
Campo Municipal co CIRE

Logo de ano e medio, volven á actividade os equipos
do CIRE polo que volve o fútbol ao Campo Municipal
de Melide. O CIRE comeza a nova tempada aínda
marcada pola situación sanitaria actual. P21

Os Días Azuis repartirán
14.000 euros en premios

A segunda edición dos Días Azuis, a campaña da Fe-
deración Galega de Comercio en colaboración con
Abanca, repartirá 14.000 euros en premios, o que su-
pón 2.000 euros máis que na anterior fase. P5

A Asociación de Empre-
sarios da Terra de Melide
lanza unha nova cam-
paña ‘Melide Comercio
Saudable’. Unha inicia-
tiva pioneira que ten va-
rios obxectivos: por unha
banda, dar unha maior
visibilidade aos centros
sociosanitarios asocia-
dos, dado que en moitas
das actividades que a en-
tidade realiza ao longo do
ano non se ven correcta-
mente integrados ou in-
cluídos; pola outra
banda, procura impulsar
as vendas no comercio de
proximidade nun período
de vendas máis baixo. P4

Daniel Blanco, 
Aluminios
Blangar    P23

‘Melide Comercio Saudable’ busca dar
visibilidade a centros sociosanitarios

MELIDE
O centro 
sociocultural 
xa ten de xeito 
oficial o nome
de Mingos de
Pita P13
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Fai, aproximadamente, un
mes o alumnado do IES de
Melide, o profesorado e a
ANPA do centro podían
comezar a respirar tran-
quilos logo de vaias sema-
nas de incerteza e
desacougo. 
A Consellería de Educa-
ción anunciaba que as ma-
terias troncais se ían dar
todas, independentemente
do número de alumnado.
Unha importante vitoria
para a ensinanza pública
do rural galego que leva
tantos anos a ser maltra-
tada sen piedade e dun
xeito reiterativo. 
Din que dos erros se
aprende e esperamos que a
administración autonó-
mica o faga despois do su-
cedido no IES de Melide. A
ensinanza pública non
debe rexerse por princi-
pios empresariais como
son a produción e os bene-
ficios económicos xa que
está sostida grazas aos im-
postos que paga a cidada-
nía. Un servizo público
non pode facer distincións
entre persoas polo mero
feito do seu lugar de resi-
dencia, nin por ningunha
outra característica. 
Os centros de educación
secundaria do sistema pú-
blico deben ser unha

ponte que leve e axude á
poboación adolescente a
acadar a súa vocación e
orientalos cara a futura
vida laboral. Na ensinanza
todas e todos debemos ter
as mesmas oportunidades,
o feito de vivir nun deter-
minado lugar non pode ser
un obstáculo ou impedi-
mento para formarnos no
que máis nos gusta ou no
que imos precisar para
chegar á universidade. 
Hai unhas semanas na Co-
misión 4ª do Parlamento o
secretario xeral de educa-
ción, José Luis Mira, cuali-
ficou o ensino no rural
como “un modelo de
éxito”.  Pola contra, os fei-
tos non revelan o mesmo,
a situación actual da ensi-

nanza nas pequenas vilas
fai que sexan moitas as
nais e pais que se vexan
obrigados a mandar ás
súas fillas e fillos a estudar
ás cidades para que poidan
cursar as materias que
queren. Esta é unha posi-
bilidade que moitas fami-
lias non se poden nin
sequera pensar xa que im-
plicaría un gasto que sería
imposible asumir. Unha
mostra máis da necesidade
dunha ensinanza máis
equitativa que teña como
prioridades o benestar de
todo o alumnado e ofrecer-
lle as máximas oportuni-
dades. Como van as novas
xeracións querer vivir no
rural se xa non lles deixan
nin estudar nel? 
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Tribuna de opinión
A polémica aséntase no

reino animal
Xunta Directiva de ASETEM-CCA

O pasado 21 de setembro, o
Boletín Oficial do Estado
publicaba a inclusión do
lobo na lista de especies
protexidas, o que impide a
súa caza en todo o territo-
rio español. 
A esta inclusión opuxé-
ronse as comunidades au-
tónomas de Castela e León,
Asturias, Galicia e Canta-
bria, espazos onde reside a
maior poboación de lobos
do Estado. Os argumentos
en contra falan do prexuízo
que supón para os gandei-
ros e gandeiras a prohibi-
ción da súa caza; non
obstante, no BOE recóllese
a posibilidade de capturar

exemplares de lobo, con
autorización previa, cando
non haxa outra solución
satisfactoria, logo de apli-
carse outras medidas de
prevención ou protección
do gando e estas resultaran
ineficaces. Ademais, a Con-
sellería de Medio Ambiente
conta cunha liña de axudas
para paliar os danos provo-
cados no gando por espe-
cies como o lobo ou o
xabaril. Isto é suficiente
para os gandeiros? Está o
problema na prohibición
da caza ou na escasa celeri-
dade e contía das axudas
que brinda a administra-
ción pública? 
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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

Éxito da campaña de ‘Volta ao Cole’
no comercio local asociado da vila

Ana Meilán na firma dos seus libros logo da sesión de contacontos no Centro Sociocultural de Melide.  / Foto: Cerne

o vale conseguiron un des-
conto de entre seis e dez eu-
ros (dependendo de ser
familia numerosa ou non)
para gastar obrigatoria-
mente nos comercios locais
asociados, polo que as ten-
das terán un pequeno in-
greso extra por mor desta
actividade que finalizou o
día trinta do mes pasado.

A ‘Volta ao cole’ de ASE-
TEM - CCA quixo facer algo
especial para que os cativos
e cativas neste comezo do
curso escolar, polo que
trouxo a actuación da con-
tacontos lucense Ana Mei-
lán, para narrar o seu
último libro ‘Un universo
na túa maleta’. Un conto
que naceu da demanda dos
usuarios e usuarias por
agasallar algo especial aos
nenos e nenas como é a ma-
leta de libros de Ana Mei-
lán, que inclúe publicacións
para todas as idades máis
temperás. A esta sesión, ce-
lebrada o pasado 24 de se-
tembro no Centro
Sociocultural Mingos de
Pita, asistiron decenas de

cativos e cativas que, xunto
coas súas familias, desfru-
taron dunha tarde diferente
viaxando por diversos luga-
res máxicos aos que a con-
tacontos lucense os foi
trasladando co seu conto. 

Dende ASETEM - CCA
amósanse plenamente sa-
tisfeitos do desenvolve-
mento desta iniciativa
debido a que “a xente aco-
lleu moi ben esta campaña
e demostrou que para o re-
greso ás clases decidiu mer-
car no comercio de
proximidade”, comenta a
xerente da asociación de
empresarios, Pilar López.
Ademais, os e as comer-
ciantes afirman estar con-
tentos coas vendas deste
período e López fai fincapé
en “mercar nos establece-
mentos locais durante todo
o ano e, máis aínda en me-
ses sinalados como de au-
mento de gasto como son
setembro e decembro” por-
que neles sempre imos ato-
par un trato personalizado
e produtos de gran calidade
cos mellores prezos. 

cial de máis de dous mil
cincocentos euros. Grazas a
esta campaña tanto os esta-
blecementos de proximi-
dade como as familias da
comarca saíron beneficia-
dos, dado que, por unha
banda as persoas que teñen

Gran éxito da campaña de
‘Volta ao Cole’ no comercio
local asociado. A Asociación
de Empresarios da Terra de
Melide volveu lanzar un
ano máis a súa tradicional
iniciativa con motivo do re-
greso ás escolas. 

Nesta edición foron uns
cincuenta os vales entrega-
dos a persoas que, previa-
mente, gastaron como
mínimo sesenta euros nos
comercios da localidade so-
cios de ASETEM - CCA, o
que xa implica un gasto ini-

   
 
   
   

    
    
  
     

 
          

    
  
       

               
          

- Fotos antigas do Catastro
- Concentración parcelaria
- Legalización de pozos e traídas de auga
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‘Melide Comercio Saudable’ pon o foco
nos centros sociosanitarios asociados

Cartel da nova campaña de promoción do comercio local ‘Melide Comercio Saudable’. /Foto: Cerne

A Asociación de Empresa-
rios da Terra de Melide
lanza unha nova campaña
‘Melide Comercio Sauda-
ble’. Unha iniciativa pio-
neira que ten varios
obxectivos: por unha
banda, dar unha maior visi-
bilidade aos centros socio-
sanitarios asociados, dado
que en moitas das activida-
des que a entidade realiza

non se ven correctamente
integrados; pola outra
banda, impulsar as vendas
no comercio de proximi-
dade. 

Esta actividade terá un
funcionamento moi simple,
cada profesional responsa-
ble ou traballador dun esta-
blecemento sociosanitario
asociado a ASETEM impar-
tirá unha charla sobre unha

temática propia do seu
eido. Nestas pequenas con-
ferencias poden participar
todas as persoas que quei-
ran, sen necesidade de con-
firmar asistencia
previamente, son de balde e
nelas sortearanse, en cada
unha, dez vales de dez eu-
ros para gastar no comercio
de proximidade asociado ao
Centro Comercial Aberto.

“Esta campaña é nova polo
que estamos moi expectan-
tes ante a acollida e reposta
por parte da veciñanza que
esperamos que sexa boa”,
comenta a xerente de ASE-
TEM - CCA, Pilar López. 

Todas as charlas desta
iniciativa celebraranse no
salón de actos da sede da
Asociación, situada na rúa
Lino Sexto de Melide. Co-
mezamos a falar desas ex-
posicións coa do vindeiro
luns vinte e dous de novem-
bro cun faladoiro coa espe-
cialista Gema Torre,
responsable de Flor de
Toxo Benestar (centro si-
tuado na Avenida de Amé-
rica, 5 - Melide), para
descubrirnos a verdadeira
historia dos cosméticos. O
seguinte faladoiro será so-
bre a perda de audición re-
lacionada coa idade, da
man de Jesús Luaces do
Instituto da Sordeira (esta-
blecemento localizado na
Ronda da Coruña, 34 - Me-
lide). Luaces é un profesio-
nal do sector que conta con
máis de corenta anos de ex-
periencia. Esta charla cele-
brarase en novembro pero
sen pechar a data. Esta pri-
meira quenda de faladoiros

tamén contará coa exposi-
ción dunha das especialis-
tas de Óptica Afflelou na
semana do 15 de novembro.
A segunda quenda come-
zará logo do Nadal, a me-
diados de xaneiro. “Esta é
unha oportunidade bri-
llante para que os comer-
ciantes sociosanitarios se
dean a coñecer e poidan ex-
plicar aquelo que conside-
ren máis interesante para
os asistentes que poden ser
futuros clientes e clientas”,
destaca entusiasmada Pilar
López. Nestes faladoiros
van participar: Tania Arias
- Nutricionista; Meixela
Centro de Estética; Latexo
Logopedia; Ortopedia Orto-
saúde; Flor de Toxo; Clínica
Dental Ana Marcos Cardo;
Instituto da Sordeira; Óp-
tica Melide; Clínica Dental
Karim Gamil Quintela; Óp-
tica Tábora; Parafarmacia
Ulloa e Óptica Alain Affle-
lou.
Con esta campaña estase

a crear unha rede de cola-
boración entre o sector so-
ciosanitario e as tendas
melidenses. Un novo pro-
xecto da asociación de em-
presarios e empresarias que
beneficia a dous eidos moi
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A Xunta de Galicia lanza unhas axudas
extraordinarias para persoas en ERTE

Os Días Azuis repartirán 14.000 euros
en premios na súa segunda quenda

A gañadora da edición dos Días Azuis 2020 con Pilar López, ASETEM, e Nuria Carreira, Meixela. /Foto: Cerne

Unha autónoma traballando na súa oficina /Foto: Moncloa

A Xunta de Galicia lanza
unhas axudas extraordina-
rias para as persoas traba-
lladoras afectadas por un
expediente de regulación
temporal de emprego como
consecuencia da crise deri-
vada da COVID - 19. 

O obxectivo principal
desta liña de apoio econó-
mico é compensar a perda
de poder adquisitivo das
traballadoras e traballado-
res que estean no ERTE.
Estas axudas teñen un pre-
suposto de 3.000.000 de

euros. Cada persoa benefi-
ciaria obterá unha contía
de 500 euros. 

Para poder solicitar esta
liña de apoio económico as
persoas traballadoras de-
ben cumprir os seguintes
requisitos: traballadoras ou
traballadores por conta
allea, incluídas as persoas
con contrato de fixas dis-
continuas, ou socias de tra-
balladoras de sociedades
laborais e de cooperativas
de traballo asociado con
centro na comunidade au-
tónoma galega, afectadas
por ERTE; que se inclúen
nun expediente de regula-
ción temporal de emprego

no período do 14 de marzo
de 2020 ao 31 de xullo de
2021, polo menos 12 meses
aínda que sexa de maneira
interrompida; que o im-
porte da totalidade dos
rendementos declarados
durante o período imposi-
tivo 2020 no imposto sobre
a renda das persoas físicas
non excedese 14.000 euros. 

As solicitudes pódense
presentar de xeito telemá-
tico a través da sede elec-
trónica da Xunta de Galicia
(sede.xunta.gal). O prazo
para presentar as solicitu-
des a esta axuda extraordi-
naria está aberto ata o
vindeiro 24 de outubro. 

A segunda edición dos Días
Azuis, a campaña da Fede-
ración Galega de Comercio
en colaboración con
Abanca, repartirá 14.000
euros en premios, o que su-
pón 2.000 euros máis que
na anterior fase. 
Esta iniciativa  arrinca o

vindeiro 1 de novembro e
continuará ata o día 20 en
todos os establecmentos de
proximidade. Os 14.000 eu-
ros desta edición reparti-
ranse en tarxetas prepago
de 150 e 250 euros que os
gañadores e gañadoras po-
derán gastar no comercio
local. Para conseguir unha
destas tarxetas os consumi-
dores e consumidoras de-
ben rexistrar as súas
compras na páxina web:

www.diasazuis.com; para
ter dobre oportunidade os e
as responsables das tendas
poden rexistrar o tícket ta-
mén dende o propio esta-
blecemento. 
Os únicos requisitos para

participar nesta campaña é
ser maior de idade, realizar
unha compra nun comercio
de proximidade galego
(agás supermercados e ga-
solineiras), independente-
mente do importe, e
rexistrar o tícket na páxina
web antes mencionada. 
Esta é unha iniciativa que,

en todas as súas edicións,
ten unha gran acollida por
parte dos usuarios e usua-
rias nas tendas melidenses
polo que, dende ASETEM -
CCA confían en que vai in-

crementar as vendas nos
establecementos asociados
do municipio. 

Na primeira edición do
ano unha das tarxetas pre-
pago de 150 euros caeu
nunha tenda melidense por
segundo ano consecutivo,
unha mostra de que Melide
atrae a sorte destes premios
da Federación Galega de
Comercio. Coma en todos
os sorteos cantos máis tíc-
kets rexistremos máis posi-
bilidades de gañar. 
Esta campaña é unha boa

nova oportunidade para
premiar aos consumidores
e consumidoras que mer-
can a diario nos comercios
de proximidade, así como
animar e impulsar aos que
non o fan. 

Aberto o período para 
solicitar os Bonos Concilia

O prazo para solicitar os
Bonos Concilia para per-
soas autónomas estará
aberto ata o vindeiro luns
25 de outubro.

Esta liña de axudas ten
por obxectivo facilitar a
conciliación laboral e de
coidados ás persoas traba-
lladoras por conta allea.
Para conseguilo, a Xunta de
Galicia subvencionará: a
contratación dunha persoa
para o coidado de menores,
maiores ou dependentes. O
Bono Concilia I vai dirixido
a traballadores e traballa-
doras que contraten por,
máximo un ano, unha per-
soa para o coidado do seu
fillo ou filla logo de rematar
a baixa por maternidade ou
paternidade. Neste caso, o

importe a recibir será de
500 euros cada mes com-
pleto. Bono Concilia II para
persoas que teñan ao seu
cargo a menores, maiores
ou dependentes para que
poidan contratar un traba-
llador ou traballadora que
se encargue deles, ao igual
que no caso anterior, por
máximo doce meses. As
contratacións deberon rea-
lizarse entre o 1 de outubro
de 2020 e o 31 de setembro
de 2021. O importe tamén
será de 500 euros por mes,
acadando como máximo a
contía de 6.000 euros. 

As solicitudes presenta-
ranse obrigatoriamente por
medios electrónicos a tra-
vés do formulario dispoñi-
ble en: sede.xunta.gal.

Un coidador paseando pola rúa cun neno. / Foto recurso
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ANDREA GONZÁLEZ E MANUEL MARIÑO
Academia O Pequeno Besbello (Rúa San Antón, 5) - Tfn.: 981 50 52 52

δ ENTREVISTA AOS RESPONSABLES DA ACADEMIA O PEQUENO BESBELLO

- Que actividades ides
ofertar este novo curso
escolar? 
- Andrea González
(A.G): Pois imos manter a
liña que seguimos ata o de
agora con tres eixos princi-
pais: reforzo educativo,
idiomas e psicoloxía educa-
tiva para alumnado con ne-
cesidades especiais. En
todas estas clases os grupos
son reducidos,  de máximo
cinco persoas, e para todos
os niveis educativos. Nas
clases de idiomas, por
exemplo, na de inglés te-
mos un mestre nativo para
que a aprendizaxe sexa
aínda máis completa. A
maiores, fóra da academia
facemos proxectos centra-
dos en temas de igualdade
de xénero a través das
ANPA das escolas e unha
importante tarefa de divul-
gación en Radio Melide
cunha sección dous martes
ao mes na que falamos de
diversos temas relaciona-
dos coa educación dando o

noso punto de vista. 
- En que consisten eses
traballos a prol da
igualdade de xénero
nos centros educativos?
- Manuel Mariño
(M.M): Son uns obradoi-
ros que se realizan durante
o primeiro trimestre do
curso ao alumnado de to-
dos os cursos de primaria.
Con estes talleres o que
buscamos é concienciar e
mover as mentes das nenas
e nenos para conseguir
unha sociedade futura máis
igualitaria. Estas activida-
des teñen unha liña lúdica
pero tamén moita parte de
reflexión, polo que o alum-
nado entra en contacto coa
realidade e nós explicámos-
llela nun idioma que poidan
entender para que o vexan
como algo próximo. (A.G):
Temos que destacar que os
cativos e cativas son moi re-
ceptivos a este tipo de acti-
vidades, a pesares de que
neste ámbito hai termos cos
que non están familiariza-

dos. Nós nestes talleres ta-
mén buscamos deconstruír
o que eles e elas dan por sa-
bido inconscientemente
como poden ser determina-
dos roles de xénero, por
exemplo que sexa unha mu-
ller a que coida a alguén e
que sexa un home o que
xoga ao fútbol. 
- Procurades orientar
as clases dun xeito dis-
tinto ás da escola ou
instituto? 
- (A.G): Si, a diferenza é o
que nos define. Nós esta-
mos na liña de que sen
emoción non hai aprendi-
zaxe. Na academia traballa-
mos moito a autoestima do
alumnado porque é algo
fundamental. Hai moitos
nenos e nenas que teñen
unha percepción de si mes-
mos moi mala, chámanos a
atención que unha persoa
con oito ou nove anos poida
ter unha autoestima tan
baixa. (M.M): Traballar a
parte emocional é unha ta-
refa que se fai a través da
túa actitude e da forma de
relacionarte co alumnado.
Para nós a relación cos ne-
nos e nenas que veñen á
academia é algo moi impor-
tante por iso procuramos
ser un profesorado co que
non hai temas tabú, face-
mos do Pequeno Besbello
un lugar seguro, no que se
sintan en confianza e ser ti
mesmo, unha especie de
oasis. Co engadido de que
neste lugar podes reforzar
aquelas materias nas que o
precises. Como profesorado
non podemos mentirlles
pero si debemos aportarlles
confianza e seguridade en si
mesmos para facerlles ver
que si poden facelo, que se
non sae ben non pasa nada
traballarémolo xuntos.
(A.G): O que non quita que

“Sen emoción non hai aprendizaxe, o que
non implica que estudar sexa algo divertido”

sexamos moi estritos co
traballo do alumnado.  
- Como se consegue ese
reforzo na autoestima
das cativas e cativos?
- (A.G): Primeiro de todo
con moita conversa, pre-
guntándolles como lles foi
na clase, por como se sen-
ten co profesorado ou ante
un exame. Eu sempre o
traslado ao mundo dos
adultos para entendelo me-
llor, hai días que os maiores
non damos unha, entón,
por que hai esa esixencia
aos nenos e nenas e aos
adolescentes de dar o 100%
todos os días? E ademais,
despois penalizamos moito
os seus erros. Non é a
morte de ninguén suspen-
der un exame nin repetir un
curso, penso que estas
cuestións se deberían rela-
tivizar un pouco máis.
(M.M): Non é cuestión de
rixidez ou autoridade é
máis ben un tema de res-
pecto mutuo, eu estou
apostando todo por ti e es-
touche dando toda a miña
confianza e espazo, entón ti
vasme responder porque,
ao final, é un aspecto emo-
cional. Os seres humanos
somos reactivos por natu-
reza polo que a miña acción
vai provocar en ti unha re-
acción. Este é un tema que,
moitas veces, en educación
se esquece porque dedicá-
monos a botar balóns fóra
no momento no que apa-
rece un problema no sitio
de collelo e buscarlle unha
solución que, en ocasións,
pasa por cambiar a actitude
do profesorado co alu-
mando. (A.G): Tamén é
certo que hai veces que non
se consegue solucionar por-
que non hai conexión. Hai
familias que veñen bus-
cando determinados resul-
tados que implican facer un
traballo previo e non o en-
tenden ou non lles parece a
maneira axeitada e entón,
como nós temos moi clara a
nosa forma de traballo non

enganamos a ninguén. Non
obstante, a maioría das fa-
milias fíanse moito do noso
traballo diario. 
- Estamos na sociedade
do inmediato e da esi-
xencia, traspasa iso ta-
mén para os nenos e
nenas?
-  (A.G): Todo é un círculo.
Temos unha sociedade hi-
perprodutiva que nola esixe
en todos os ámbitos, tanto
no traballo como nas rela-
cións persoais ou o ocio.
Todo ten que ser rendible e
produtivo. (M.M): O
alumnado ten unha autoe-
sixencia aprendida dunha
sociedade na que prima o
rápido e o inmediato, este é
a mensaxe que lles estamos
mandando. Polo que este
empuxón social o que está
facendo é crear futuros in-
dividuos que van a perpe-
tuar todo este ritmo
frenético. 
- Coa chegada da pan-
demia mudou o sistema
educativo?
- (M.M): O sistema educa-
tivo leva sen cambiar de-
masiado tempo. O que
acontece é que agora vemos
todas as carencias que leva
anos arrastrando. A ensi-
nanza ten que ser presen-
cial polo que diciamos
antes precisas de emoción,
o que non significa que sexa
algo divertido. (A.G): A
aprendizaxe non é un pro-
ceso divertido, pode ser en
certos momentos pero ha-
berá outros nos que coste.
(M.M): Emoción significa
que vai a un punto concreto
do cerebro que se activa e
iso facilita que ti aprendas
algo determinado. Temos
moitas emocións que ex-
plorar en educación para
empregar na aprendizaxe.
Ademais, tampouco axuda
o recorte de profesionais
que se está levando a cabo
dende hai un tempo nos
centro educativos. Estamos
inmersos nunha degrada-
ción silenciosa do sistema. 

Andrea González e Manuel Mariño na súa academia. / Foto de arquivo

O profesorado e responsables da academia O Pequeno Besbello teñen claro que as escolas son unha pequena mostra da realidade que,
en ocasións, a miramos con ollos diferentes. Andrea e Manuel teñen claro que queren que o seu establecemento sexa un oasis para o
alumnado no que sentirse cómodos e ao mesmo tempo aprender ou reforzar aqueles aspectos educativos nos que vaian máis frouxos. 
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MOBLES 
VISANTOÑA 
DESCONTOS  ESPECIAIS  EN 
PRODUTOS  DE EXPOSICIÓN POR
REFORMA DE LOCAL.
SOMOS  A ÚNICA  FÁBRICA DE 
GALICIA  EN FABRICAR SOFÁS E
BUTACAS ELÉCTRICAS CON 
SISTEMA DE DESPRAZAMENTO.

ESTAMOS EN VISANTOÑA (SANTISO) 
MÁIS DE 2000 M2 DE EXPOSICIÓN

TELÉFONO: 981 510713
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Latexo Logopedia e Sakho celebran o seu primeiro aniversario

Cristina Fernández de Latexo Logopedia no despacho do seu centro. / Foto: Cerne

Latexo Logopedia e Sakho,
dous establecementos aso-
ciados a ASETEM - CCA,
celebraron na primeira fin
de semana de outubro o seu
primeiro aniversario de
apertura. 
Para festexalo quixeron

sorprender e premiar a súa
clientela e pacientes. No
caso de Latexo Logopedia
Cristina Fernández, a súa
xerente, realizou un día de
portas abertas para que se
achegara todo aquel que ti-

vera curiosidade ou quixera
coñecer todo o traballo que
Fernández realiza no seu
centro sociosanitario. Para
animar aos novos pacientes
tamén puxo un desconto
especial para as persoas
que comecen a súa andaina
en Latexo antes do 28 deste
mes, terán un 10% de des-
conto nas súas valoracións. 
Pola outra banda, Sakho,

da man da súa responsable,
Marga Vilariño, tivo tamén
sorpresas durante os días

de aniversario, xa que puxo
á disposición da clientela
descontos en todos os arti-
gos da tenda e, ademais, as
compras superiores a cin-
cuenta euros entraban nun
sorteo dunha estancia para
dúas persoas nas Cabañas
do Bosque, establecemento
turístico situado en Outes. 

As dúas xerentes mós-
transe satisfeitas con estes
doce meses de andaina e
esperan poder seguir cami-
ñando da man do seus pa-

cientes e clientela moito
tempo máis. De feito, á
hora dos agradecementos a
responsable de Sakho teno
claro “non podo estar máis
agradecida aos clientes e
clientas, xa que sen o seu
apoio non sería posible
cumprir este soño”. Pola
súa parte Cristina Fernán-
dez, de Latexo Logopedia,
comenta que descubriu nos
días de aniversario que “hai
moitas persoas que se  ale-
gran dos meus éxitos in-

cluso cando eu non teño
forzas”. 
O feito de que logo dunha

tempada tan complexa
como foi a pandemia siga
habendo comercios e esta-
blecementos de proximi-
dade que seguen adiante e
continúan cumprindo so-
ños é unha boa noticia para
toda a veciñanza da co-
marca, debido a que son
parte fundamental do te-
cido empresarial e econó-
mico da Terra de Melide. 

Marga Vilariño, responsable de Sakho na tenda en Melide. / Foto: Cerne
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“ ESTE MES LATEXO LOGOPEDIA
CÓNTACHE…” A ACTUACIÓN DA LOGOPEDIA EN 

CASOS DE RETRASO DA LINGUAXE

Cristina Fernández Barros
Nº col. 15/0099

A linguaxe é unha capaci-
dade moi complexa con va-
rias áreas nas que unha
persoa pode ter problemas e
sobre as que poderemos ac-
tuar as logopedas. A fonolo-
xía é a área da pronuncia dos
sons da fala, a semántica é a
área na que se encontra o vo-
cabulario tanto comprensivo
como expresivo dunha per-
soa. A morfosintaxe engloba
a creación de enunciados no-
vos e complexos e a pragmá-
tica é o uso da linguaxe. Para
rematar, a comprensión da
linguaxe é a parte fundamen-
tal para dar un sentido ao
resto das áreas. 
Un REL ou Retraso Evolu-
tivo da Linguaxe, é un re-
traso na adquisición da
linguaxe. Así, a persoa pode
ter unha fonoloxía cun nivel
inferior ao esperado para a
súa idade cronolóxica, fa-
cendo substitucións duns fo-
nemas por outros ou
omitindo aqueles que lle re-

sultan máis dificultosos. Na
semántica conta con menos
vocabulario comprensivo e
expresivo do que debera pola
súa idade. Estes dous aspec-
tos, repercutirán directa-
mente na morfosintaxe, onde
se observarán enunciados
moito máis sinxelos, con es-
truturas menos elaboradas. A
alteración nestas áreas afec-
tará ao uso que fará da lin-
guaxe, que será máis sinxelo.
Normalmente, tras unha va-
loración e unha intervención
especializada nas áreas da
linguaxe (fonoloxía, semán-
tica, morfosintaxe, pragmá-
tica), a linguaxe acada o nivel
esperado para a idade crono-
lóxica da persoa.
A atención temperá será fun-
damental para un bo prog-
nóstico e dependerá da
habilidade para detectar os
sinais de alerta, tanto da fa-
milia como dxs profesionais
que interactúen coa nena ou
neno. Por exemplo entre os 0

a 12 meses, debería usar os
sorrisos e os choros ante a in-
teracción das persoas do en-
torno, miralas e seguilas coa
mirada pola estancia e debe-
ría balbucir e incluso dicir as
primeiras palabras chegados
os 12 meses. Entre os 12 me-
ses e os 2 anos, debería com-
prender os enunciados das
persoas que interacionan con
ela e comezar a unir varias
palabras para formar estru-
turas máis complexas con in-
tencionalidade comunicativa
para, entre os 2 e 3 anos, for-
mar frases complexas que lle
permitan comunicarse de
forma efectiva con propios e
estraños aínda que persista
algunha alteración na articu-
lación. Pode dicirse que con 3
anos, unha persoa ten que ser
capaz de facerse entender
nunha conversa funcional
sen a intervención dunha
persoa adulta do seu entorno.
A logopeda terá que traballar
fixando obxectivos; nas áreas

afectadas e centrándose en
que o tempo de consecución
sexa curto para que a  nena/o
obteña o mellor rendemento
da súa comunicación. A in-
tervención debe ser funcional
pensando no que a nena/o
precise e sendo realista en
canto ao prognóstico e á con-
secución dos obxectivos.
Ademais, deberá axustar as
necesidades tamén á familia
para proporcionarlle as fe-
rramentas precisas para en-
tender e axudar á súa filla/o.
Unha intervención centrada
na persoa e nas súas capaci-
dades minimizará o impacto
sobre a vida comunicativa
diaria. Solo desta forma se
pode traballar, vendo á per-
soa e as súas capacidades
para mellorar os puntos máis
fracos.Rúa Rosalía de

Castro, 3 Melide
Teléfono: 

642 007 210

SABER DE LEI A nova lei de liberdade sexual

Ana Mato Salgado
Avogada

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

(Melide)

Dende o movemento feminista norteamericano dos anos oitenta no que Catherine MacKinnon abría o debate sobre o acoso
sexual ata hoxe vivimos baixo as premisas dun enorme sistema de abuso de poder xeneralizado. Por iso e como consecuencia
directa dos numerosos casos de violacións en grupo e outras agresións sexuais de importante envergadura que saíron a luz
nos últimos anos viuse necesario cambiar a lei e axustala as necesidades sociais do momento. O proxecto de Lei Orgánica de
Garantía Integral da Liberdade Sexual aprobado polo Consello de Ministros fai uns meses recolle unha das principais reivin-
dicacións do movemento feminista do lema “non é abuso, é violación”, que tantas veces escoitamos na rúa, quedando reflectido
así na lei onde se establece que todo acto sexual sen consentimento é unha agresión. Deste xeito suprímense os abusos do Có-
digo Penal reestruturando as penas. A reforma establece que todo atentado contra a liberdade sexual será unha agresión.
Na actualidade o abuso e a agresión son delitos diferentes, que se distinguen  principalmente na existencia de violencia ou in-
timidación. No caso de non darse a penetración o primeiro está penado con ente 1 e 3 anos de cadea ou multa de 18 a 24 meses
e o segundo con entre 1 e 5 anos de cadea. A coñecida lei de “só si é si” determina unha privación de liberdade que oscilará
entre 1 e 4 anos. O proxecto de lei agrega que os xuíces poderán impoñer a pena de cadea na súa metade inferior a menor en-
tidade do feito e as circunstancias persoais dos culpables. 
Cando hai penetración, o abuso pode implicar penas entre 4 a 10 anos de cadea e a agresión de entre 6 a 12 anos. A nova norma
pretende que non se fagan estas distincións e que ambas circunstancias sexan consideradas violación, aínda que non haxa nin
violencia nin intimidación. A súa proposta de pena abarca entre os 4 e os 12 anos e as vítimas non terán que acreditar como o
de até agora que mostraron resistencia ou que houbo violencia. 
As agresións máis leves que non implican aceso carnal como poden ser os tocamentos sorpresivos levados a cabo por desco-
ñecidos na vía pública, serán castigados con multas de até un ano de cadea. Os agravantes suporán a imposición das penas na
súa metade superior, e entre estes agravantes atópanse as agresións en grupo, xa que deixan a vítima nunha situación de maior

vulnerabilidade. 
O chamado “acoso na rúa” é outra das novidades relevantes da nova lei, xa que será considerado delito leve do acoso ocasional, e que até o de agora non estaba
penado. E será o que aconteza non só na vía pública senón tamén en recintos privados, como por exemplo en discotecas ou bares. Poderán ser considerados
como tales as expresións, comportamentos ou proposicións sexuais ou sexistas que crean na vítima unha situación obxectivamente humillante, hostil ou in-
timidatoria, sen chegar a constituír outros delitos de maior gravidade.  E estará penado con localización permanente ou con traballos en beneficio da comu-
nidade, ambos de cinco a trinta días ou multa de un a catro meses. Para ser castigada esta conduta debe ser denunciada pola vítima. 
En liñas xerais, o Código Penal determina que as multas poden ser unha cota diaria de mínimo dous euros e máximo 400 euros. A cantidade será establecida
polo xuíz en función de cada caso e terase en conta a situación económica do condenado. Pode ser que moitos pensen que estas medidas son desproporcionadas,
que o que agora se coñece como “acoso callejero” son bromas ou piropos, pero o que ben é certo, é a cantidade de ocasións nas que as mulleres sentimos medo
de camiño á casa por comentarios que posiblemente non se fixeran dunha forma mal intencionada por parte de algúns homes senón que máis ben tal conduta
respondía a unha falta de educación neste ámbito, pero que nos fixeron sentir nunha situación de vulnerabilidade experimentando a sensación de medo nunha
ambiente hostil, provocando así sacar o móbil e as chaves mentres acelerabamos o paso. As leis deben ter ferramentas para abordar correctamente os contextos
particulares nos que o consentimento está comprometido, resulta particularmente problemático ou está directamente imposibilitado. E se con esta reforma
da lei defendida en nome da centralidade do consentimento, se consegue reducir estas condutas ben vida sexa, con polémica ou sen ela.



12 Melide Cerne 188. Outubro 2021

Melide entre os cen concellos con maior
renda media dispoñible por persoa

Mapa dos concellos coa renda media dispoñible por persoa. / Foto: Cerne

Melide é o concello galego
número 84 con maior
renda media dispoñible por
persoa en 2020. O resto de
municipios da comarca
quedan na cola da lista, xa
que Toques coroase por se-

gundo ano consecutivo
como o lugar con menor
renda media dispoñible por
persoa; Santiso ocupa o
posto 262, só 16 postos por
encima de Toques; e, por
último, Sobrado que se

queda no número 247. 
Isto traducido a cifras

quedaría como que a pobo-
ación melidense ten de me-
dia 18.243 euros de renda
dispoñible por habitante;
no caso de Sobrado, o se-
guinte da comarca na lista,
acada os 14.791 euros por
persoa, o que supón uns
3.452 euros menos que Me-
lide; Santiso tivo o ano pa-
sado unha renda media de
14.333 euros; para rematar,
Toques chega aos 12.908
euros de media por habi-
tante, polo que a veciñanza
de Melide tería uns 5.335
euros máis de media que a
do municipio toquense. De
feito, se comparamos To-
ques co concello galego con
maior renda, Oleiros, este
último multiplica por tres a
media dos primeiros. 

Aumento de inscricións
no Conservatorio

O Conservatorio Profesio-
nal de Música de Melide in-
crementou un 7% o número
de persoas matriculadas
para este curso. Este ano
serán pouco máis de 130 as
alumnas e alumnos que se
formaran nesta entidade
melidense. Neste prazo de
matriculación batéronse os
rexistros previos no refe-
rido ás inscricións en ini-
ciación á musica, pasando
de 20 cativos e cativas no
2020 a 30. 

O alumnado recibirá for-
mación en instrumentos
como violonchelo, clari-
nete, piano, violín, acor-
deón ou gaita. 

A concelleira de Educa-
ción, María Jesús Iglesias
Sánchez, valorou moi posi-
tivamente o aumento de
matriculas para este curso,
o que segundo di reflicte “o
interese da veciñanza” por
estas clases así como “o cre-
cente prestixio do centro e
da formación ofertada”. 

Un grupo de alumnas nunha clase coa mestra Rosa Arias. /Foto: C. Melide

Aprobada a remodelación integral entre
a Avenida da Habana e Rosalía de Castro

O Concello de Melide apro-
bou o pasado mércores 29
de setembro en pleno ordi-
nario a remodelación inte-
gral para unha ampla zona
no noroeste do municipio,
que comprende as rúas pró-
ximas a Rosalía de Castro e
que afecta en total a máis
de 700 metros de vías en te-

rreo urbano. 
Esta actuación está reco-

llida na segunda fase dos
POS + Adicional 2/2021 da
Deputación da Coruña.
Este novo proxecto realiza-
rase en dúas partes: a pri-
meira, coa intervención nas
rúas Curros Enriquez, Al-
fonso Castelao, Emilia

Curros Enríquez, unha das rúas dentro do proxecto . / Foto de arquivo

Pardo Bazán, Joaquín Gun-
dín e Fernandez Florez.
Esta primeira intervención
incluirá a mellora do pavi-
mento e da seguridade via-
ria, resolvendo unha serie
de problemas prolongados
no tempo como son a falta
de ordenación do tráfico ro-
dado, a existencia de beira-
rrúas que non cumpren cos
requisitos esixibles de an-
chura e accesibilidade, a de-
terioración do pavimento
ou o estacionamento inde-
bido de vehículos. 
As obras incluídas nesta

actuación contemplan a
creación dunha plataforma
a nivel compartida para trá-
fico rodado e peonil, ele-
vada respecto aos viais
actualmente existente. O
espazo entre a beirarrúa e a
calzada delimitarase a tra-
vés dos materiais emprega-
dos e a separación visual.
O orzamento total que se

vai investir neste novo pro-
xecto é de 346.488,72 eu-
ros, que serán achegados de
xeito íntegro pola Deputa-
ción da Coruña. 

II Foro Virtual Camiños de
Auga organizado polo GDR
O pasado martes 5 de outu-
bro, as terras do Tambre e
Ulla foi o protagonista no
segundo Foro Virtual Ca-
miños de Auga organizado
polo Grupo de Desenvolve-
mento Rural Ulla Tambre
Mandeo, a través do pro-
grama de axudas europeas
Leader. 

Manuel Taboada, presi-
dente do GDR,  foi o encar-
gado de inaugurar o evento,
o faladoiro foi moderado
pola xornalista Silvia Casti-
ñeiras e nel destacouse o
traballo que se realiza
dende o Grupo de Desen-
volvemento Rural desta te-
rritorio que manifestaron
ser “de vital importancia
para a posta en valor desta
zona”. De seguido, foi a
quenda de palabra de Ta-
mara Isabel Franco, inves-

tigadora agraria e forestal
na USC fixo un percorrido
polo Ulla e o Tambre, o cal
comezou na coñecida Lagoa
de Sobrado, destacando as
aves, a vexetación e os in-
sectos deste espazo natural
Ademais, Franco fixo fin-
capé na importancia do fac-
tor humano desta
localidade na conservación
de todas estas especies.
O II foro virtual Camiños

de Auga pechouse coas pa-
labras de María Fernández,
xerente do GDR, poñendo
en valor a oferta turística de
calidade e a bo prezo que
hai na zona. Para rematar,
celebráronse as mesas de
contratación onde entida-
des relacionada co sector
turístico tiveron a oportuni-
dade de crear sinerxías con
varias axencias de viaxes.
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O centro sociocultural de Melide xa ten
oficialmente o nome de Mingos de Pita

O alcalde melidense, José Manuel Penas, e as fillas de Mingos no acto de nomeamento. / Foto: Concello de Melide

O Centro Sociocultural de
Melide xa se chama oficial-
mente Mingos de Pita,
nome polo que era popu-
larmente coñecido o gai-
teiro, político e activista
cultural da vila, José Do-

mingos Fuciños. Logo de
case dous anos de aprobar
en pleno o nomeamento
destas instalacións en me-
moria do coñecido músico
tivo lugar o evento presen-
cial e oficial. 

Este acto celebrouse no
medio do cuarto memorial
en honra ao activista cul-
tura falecido. A este encon-
tro asistiron decenas de
persoas entre as que estaba
veciñanza da comarca, as

O Goberno non pon
data ao remate da A - 54 

O delegado do Goberno en
Galicia, José Miñones, visi-
tou hai uns días as obras da
autovía A - 54 que une as
cidades de Lugo e Santiago. 

Neste encontro Miñones
afirmou que, actualmente,
se atopan uns 200 opera-
rios e unhas 50 máquinas
traballando no tramo da es-
trada que une Palas de Rei
con Melide e Melide con
Arzúa. A pesares de desta-
car que as obras van “a bo
ritmo” non se atreveu a fi-

xar unha data para o re-
mate da A - 54 . 

Segundo o delegado do
Goberno, o tramo entre Pa-
las de Rei e Melide xa está
executado ao 50%. Este
trazado pasa por tres loca-
lidades: Palas de Rei, Me-
lide e Santiso; e inclúe seis
viadutos. Ademais, neste
anaco está a Serra do Ca-
reón, protexida pola Rede
Natura 2000, o que en pa-
labras de Miñones implica
un coidado “especial”. 

Obras da parte do tramo que queda por rematar da A - 54. /Foto arquivo

fillas, Uxía e Xisela Fuciños
Vázquez, e amizades de
Mingos de Pita, así como
parte do equipo do Go-
berno municipal. 

Neste evento o alcalde
melidense e a concelleira
de cultura dedicaron unhas
palabras de recoñecemento
para o homenaxeado, Min-
gos de Pita. Uxía e Xisela
Fuciños tamén tiveron uns
minutos para falar sobre
este acto de inauguración. 
Ademais, para rematar a

xornada de nomeamento
oficial actuou o grupo po-
pular galego ‘A Quenlla’. 

Mingos de Pita
José Domingos Fuciños foi
un veciño melidense que
dinamizou varios ámbitos.
A súa figura forma parte da
historia política, cultural e
asociativa da localidade.
Foi o promotor de diversas
iniciativas e, en todas elas,
destacou por ser unha per-

soa xenerosa e altruísta. Un
dos seus obxectivos era
conseguir unha sociedade
máis xusta. 
Mingos de Pita, xunto con
Xosé Manuel Broz e os ir-
máns Xulio e Benedicto Ál-
varez foi un dos
cofundadores do Museo
Terra de Melide e o Centro
de Estudos Melidenses. De
feito, foi unha propiedade
familiar de Mingos, situada
preto da Praza do Con-
vento, a primeira sede do
museo da comarca. Neste
proxecto Mingos tamén ce-
deu numerosas pezas a
parte das propias instala-
cións. A maiores, Fuciños
foi o autor de moitos traba-
llos relacionados co Terra
de Melide e colaborador
habitual de publicacións
como o Boletín de Estudos
Melidenses. Para rematar
destacar que durante catro
anos, unha lexislatura, foi o
alcalde do municipio. 

Remata a reforma da rúa Camiño
Real na zona do Campo Grande

As obras de reforma e urba-
nización da rúa Camiño
Real na zona do Campo
Grande remataron, e dito
tramo xa está aberto ao
tránsito de vehículos. 

Nestes case cinco meses
en obras para cambiar de
xeito integral esta rúa, fixé-
ronse tarefas de renovación
das redes de saneamento e
abastecemento de auga e a
instalación baixo terra dos
tendidos de electricidade e
telecomunicacións. Esta re-

forma, que se executou no
Camiño Real ata a con-
fluencia coa rúa Eduardo
M. Turner, na zona do
Campo Grande supuxo
unha inversión total de
366. 562 euros. Unha con-
tía procedente do Plan de
Obras da Deputación da
Coruña. 

Con esta actuación a rúa
conta con beirarrúas máis
amplas, ao mesmo nivel
que a estrada que agora é
de sentido único e cunha

O alcalde e tenente alcalde paseando pola rúa Camiño Real unha vez rematadas as obras de mellora. /Foto: C. Melide

mellor iluminación. 
Estas obras tamén tiveron

as súas críticas nesta última
fase, xa que dende os popu-
lares de Melide afirmaron
que o goberno local lles tiña
“un bloqueo indefinido e in-
xustificado” da entrada ás
súas vivendas á veciñanza
do Campo Grande, dado
que a actuación xa estaba fi-
nalizada e non abrían o
paso para que puideran cir-
cular os vehículos por este
novo tramo. 
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O interior de Jacarandá, participante na campaña . /Foto: Cerne

Arrinca a segunda edición da 
iniciativa de bonos da hostalería

O Concello de Melide, a tra-
vés, da concellería de Pro-
moción Económica e
Comercio lanza a segunda
edición da campaña de bo-
nos da hostalería. Unha ini-
ciativa que ten por
obxectivo promover o con-

sumo nos establecementos
hostaleiros participantes. 
Os bonos serán de 30 eu-

ros dos cales 20 os pon o
usuario ou usuaria e 10 a
administración local. Para
adquirir os vales as persoas
interesadas deben acudir

ata o Viveiro de Empresas
(situado no edificio Multiu-
sos) cunha copia do DNI
ata fin de existencias. O
pago debe facerse en efec-
tivo. 
A fase de gasto dos bonos

desta iniciativa comezará o
vindeiro venres 8 de outu-
bro e finalizará o 21 dese
mesmo mes. Os vales pode-
rán gastarse en case vinte
establecementos que son os
seguintes:  A Boa Viña, A
Cantina de Eleu, Arraigos,
Bar Liñares, A Fundación,
Bar Esquina, Cafetería e
Pastelería Estilo, Jaca-
randá, Cervexería A Fá-
brica, Dúas Rúas,
Gastroteca A Boa Vida, Ho-
tel Carlos 96, Hotel Xa-
neiro, O Mandil, O
Recuncho do Convento, O
Rincón de María, Pensión
Xaneiro, Pizzería Xoldra e
Pousada Chiquitín. 

Os locais que aínda non
estean anotados poden fa-
celo acudindo ao Concello.
O proceso é sinxelo e rá-
pido, polo que dende ese
mesmo intre poden gas-
tarse os bonos nese estable-
cemento hostaleiro. 

A entidade bancaria Sabadell
pecha a súa sucursal en Melide

O rural galego segue a per-
der servizos dun xeito des-
controlado. A entidade
bancaria Sabadell pecha as
súas sucursais en varios
municipios do interior ga-
lego como son: Melide, Ar-
zúa e Arca. 

Estes peches están in-
cluídos dentro do ERE que
anunciou a entidade banca-
ria hai unhas semanas. Así,
Sabadell ten previsto des-
pedir a 1.936 persoas e ce-
rrar o 38% de sucursais que
ten na nosa comunidade

autónoma. 
Os peches destas oficinas

farase realidade ao longo do
mes de outubro e implicará
que todas os usuarios e
usuarias deste entidade te-
ñan que trasladarse ou ben
a Santiago, a Lugo ou a La-
lín para realizar as súas xes-
tións bancarias. 
Un feito ao que dende hai

uns meses repítese desde as
entidades financeiras pre-
sentes no rural, o que su-
pón unha perda de servizos
que prexudica á poboación.

O Concello lanza unha campaña para recuperar
e intensificar a actividade deportiva na vila

As mestras das actividades deportivas na canle de ‘Melide Activo’. / Foto: C.M

O Concello de Melide lanza
unha campaña para recu-
perar e intensificar a activi-
dade deportiva na vila. A
concellería de deportes ten

por obxectivo reactivar a
actividade física en Melide
logo de varios meses sus-
pendida, de xeito presen-
cial, por mor da pandemia.

O concelleiro de deportes,
José Prado, comentou que
“aspiramos a que a veci-
ñanza volva á actividade
coa mesma intensidade e
compromiso, ao igual que
no ano 2019”. 
A administración local or-

ganizou preto de trinta mo-
dalidades deportivas e
culturais para poder man-
ter o corpo e a mente activa
durante este curso. As acti-
vidades desenvolveranse no
polideportivo da localidade,
o cal se acondicionou para
garantir que se cumpran as
medidas de seguridade. Al-
gunhas das disciplinas máis
demandadas son: pilates,
tonificación, pintura e xim-
nasia de mantemento para
a terceira idade. 

Ademais, grazas a esta
iniciativa a veciñanza meli-
dense e da comarca pode
volver usar o ximnasio si-
tuado no polideportivo mu-
nicipal. Para poder acudir a
estas instalacións, os usua-
rios e usuarias teñen que
pedir cita previa a través da
aplicación Sporttia. É nece-
sario que se reserve hora
como máximo un día antes
e non se poderán ceder a
outras persoas. Como má-
ximo, ao mesmo tempo,
poderá haber catro depor-
tistas no ximnasio. O hora-
rio destas instalacións será
de tarde, dende as 17:00
ata as 22:00 horas e a en-
trada será de balde. 
Outra das novas que vén

de lanzar o goberno local
son a creación de dúas ligas
esta tempada: unha de fút-
bol sala e outra de pádel,
pero das cales aínda non se

saben os detalles. Paralela-
mente, o concelleiro de de-
portes, José Prado, afirmou
que se está traballando
para realizar un calendario
de andainas , dada a boa
acollida que tivo a primeira
subida ao Monte do Pilar.
O encargado de deportes
no Concello comentou que
a localidade conta con moi-
tas posibilidades neste
eido, así como  grandes
afeccionados e afecciona-
das entre a veciñanza a esta
práctica deportiva. 
Por último, o concelleiro

de deportes, José Prado,
fixo fincapé en que “a estas
iniciativas iranse sumando
outras e claro está, que a
colaboración coas asocia-
cións deportivas da vila
continuará  sendo o eixo
central da xestión munici-
pal, xa que valoramos
moito o traballo que fan”. 

A fachada do banco Sabadell en Melide na rúa do Convento. / Foto: Cerne
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Rúa San Pedro, 4 - Melide                           Tlfn.: 981 50 79 66

www.pequeninoszapateriainfantil.com
e tamén en comuñón para nenas

En Pasarela Melide
atoparás o mellor:

en moda informal para muller
e home

unha ampla colección de
festa para muller

R/Alexandre Bóveda, 10 (Melide)                 Tlf.: 981 50 59 08

ORTOSAÚDE
*ORTOPEDIA

*GABINETE TÉCNICO

Ronda de Pontevedra, 6
15.800 MELIDE (A Coruña)

Tfno.: 981 50 78 74
ortosaude@hotmail.com
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δ AS ANPA DAS ESCOLAS MELIDENSES, UN SOPORTE IMPRESCINDIBLE DO SISTEMA EDUCATIVO   

As asociacións de nais e
pais das escolas melidenses
son unha boa mostra da im-
portancia destas entidades
nos centros educativos. As
ANPA son parte fundamen-
tal e imprescindible para o
bo funcionamento das esco-
las e institutos dadas todas
as tarefas que levan a cabo.
En moitas ocasións, a pobo-
ación non lles outorga a vi-
sibilidade nin o mérito que
lles corresponde, a miúdo
por mor do descoñece-
mento. Por esta razón, no
Cerne falamos con todas as
ANPA das escolas para co-
ñecelas un pouco mellor e
amosar unha pequena parte
do seu traballo diario. 

O mes de setembro é o
período de maior choio
para as asociacións de pais
e nais, xa que é o momento
de organizar todas as activi-
dades que se van ofertar
este curso, solucionar os
primeiros problemas ou de-
saxustes que poidan xurdir,
así como encargarse da
campaña de captación e fi-
delidade das asociadas e
asociados. Unha fase inicial
na que o equipo directivo
das ANPA ten que quitar
tempo para poder desen-
volver todas estas tarefas, o
que acaba sendo unha das

“A ANPA é moito máis que un provedor de actividades 
extraescolares, é unha rede de apoio para as familias”

partes máis complicadas,
“para participar activa-
mente na asociación é ne-
cesario estar disposto máis
que dispoñible porque hai
momentos nos que conci-
liar as tarefas da entidade
coas obrigas familiares non
é nada doado”, tal e como
comenta a presidenta da
ANPA da Martagona. 

Un dos lados máis visi-
bles das asociacións de nais
e pais son as actividades ex-
traescolares que organizan
cada ano para o alumnado.
Todas as ANPA da locali-

Alumnado da escola Mestre Pastor Barral de Melide nunha actividade. / Foto de arquivo

dade contan con diversas
actividades en horario non
lectivo para, por unha
banda, facilitarlles ás fami-
lias a conciliación, e pola
outra banda, que os nenos e
nenas poidan seguir apren-
dendo máis alá dos conti-
dos das clases. Algunhas
das actividades máis desta-
cadas son: inglés, escalada
ou piscina. Con respecto a
esta última, dende as ANPA
esperan e desexan que a
piscina municipal de Me-
lide poida abrir pronto de
novo as súas portas, xa que

debido a esta situación as
clases estanse impartindo
nas instalacións deportivas
de Arzúa, o que implica un
obstáculo ou desvantaxe á
hora de acudir a esta de-
mandada actividade. 

A pesares de ser esta a
tarefa máis visible non
quere dicir que sexa a única
nin a máis importante, “nós
non nos concibimos como
un provedor de actividades
extraescolares. Para nós a
asociación ten moito máis
peso, somos tamén unha
rede de apoio para as fami-

lias do alumnado”, co-
menta Raquel membro da
directiva da ANPA ‘O
Forte’. Neste eido, o presi-
dente da asociación de pais
e nais do N1º, tamén des-
taca que son “a voz das fa-
milias, así como o seu nexo
de unión co centro educa-
tivo e o profesorado”. 

Ademais, pertencer a
unha das asociacións de
pais e nais das escolas me-
lidenses ten moitas vanta-
xes como, por exemplo,
descontos en diversos co-
mercios e establecementos
locais da vila. “Os comer-
cios de proximidade impli-
cáronse coas ANPA e fan
un esforzo para aplicar de-
terminados descontos ás
familias asociadas, o que é
de agradecer”, afirma Ana,
presidenta da asociación
de pais e nais da escola
Mestre Pastor Barral. Estas
entidades tamén colaboran
cos negocios do municipio,
xa que moitas das activida-
des que ofrecen as impar-
ten profesionais que
desenvolven a súa vida la-
boral en Melide. Unha rela-
ción beneficiosa para
ambas as partes que fun-
ciona á perfección e pro-
move o comercio local. 
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Comezan as actividades de-
portivas deste curso 2021-
2022 no concello veciño de
Toques.
Un ano máis a adminis-

tración local toquense
oferta unha ampla gama de
actividades para maiores e
pequenos.  Dada a mellora
da situación epidemioló-
xica regresan as actividades
presenciais que se impar-
ten no Polideportivo, no
Multiusos e na Aula da Na-
tureza; espazos totalmente
acondicionados para ga-
rantir que se cumpren coas
medidas sanitarias fronte á
pandemia da COVID - 19. 
Entre as actividades máis

destacadas atópanse: pati-
naxe, bádminton, atletismo
e tenis, que contan con va-
rios niveis (de iniciación e
avanzado); e fútbol sala,
todas estas disciplinas de-
portivas son para nenos e
nenas de entre catro e de-
zaoito anos. Nestas idades
as clases son totalmente

gratuítas e tivo prioridade
os alumnos e alumnas do
CEIP Plurilingüe de To-
ques. Para as persoas en
idade adulta ofertan: infor-
mática, manualidades, te-
nis e pilates. Por último,
para os maiores de sesenta
anos imparten ximnasia de
mantemento, obradoiro de
memoria e manualidades. 

A boa acollida destas ac-
tividades volveuse repetir
un ano máis, polo que se
consolida o éxito deste tipo
de iniciativas en munici-
pios do rural galego. Dende
o departamento de depor-
tes amósanse contentos por
poder regresar á presencia-
lidade nestas actividades e
pola resposta da veciñanza. 

O deportista Miguel Quintela
na elite do deporte galego

A escola Ayude consigue
ter entre o seu alumnado
outro deportista que re-
cibe unha beca outorgada
pola Xunta de Galicia, Mi-
guel Quintela Antelo, gra-
zas á serie de resultados
obtidos durante esta tem-
pada, tanto nos campiona-
tos autonómicos como no
de España. 

Con esta beca, Quintela
poderá cursas os seus es-
tudos académicos e a súa

formación deportiva de
xeito paralelo no Centro
Galego de Tecnificación
Deportiva. Nestas instala-
cións, situadas en Ponte-
vedra, compartirá espazo
coa elite do deporte da
nosa comunidade. 
O veciño de Santiso, Mi-

guel Quintela, é especia-
lista na disciplina de loita
e é unha gran promesa
para o futuro do deporte
da comarca.  

Nenos e nenas que actuaron na última gala de patinaxe. /Foto de arquivo

Miguel Quintela nas instalacións da Escola Ayude. / Foto: Escola Ayude

Un dos grandes recursos
naturais da comarca é a la-
goa de Sobrado. Este es-
pazo, protexido pola Rede
Natura 2000, é unha das
zonas húmidas máis impor-
tantes de Galicia pola súa
variedade de flora e fauna. 

A forma da lagoa é case
circular e acada unha su-
perficie de 10 hectáreas e
unha profundidade media
de 1,5 metros (cunha má-
xima de 4,5m).  
A historia da lagoa de So-

brado está moi ligada con

A LAGOA DE SOBRADO

outro lugar destacado do
municipio como é o coñe-
cido Mosteiro, xa que foron
os monxes que estiveron
neste retiro relixioso entre
os anos 1500 e 1530 os seus
creadores. Os relixosos pe-
charon o paso de varios pe-

A lagoa de Sobrado vista dende unha das pasarelas que a rodea. / Foto de arquivo

quenos ríos da localidade
para acumulala neste zona
húmida. Os obxectivos que
querían conseguir os mon-
xes con esta construción
natural eran varios: levar
auga corrente ao mosteiro,
regar os seus cultivos, espe-
cialmente para épocas de
seca, mover os muíños, así
como dispoñer dun lugar
no que poder pescar. 

Entre a vexetación máis
destacada desta lagoa, da
comarca Terra de Melide,
mencionar especies como o
ameneiro, carballo, sal-
gueiro, nenúfares ou as es-
pigas de auga. Ademais,
nas profundidades nesta
zona húmida atópanse al-
gas exclusivas como son as
Nitella flexilis e a My-
riophyllum alterniflorum. 

A entrada da lagoa cun gran cartel de Sobrado. / Foto de arquivo

Comezan as actividades deportivas
deste curso no concello de Toques
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Membros da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional na recollida do premio ‘Garabato’ / Foto: Agxpt

A Asociación Galega do
Xogo Popular e Tradicional
recolle o premio ‘Gabriel
Barreiro Toural Garabato’
no concello veciño de Palas
de Rei. Os membros desta

asociación recibiron o pre-
mio á conservación do pa-
trimonio cultural na XXI
Mostra Internacional de
Teatro Amador do munici-
pio palense. 

A AGXPT leva dezoito
anos en activo cos obxecti-
vos de investigar e divulgar
o patrimonio lúdico como
unha manifestación cultu-
ral propia do pobo galego. 

Esta entidade acude a
multitude de eventos e fes-
tas ao longo do ano para es-
timular a memoria
colectiva. Tamén están pre-
sentes nos centros educati-
vos para ensiarlle ao
alumnado a xogar a estes
xogos, os que, en moitos ca-
sos, xa practicaban os seus
avós. Algúns dos xogos
máis populares son: a
corda, os zancos, a rá, o tres
en raia, a mariola, a bu-
xaina ou as chapas, entre
outros. De feito, na escola
Mestre Pastor Barral con-
tan con diferentes murais
nos que se amosan varios
xogos populares e tradicio-
nais galegos. Outra das ta-
refas da  AGXPT é acudir a
foros de debate onde poñen
en valor o patrimonio lú-
dico da nosa comunidade,
así como darlle unha maior
visibilidade nos medios de
comunicación. 

O ‘Convivir Deportivo’ en Toques visibilizou
o gran potencial deportivo de toda a comarca

Algúns dos participantes do programa así como o seu presentador no momento de gravación. / Foto: Intermax

O programa ‘Convivir De-
portivo’ da Radio Galega e
conducido polo xornalista
Alfonso Pardo achegouse
ata o concello de Toques
para gravar un programa
sobre o deporte nesta terra. 
Neste espazo radiofónico,

gravado no Restaurante
Xaneiro de Toques, partici-

paron: José Penas, depor-
tista do municipio de San-
tiso; José Ángel Penas,
alcalde do Concello to-
quense; Mauro Noguerol,
técnico deportivo de To-
ques; Manuel e o seu bis-
neto Samuel Meilán, este
último con bolsa no Centro
Galego de Tecnificación De-

portiva; Alberto Fraga, co-
rredor de Rallys; Aron
Ayude, unha das grandes fi-
guras da comarca en depor-
tes como o kickboxing.
Nesta mesa radiofónica ta-
mén participaron os xorna-
listas Antonio Vázquez
Fernández, director de ca-
beceiras como Bisbarra e

Lorena Vidal, redactora do
Cerne; e empresarios aso-
ciados a ASETEM - CCA
como é Javier Mouriño de
Intermax. 

Nos sesenta minutos de
programa, Alfonso Pardo
coñeceu e deulles voz ás
historias de cada un dos de-
portistas da comarca que
pasaron polos micrófonos
da Radio Galega. Unha ex-
celente oportunidade para
que a veciñanza da Terra de
Melide que destaca nal-
gunha disciplina deportiva
poida ter unha certa visibi-
lidade a nivel autonómico.
Cada un dos deportistas
tivo uns minutos para ex-
plicar tamén os seus obxec-
tivos para o futuro máis
próximo. Ademais, no
‘Convivir Deportivo’ tamén
tiveron tempo para amosar
o traballo que realizan os
técnicos deportivos das ad-
ministracións locais do ru-
ral galego como é o caso de
Mauro Noguerol, no Conce-
llo de Toques. Este traballa-
dor é o encargado de
organizar e coordinar todas
as actividades deportivas
que se levan a cabo no mu-
nicipio, polo que foi pre-
guntado por iniciativas

como a subida a San Cidre,
a cal este ano foi adiada por
mor da pandemia; a gala de
patinaxe ou as clases de
bádminton. A destes técni-
cos e técnicas non é unha
tarefa sinxela xa que, en
moitas ocasións, non con-
tan cos medios axeitados
para levala a cabo. A pesa-
res disto, tanto o técnico
deportivo como o alcalde
toquense comprometé-
ronse a seguir traballando
para que Toques conte
cunha ampla oferta depor-
tiva. Para rematar, houbo
uns minutos para poñer en
valor o xornalismo local. 
O ‘Convivir Deportivo’ de

Alfonso Pardo é un espazo
radiofónico onde os prota-
gonistas son persoas que,
habitualmente, non vemos
nos medios pero que non
por iso deixan de ser gran-
des xoias en diferentes ám-
bitos, como neste caso no
eido deportivo e en discipli-
nas que, en ocasións, sofren
de invisibilidade na prensa
xeralista. Un programa que
enriquece a grella da radio
pública e que fai unha gran
tarefa de visibilidade e alto-
falante da poboación do ru-
ral galego. 

A Asociación Galega do Xogo Popular e
Tradicional recolle o premio ‘Garabato’

Desconformidade
coa reparación da
Ponte de Furelos
Crece a desconformidade
coa reparación da Ponte
Medieval de Furelos entre a
veciñanza e o persoal do
Museo Terra de Melide. 

Esta Ponte, situada en
pleno Camiño de Santiago,
require unha reparación
dos danos estruturais evi-
dentes como nos paramen-
tos orixinais, os tamallares,
esporóns, así como fixar e
estabilizar doelas das arca-
das, entre outras cuestións.
Melloras que non se están a
realizar que dende, o mu-
seo da comarca vén funda-
mental que se fagan. Por
esta razón, o persoal desta
entidade cultural enviou un
escrito Patrimonio para
atopar unha solución, po-
rén aínda non obtiveron
ningunha reposta.
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Regresa a actividade deportiva ao Campo de Fútbol Municipal, volve
o CIRE co público en vivo respectando as normas sanitarias

As bancadas cheas antes da chegada da pandemia, tal e como desexa velas de novo a directiva do club. / Foto: CIRE

Regresan á actividade os
distintos equipos do CIRE
polo que volve o fútbol ao
Campo Municipal. O CIRE
comeza a nova tempada,
aínda marcada pola situa-
ción sanitaria actual, “con
moita ilusión e agardando
que todo transcorra coa
maior normalidade posi-
ble”, afirman dende o club.

Os equipos melidenses
do CIRE levaban case un
ano e medio sen poder
adestrar por mor da pande-
mia, polo que ven nesta
tempada unha brillante
oportunidade para “recupe-
rar a ilusión e gañas por fa-
cer o que nos gusta, que é
xogar e compartir bos mo-
mentos con compañeiros,
afección e rivais”, comenta
José Manuel Quintela,
adestrador do equipo se-
nior. Outro motivo de ale-
gría é, tal e como destaca
Diego Segade, coordinador
dos equipos base, o feito de
que “a maioría dos rapaces
que estaban con nós reno-

varon o seu compromiso”.
Non obstante, esta situa-
ción derivada da COVID -
19 provócalles aos adestra-
dores incerteza xa que “é
moito tempo sen xogar, o
que pode dar lugar a lesións
ou falta de ritmo”, comenta
preocupado José Manuel
Quintela. 

Para esta tempada o CIRE
fixouse varios obxectivos,
dous deles en común para
todos os equipos: primeiro,
darlle a posibilidade ás ne-
nas e nenos de Melide de
xogar ao fútbol nun entorno
seguro, positivo e que lles
inculque uns hábitos de
vida saudables; e segundo,

formar xogadores que poi-
dan chegar a ser do pri-
meiro equipo. En cada
categoría o CIRE ten dife-
rentes propósitos, en fútbol
8: darlle importancia á  for-
mación, xa que nestas ida-
des trátase de que os
cativos e cativas desfruten
do deporte e adquiran con-

ceptos básicos; en infantil,
iniciar os xogadores nas fe-
rramentas tácticas indivi-
duais; os cadetes teñen por
obxectivo manterse na ca-
tegoría á que ascenderon
hai dous anos; en xuvenil
buscan acadar o ascenso; e,
por último, no senior están
ilusionados co equipo que
xunta xente nova e algúns
veteranos con experiencia.
O organigrama do CIRE

para esta tempada queda:
coordinador de fútbol for-
mativo, adestrador xuvenil
e alevín, Diego Segade; Da-
niel Iglesias ocupará o
posto de adestrador cadete;
de infantil, Héctor Mos-
quera; benxamín, Xoel
Laya; senior, J. Manuel
Quintela; e de porteiros, Al-
berto Neira. 
Desde a directiva e corpo

técnico do club animan á
xente de Melide a apoiar ao
equipo da maneira que poi-
dan: carné de socio ou so-
cia, nas gradas, con
publicidade ou patrocinio. 
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Corazón de tinta
Alumnado do IES Melide

Bolboreta
Pasaran exactamente dous anos dende o día
do accidente. Non fora capaz de conducir de
novo, pero decidiu que xa era hora de afron-
talo. Subiu no coche devagar e, nese intre,
unha bolboreta pousouse no retrovisor. A
ela encantábanlle. Tivo ganas de romper a
chorar ao recordala, pero, no seu lugar, res-
pirou profundamente e pisou o acelerador. 

Lía Graña Antas

Emigración
De novo, tiña unha familia con fame; des-
pois dunha longa e dura viaxe, tiña a
mesma, pero sen ela. 

Noemí Vázquez Mejuto

A melancolía
das campás

Uxía voltou á realidade coa melodía das
campás da igrexa; seu avó fora campa-
neiro toda a vida e ensináralle os diferen-
tes toques que había para cada ocasión.
Recoñeceu ese son fúnebre que tantas ve-
ces tiña escoitado pero, desta vez, Uxía
sentiunas diferente, como se soasen inse-
guras e melancólicas; parecían intentar
dicirlle que non era só ela quen ía botalo
moito de menos.

Cristina Penas Veiga O son
Eran as once da noite cando o home se dispuxo a la-
var os dentes para posteriormente deitarse e intentar
descansar algo despois do longo día de traballo que
tivera. Cando xa estaba na cama, escoitou un son,
coma se falase alguén. Decidiu non darlle importan-
cia xa que pensaba que serían os veciños, e seguiu in-
tentando durmir. Desas, escoita con claridade súa nai
berrar por el varias veces. Non tardou nin cinco mi-
nutos en chamar á policía. Súa nai morrera había
dúas semanas escasas.

Candela Miguélez Buján

Nai
Cando menos o esperaba chegou o día. O día no
que todo o seu futuro cambiou. Esa mañá recibiu
unha chamada dun dos moitos centros de adop-
ción cos que levaba tanto tempo intentando con-
tactar sen ningún éxito. Despois desa conversa
telefónica no salón da súa casa colleu un tarro de
medio litro de xeado de chocolate e comeuno in-
tentando asumir o que lle acababan de contar. Ía
ser nai.

Noa Varela Pardo

O caderno
A chuvia caía na sala, o vento sacudía as
cortinas, a súa forza empurrábame. Todo
acabaría cando lograse cerrar o caderno.

Pablo González Varela

Aquela noite
Como calquera outra noite dese ano, es-
cotei a meu pai chegar e os berros da
miña nai ao final do corredor. Á mañá
seguinte o seu rostro era retrato do que
aquela noite pasara. Hoxe encóntrome
preparando o ramo de flores que a ela
tanto lle gustaba.

Raquel Miguélez González
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- Aluminios Blangar é
unha empresa cunha
ampla traxectoria. Cón-
tanos un pouco a súa
historia. 
- Daniel Blanco: Pois a
empresa conta, nada máis e
nada menos, que 46 anos
de vida. A mediados dos se-
tenta meu pai e meu tío vol-
veron a Melide, logo de
estar unha tempada en
Suíza e decidiron dedicarse
ao oficio que aprenderán
alí, o de carpinteiro. Por
este motivo, os dous decidi-
ron montar unha empresa
de aluminio coa que ir em-
pezando e pouco a pouco
fóronse consolidando no
sector e ata agora. Neste
momento, a empresa segue
a ser moi familiar porque
nela seguimos co relevo
miña irmá Ana, que é a que
se encarga máis das tarefas
de oficina, e máis eu. 
- No teu caso como che-
gaches a formar parte
de Blangar? 
- (D.B): Eu aterrei na em-
presa haberá uns vinte
anos, cando aínda era un
adolescente. O motivo polo
que comecei a traballar con
meu pai e meu tío foi, basi-
camente, porque non que-
ría estudar, así como miñas
irmás eran moi boas nos es-
tudos eu era todo o contra-
rio. Non obstante, sempre
lle dicía a meu pai que non
todos podiamos estudar,
que se tería que encargar de
levar a carretilla. Nese mo-
mento non lle convencía
moito pero agora cando o
falamos dáme a razón. No
meu caso a aprendizaxe foi
a base de traballar, cando
empecei non tiña nin idea
pero co paso do tempo e a
práctica fun aprendendo
como se facía as cousas
neste eido. De feito, eu pa-

monos de facelo. 
- Na maioría dos secto-
res relacionados coa
construción hai falta de
relevo, pasa o mesmo
no do aluminio? 
- (D.B): Si, totalmente.
Agora mesmo é moi com-
plicado atopar xente para
traballar. Estamos nun mo-
mento no que todos queren
formar parte do funciona-
riado e non se pode. Se fora
así quen realizaría as tare-
fas de man de obra?. Nas
administracións públicas
non hai sitio para todos.
Non obstante, penso que
isto co tempo vai mudar
porque neste sector hai
bastante traballo e non se
paga mal, polo que penso
que nuns anos a mocidade
vai mudar o xeito de pensar
e vaise querer meter neste
tipo de oficios. 

DANIEL BLANCO AYUDE, aLUMINIOS BLANGAR

“O sector do aluminio está pasando por un bo
momento, en parte impulsados pola pandemia”
Aluminios Blangar é unha empresa melidense con moita historia e
traxectoria traballando na comarca da Terra de Melide e máis alá.
Aluminios Blangar comezaba a súa andaina en 1975, fai a friorenta

de 46 anos. O seu xerente actual, Daniel Blanco, é fillo e sobriño
dos donos fundadores deste proxecto e, xunto coa súa irmá Ana
Blanco seguen a escribir a historia desta coñecida empresa. 

Aluminios Blangar

Tlf: 981 50 54 18

Daniel Blanco, responsable da empresa  traballando no taller de Aluminios Blangar na Madanela. / Foto: A. Blangar

sei por as dúas partes da
empresa, arrinquei en ta-
ller e logo paseime a obra.
En taller é un onde se mon-
tan as pezas e así pero a
min facíaseme algo abu-
rrido, polo que meu pai me
deu a opción de cambiar
para obras e a verdade es-
tou máis contento, fáiseme
máis ameno. 
- Os oficios relaciona-
dos coa construción au-
mentaron o seu
traballo grazas á pan-
demia, foi este tamén o
voso caso? 
- (D.B): Nós é certo que xa
antes de vir a pandemia ti-
ñamos bastante traballo
pero é verdade que logo do
confinamento nos aumen-
tou. A xente pasou moito
tempo nas casas e deuse de
conta de todas as deficien-
cias que tiñan nelas, polo
que despois viñeron as pré-
sas por cambiar eses defec-
tos. Por este motivo,
actualmente, está habendo

un maior número de refor-
mas nos que nós imos facer
a nosa parte do traballo. A
cidadanía cambiou a forma
de ver o seu fogar e empe-
zan a apostar, por exemplo,
por ventás máis grandes
para que entre máis luz nas
habitacións. Logo o tema
da eficiencia enerxética ta-
mén nos afectou, cousa to-
talmente lóxica porque se
non tes unhas boas ventás
vas gastar moito máis en
calefacción para ter o habi-
táculo quente, e no inverno
igual os aparatos que teñas
de aire acondicionado se as
xanelas non illan ben vas
ter o mesmo problema,
moito gasto. Entón, hai que
ter en conta que moitas ca-
sas teñen ventás de fai co-
renta anos polo que, á hora
de facer a reforma unha das
primeiras cousas que in-
tentas cambiar son as xane-
las por, entre outras
cousas, a eficiencia enerxé-
tica da que xa falamos. 

- Que tipo de encargos
facedes? 
- (D.B): Pois dende unha
galería, ventás, terrazas, fa-
chadas, portas, etc. É dicir,
todo tipo de traballo que
teña que ver co aluminio e
a carpintería nós encargá-

Ctra. de Lugo, s/n  
Madanela

15800, Melide

Un dos traballos feitos por Aluminios Blangar nunha casa. / Foto: A. Blangar
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