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A XXIII campaña ‘Este Nadal toca en Melide’ 
repartirá 6.000 euros no tradicional sorteo
A vixésimo terceira 
campaña da asociación 
empresarial da comcar-
ca, ‘Este Nadal toca en 
Melide’ repartirá 6.000 
euros en premios no 
seu tradicional sorteo, 
polo que se recupera o 
importe anterior á pan-
demia. O pasado 1 de 
decembro arrincaba a 
nova edición da inicia-
tiva que cada Nadal a 
entidade empresarial 
celebra nos comercios 
asociados da comarca. 
Este ano participarán 
oitenta establecemen-
tos, o que afirma a boa 
acollida que esta inicia-
tiva ten cada ano. P5

O 87,85% da poboación da comarca Terra de Me-
lide fala sempre en galego, así o indica os últimos 
datos do Instituto Galego de Estadística (IGE). Nos 
catro concellos o galego é a lingua maioritaria. P18

Oito de cada dez habitantes 
da comarca falan en galego

O Concello de Melide organiza un Nadal Máxico con 
actuacións e actividades para todas as idades. Este ano 
a vila recupera a programación especial para estas datas 
con diversos espectáculos. P12

Melide organiza un Nadal 
Máxico para todas as idades
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Editorial EditorialTribuna de opinión
         O esquecemento como método   

de supervivencia      Este Nadal es ti quen  
decide

Xunta Directiva de ASETEM - CCA

Viñeta de Mafalda cunha crítica aos medios de comunicación. / Foto: Quino

Unha viñeta de Luis Davila de apoio ao comercio local. / Foto: Faro de Vigo

Unha posible definición 
do que é a vida podería ser 
esa sucesión de feitos que 
teñen certa importancia 
no momento e, co paso 
dos días, van caendo no 
esquecemento. Isto mes-
mo sucede coas novas que 
saen no telexornal, quen 
se acorda da explosión 
que houbo en xaneiro nun 
edificio dunha rúa de Ma-
drid e provocou a morte 
de catro persoas?; que pa-
sou coas mulleres en Afga-
nistán que perderon todo 
tipo de dereitos, volveron 
saír nos medios?; os refu-
xiados que en diferentes 
puntos do planeta seguen 
arriscando a súa vida, 
precisamente, na procura 
dunha mellor, impórtanlle 
a alguén?; ata o 2 de de-
cembro, levamos este ano  
38 mulleres asasinadas a 
mans das súas parellas ou 
ex-parellas, quen ten este 
dato na súa mente? e que 
pasa cos centos de palmei-
ros que perderon o seu fo-
gar a causa da erupción do 
volcán de Cumbre Vieja?
Os medios de comuni-
cación contribúen ao es-
quecemento colectivo de  
certas historias, non obs-

tante, cabería pensar que 
a vida é iso: ir pasando os 
capítulos dun libro no que 
para continuar o relato é 
imprescindible ir esquecen-
do o que queda atrás e non o 
escribimos en primeira per-
soa, isto non deixa de ser un 
mecanismo de protección 
ou de supervivencia que a 
sociedade levan empregan-
do dende o comezo dos días.
A pesares disto, non hai que 
esquecerse da importancia 
que ten coñecer o pasado 
colectivo dunha sociedade, 
isto permítenos non volver 
cometer certos erros que xa 
tiveron o seu momento de 
gloria noutros tempos. 
Outro factor a ter en conta 
nesta especie de amnesia dos 

medios de comunicación foi 
a chegada da COVID -19, un 
virus que se asentou e eclip-
sou os noticiarios de todos 
os medios de comunicación. 
Dende que a COVID chegou 
ás nosas vidas xa non se fala 
doutra cousa, parece que 
agora xa non hai violencia 
xénero, nin persoas en si-
tuación de exclusión social, 
tampouco accidentes de trá-
fico ou delitos, e se estas cir-
cunstancias teñen a “sorte” 
de aparecer nos medios é de 
maneira esporádica e fugaz, 
ao igual que a nosa memo-
ria ante estes mesmos fei-
tos. É importante recordar 
que colocarnos ás costas dos 
problemas non vai provocar 
que desaparezan. 
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Este Nadal, a diferenza do 
anterior, recuperamos a po-
sibilidade de movernos ata 
os grandes centros comer-
ciais das cidades para facer 
as nosas compras. É nes-
ta ocasión cando debemos 
amosar o noso compromiso 
co comercio da nosa vila, 
aquel que está ao noso ca-
rón todos os días do ano, 
sempre que o precisamos. 
O ano pasado os establece-
mentos de proximidade es-
tiveron á altura das circuns-
tancias para que todas e 
todos puideramos desfrutar 
dun bo Nadal, cos agasallos 
e produtos que demanda-

mos porque nestes peque-
nos negocios hai de todo. 
Unha veciñanza que merca 
no comercio local é unha 
poboación que fai comuni-
dade, contribúe a que me-
dre o seu municipio e axuda 
aos seus veciños e veciñas. 
Unha vila con establece-
mentos de proximidade vi-
vos e con movemento é en 
consecuencia unha locali-
dade con vida. Temos dúas 
opcións: por unha banda, 
mercar nas grandes super-
ficies e contribuír a balei-
rar Melide ou, pola outra 
banda, axudar a que Melide 
medre. Ti decides. 
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A parte da carta habitual temos 
pratos especiais de Nadal

Camiño Vello de Santiago (MELIDE)
www.casaalongos.es / info@casaalongos.com
Tfno: 981 50 63 92 / 686 31 28 51

- Reservas para ceas e xantares de Nadal para   
grupos, configuración personalizada do teu menú

- A partir do 1 de xaneiro todos os domingos haberá 
cocido por encarga
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“As persoas traballadoras tanto como os empresarios e  
empresarias deben de ter condicións de traballo dignas”
A Asociación de Empresarios e Empresarias da Terra de Melide é unha entidade con trinta e dous anos de historia que conta con, ac-
tualmente, con máis de cento trinta socios e socias de diversos sectores empresariais da comarca. Nesta entrevista a súa xerente, Pilar 
López, coméntanos cal é a situación actual do comercio e da entidade, explícanos os novos obxectivos para o 2022 e analiza os principais 
problemas que o sector empresarial dende a súa ampla experiencia. Nesta asociación teñen espazo para todas as voces empresariais da 
comarca e traballan a diario para ofrecerlle o maior número posible de ferramentas aos seus asociados.

Pilar López, xerente de ASETEM - CCA no despacho da sede da asociación empresarial da comarca. / Foto: Cerne

- A pesares de pasar 
un ano complicado por 
mor da pandemia, a 
Asociación de Empre-
sarios e Empresarias da 
Terra de Melide non pa-
rou de organizar activi-
dades e campañas para 
promocionar o comer-
cio de proximidade. 
- Pilar López: Así foi, in-
tentamos realizar todas as 
iniciativas posibles para di-
namizar o comercio local da 
comarca. Este ano algunha 
das campañas tivemos que 
facelas de xeito dixital po-
las restricións como puido 
ser a do día dos namorados. 
Unha cita imprescindible 
que celebramos, en colabo-
ración co Concello de Meli-
de, este ano nas súas dúas 
edicións foi o Mercamelide. 
Ademais, o Mercamelide 
no Camiño celebrado no 
verán cada vez conta con 
máis afluencia de xente e 
parte deste éxito, a maiores 
da implicación dos comer-
cios participantes tamén foi 
o cambio de localización. 
Logo a iniciativa de Noite 
Aberta pasouse a fusionar 
cos Días Brancos pero que 
tamén tivo boa aceptación 
entre as usuarias e usua-
rios. A actividade promo-
cional que este 2021 non se 
puido celebrar foi a Pasare-
la de Moda nin tampouco 
o Contigo Somos, Contigo 
Seremos; con respecto á 
primeira campaña estamos 
traballando para recuperala 
dun xeito diferente que se 
adapte ás novas circunstan-
cias sanitarias. E no tocante 
ao Contigo Somos, Contigo 
Seremos é unha actividade 
que me gustaría moito re-
cuperar polo éxito que tivo 
entre a veciñanza así como 
pola forte visibilidade que 
lle proporcionou tanto á 
vila como aos comercios de 

proximidade, por este moti-
vo imos intentar que no vin-
deiro ano se volva celebrar 
aínda que sexa un pouco 
diferente. 
- Que balance fas deste 
2021 en canto aos nego-
cios locais?
- (P.L):  As tendas de proxi-
midade colleron esta crise 
nunha situación na que xa 
estaban debilitados por ou-
tras circunstancias como 
por exemplo, a venda en 
liña. Por esta razón pensei 
que esta pandemia ía ser 
a fin para moitos negocios 
pequenos pero non foi así, 
nos municipios pequenos 
como Melide demostrouse 
que os comercios locais te-
ñen fortaleza e a veciñanza 
volcouse con estes estable-
cementos nun momento 
tan complicado como foi a 
saída do confinamento. De 
feito, o Nadal pasado foi 
moi bo en canto a vendas en 
parte por esas restricións 
que nos obrigaron a coñe-
cer as tendas das nosas rúas 
e espero que este ano, aínda 

que xa nos podemos mover 
libremente, a poboación 
volva apostar por facer as 
súas mercas de Nadal nos 
comercios da vila. Despois 
no que respecta ao número 
de socios e socias na aso-
ciación tivemos algunhas 
baixas pero menos que no-
vas altas de emprendedoras 
e emprendedores que deci-
diron abrir o seu negocio. 
- Cales son os principais 
obstáculos aos que se 
está enfrontando o sec-
tor empresarial? 
- (P.L):  Por unha banda, a 
suba de impostos, o enca-
recemento das tarifas eléc-
tricas ou do combustible e 
a escaseza de certos produ-
tos. A todo tipo de empresas 
lle afectan estas subas por-
que son elementos básicos 
para funcionar. Pola outra 
banda, as centrais de distri-
bución ou de compras tiñan 
que mudar as súas políticas 
porque as actuais penalizan 
os pequenos comercios xa 
que as grandes áreas sem-
pre piden con moita ante-

lación e grandes cantidades 
pero é un establecemento 
de proximidade, a maioría 
das veces, non pode pedir 
os artigos da vindeira cam-
paña ou tempada ata que 
non ten o anterior vendido. 
- Os empresarios e em-
presarias manifestan 
que hai sectores para os 
que non atopan persoas 
para traballar. Que está 
sucedendo? 
- (P.L): Na miña opinión, 
para atopar traballadores 
e traballadoras os salarios 
teñen que ser dignos, é di-
cir, unha persoa traballado-
ra ten que gañar para vivir. 
Por outra parte, as empre-
sarias e empresarios tamén 
teñen que gañar para vivir 
dignamente. Logo, outro 
tema que penso que afecta é 
o feito de que as políticas de 
conciliación son pura uto-
pía, non existen na maio-
ría dos casos. De feito, os 
sectores aos que máis lles 
custa atopar persoas para 
traballar son os que máis 
dificultade teñen para a 

conciliación como é o caso 
da hostalería, o comercio 
ou os transportistas. Estes 
últimos están nun momen-
to moi complexo porque as 
condicións laborais nas que 
están é moi difícil traballar, 
hai anos os camioneiros ti-
ñan o seu tempo para parar 
a comer nun restaurante, 
agora non lles dá nin as ho-
ras nin os soldos para fa-
celo. Entón, como a xente 
nova vai querer dedicarse 
a ser camioneiro se non te-
ñen unhas condicións dig-
nas para desenvolver o seu 
traballo?
- Os obxectivos para o 
2022 en ASETEM - CCA 
son...
- (P.L): Pois manter as fe-
rramentas que poñemos a 
disposición dos asociados 
e asociadas, especialmente 
dúas que están tendo moito 
éxito e son moi demanda-
das: o servizo de paquetería 
e a creación de páxinas web 
totalmente gratuítos. Estes 
dous servizos son impres-
cindibles para os negocios 
nestes tempos, xa que lles 
axuda a competir dentro do 
sector con outras empresas 
máis grandes, así como a 
chegar a súa clientela nova 
con facilidade. Ademais, 
seguiremos coas campañas 
que se fixeron este ano e 
estamos traballando para 
impulsar outras novas que 
axuden a dinamizar o co-
mercio da comarca. Outro 
obxectivo que temos dende 
que se creou a asociación é 
ser o altofalante e punto de 
encontro entre os asociados 
e asociadas ante calque-
ra petición ou dificultade 
que teñan, así como seguir 
creando novos socios e so-
cias para que o sector em-
presarial da Terra de Meli-
de estea unido e poder facer 
máis cousas.

ENTREVISTA A PILAR LÓPEZ - XERENTE DE  ASETEM - CCA
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ASETEM - CCA recibe máis de 42.000 euros 
para apoiar e dinamizar o comercio local

Carteis de campañas realizadas por ASETEM que se financian coa axuda da Dirección Xeral de Comercio. / Foto: Cerne

A Asociación de Empresa-
rios e Empresarias da Terra 
de Melide recibe 42.862,50 
euros de parte da Dirección 
Xeral de Comercio, a través 
das axudas a centros comer-
ciais abertos para a revitali-
zación dos establecementos 
de proximidade. 

   Estas achegas económicas 
da administración auto-
nómica están destinadas a 
proxectos como a campaña 
de ‘Volta ao Cole’, ‘Melide 
Comercio Saudable’ ou a do 
‘Día da Nai’, é dicir, as dife-
rentes iniciativas que a en-
tidade comarcal realiza ao 

longo do ano para impulsar 
e promover o comercio local 
da Terra de Melide. 
   Ademais, esta liña econó-
mica de subvención tamén 
cubre parte dos gastos da 
unidade xerencial, así como 
a asistencia xestora gratuí-
ta para todos os asociados 

e asociadas que a desexen 
empregar. 
    Para este tipo de asocia-
cións as axudas por parte 
das administracións pú-
blicas son vitais xa que sen 
elas moitas das actividades 
que se realizan durante 
todo o ano para dinamizar 
o comercio local, para visi-
bilizar e axudar ás empresas 
asociadas non sería posible 
levalas a cabo. Por este mo-
tivo, dende ASETEM - CCA 
fan fincapé na importan-
cia de que “as administra-
cións públicas lancen estas 
convocatorias para poder 
seguir apoiando o tecido 
empresarial dos municipios 
pequenos como é Melide”. 
      A maiores, a xerente da 
entidade comarcal, Pilar 
López, sinala a necesidade 
que estas ordes de axudas 
saían “cara principios de 
ano e non mediados case 
finais como foi no 2021 por-
que deste xeito organizar e 
realizar as campañas é moi-
to máis complexo para as 

traballadoras e traballado-
res dos CCAs porque temos 
que ir case a cegas”. 
  Outra petición arredor 
desta convocatoria realíza-
na dende hai tempo a Aso-
ciación de Xerentes dos 
Centros Comerciais Abertos 
e Zonas Urbanas de Ga-
licia, neste caso a de que 
esta orde económica cubra 
unha segunda nómina para 
unha persoa de apoio, xa 
que “unha soa traballadora 
ou traballador ten xorna-
das nas que ten que estar na 
oficina resolvendo xestións 
administrativas e na rúa 
falando cos asociados e aso-
ciadas case ao mesmo tem-
po, polo que unha persoa 
de apoio facilitaría moito as 
tarefas que realizan os e as 
xerentes”, afirma López. 
    Estas axudas económi-
cas recibírona outros cinco 
centros comerciais abertos 
e prazas de abastos de con-
cellos da área de Santiago: o 
de Arzúa, Ordes, Padrón e 
dous en Compostela.  

Un total de 80 establecemen tos 
participan na XXIII campaña 
‘Este Nadal toca en Melide’

Cartel da campaña ‘Este ano toca en Melide’ para este Nadal de ASETEM - CCA. / Foto: Cerne

A vixésimo terceira cam-
paña de ASETEM - CCA, 
‘Este Nadal toca en Melide’ 
repartirá 6.000 euros en 
premios no seu tradicional 
sorteo, polo que se recupera 
o importe anterior á pande-
mia. O pasado 1 de decem-
bro arrincaba a nova edi-
ción da iniciativa que cada 
Nadal a entidade empresa-
rial celebra nos comercios 
asociados da comarca. Este 
ano participarán oitenta es-
tablecementos, o que afir-
ma a boa acollida que esta 
iniciativa ten cada ano e que 
dende a directiva da asocia-
ción esperan que se trasla-
de tamén á clientela, “con-
fiamos en que a poboación  
volva apostar polos estable-
cementos de proximidade 
para facer as súas mercas 
de Nadal porque non é ne-
cesario moverse de Melide 
para atopar agasallos de 
todo tipo”.  
  O principal obxectivo des-
ta actividade é o fomen-

to e impulso das compras 
nos comercios melidenses 
premiando a fidelidade da 
clientela mediante o sorteo 
de vales de compra para 
gastar nestes mesmos esta-
blecementos. Para levar a 
cabo esta acción de promo-
ción as tendas obsequiarán 
á súa clientela con rifas ao 
realizar compras de calque-
ra importe entre o día 1 de 
decembro e o 14 de xaneiro 
de 2022. 
   Ese mesmo día, co remate 
da iniciativa ás 20:30 horas  
celebrarase no Centro So-
ciocultural Mingos de Pita 
a gala do sorteo de Nadal 
para repartir os premios: 
un de 2.000 euros, dous de 
1.000, e catro de 500 euros. 
A maiores, entre os asisten-
tes ao evento sortearase un 
bono para unha viaxe de fin 
de semana para dúas per-
soas. Nesta gala participa-
rá o grupo de música meli-
dense ‘Leirabuxo’ e tamén 
a cantante, presentadora e 

imaxe de ASETEM – CCA, 
Tania Veiras que animarán 
o acto. No sorteo extraeran-
se un total de catorce nú-
meros, sete como titulares 
e outros sete para a reserva. 
En caso de non poder acudir 
ao evento as combinacións 
gañadoras publicaranse nas 
redes sociais de ASETEM 
(instagram, facebook, twi-
tter e bandomóvil), na edi-
ción de xaneiro deste xornal 
e na páxina web. 

   Os vales de compra sortea-
dos entregaranse na gala do 
día 14 de xaneiro, agás aos 
premiados non presentes 
no evento que se fará nas 
oficinas de entidade nos 
días seguintes ao sorteo. Os 
premios poderán gastarse 
nun prazo de quince días 
en calquera dos negocios 
participantes na campaña 
e a compra total deberá ser, 
polo menos, a do importe 
mínimo do vale. 

    A directiva da asociación 
empresarial da Terra de 
Melide quere agradecerlle 
de xeito especial aos asocia-
dos e asociadas o seu com-
promiso coa entidade nesta 
campaña tradicional de Na-
dal que tanto éxito ten entre 
a veciñanza. Para consultar 
as bases e os establecemen-
tos participantes poden en-
trar na páxina web: www. 
asetem.com no apartado 
dedicado a noticias.  
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Estética Meixela é o único centro da  comarca 
que ofrece servizo de láser todos os días do ano

Nuria Carreira, responsable do centro, coa máquina de láser. / Foto: Meixela

O Centro de Estética Meixe-
la, asociado á ASETEM - 
CCA, é o único centro da co-
marca con servizo de láser 
todos os días do ano. Esta 
novidade é posible grazas á 
adquisición da máquina de 
láser protheus. A responsa-
ble deste establecemento, 
Nuria Carreira, destaca que 

“se Meixela crece é debido á 
confianza que toda a clien-
tela deposita en nós”. 
    Este sistema de depila-
ción láser emprega unha luz 
policromática para eliminar 
a raíz do pelo. Este é o mé-
todo máis versátil xa que o 
seu espectro de luz ten un 
rango máis amplo que ou-

tros sistemas de depilación 
permanente. Ademais, con-
ta con filtros para recortar e 
focalizar o rango de acción 
da luz para poder dirixila de 
maneira eficaz aos folícu-
los tanto superficiais como 
profundos.
   O tratamento é personali-
zado e adaptado a cada per-
soa polo persoal especiali-
zado do centro de estética 
melidense. Dende Meixela 
fan fincapé en que “este me-
canismo tamén é eficaz nun 
amplo rango de tipos e co-
res de pelo, é un dos equipos 
máis rápidos do mercado 
e eficaz en peles broncea-
das”. Outra característica 
do láser protheus é a gran 
rapidez que ten en canto a 
resultados, debido a que xa 
se poden observar dende a 
primeira sesión. Por último, 
Nuria Carreira tamén sinala 
que o método “é practica-
mente indoloro” e anima a 
toda a poboación da contor-
na a probalo e “non esperar 
a que cho conten”.  

Unha clienta de Romero Zapaterías 
gañadora de 250€ dos ‘Días Azuis’

A fachada de Romero Zapaterías en Melide. / Foto: Cerne

Unha clienta de Romero Za-
paterías, membro da Aso-
ciación de Empresarios e 
Empresarias da comarca da 
Terra de Melide, gañadora 
dunha das tarxetas moedei-
ro sorteadas na campaña de 
‘Días Azuis’ da Federación 
Galega de Comercio. 
   Unha edición máis, os es-
tablecementos de proximi-
dade melidenses sumáron-

se á iniciativa de ‘Días 
Azuis’ para promover e 
impulsar as vendas en me-
ses con menor actividade. 
Nesta ocasión, foi Merche 
García a persoa afortunada 
que consegue unha tarxeta 
de 250 euros para gastar 
de novo no comercio local. 
A entrega do premio farase 
nas vindeiras semanas na 
sede de ASETEM - CCA.

A academia O Pequeno Besbello imparte os 
 talleres de memoria a maiores nas parroquias

Andrea González e Manuel Mariño, responsables da academia O Pequeno Besbello.  /Foto: Cerne 

A academia asociada á Aso-
ciación de Empresarios e 
Empresarias da Terra de 
Melide, O Pequeno Besbe-
llo, imparte este curso os 
talleres de memoria, orga-
nizados polo Concello, para 
persoas maiores nalgunhas  
parroquias melidenses. 

   Andrea González e Manuel 
Mariño, os responsables 
desta academia e encarga-
dos de dar estes talleres de 
memoria, afirman que este 
novo proxecto os entusias-
ma e ilusiona moito, dado 
que lles permite ter máis 
contacto coas persoas maio-

res, un colectivo co que eles 
no seu centro non teñen ac-
tividade. 
    A maiores, Manuel Mari-
ño fai fincapé na necesidade 
de realizar estas actividades 
para as persoas da terceira 
idade porque foron un dos 
grandes afectados polo con-

finamento e a pandemia da 
COVID - 19, polo que o fei-
to de ir a estes obradoiros é 
unha maneira de volver so-
cializar e activarse.  Para as 
persoas da terceira idade o 
poder volver ter certa vida 
social, apórtalles beneficios 
a moitos niveis como, por 
exemplo, ao estado de áni-
mo. Ademais, Andrea Gon-
zález define estas sesións 
como “ir ao ximnasio do 
cerebro”, dado que nestas 
idades o deterioro é inevita-
ble pero podemos conseguir 
retrasalo o máximo posible 
e se o poden facer preto do 
seu domicilio e coa súa ve-
ciñanza máis próxima aínda 
mellor para o alumnado. 
     Estes talleres de memo-
ria, organizados pola admi-
nistración municipal, foran 
suspendidos por mor da 
pandemia e, agora que as 
circunstancias o permiten 
vólvense impartir nos lu-
gares nos que hai un grupo 
mínimo de tres persoas. As 
parroquias nas que se dan 

os talleres son:  Moldes (os 
luns de 9:30 a 11:00 ho-
ras), San Salvador (luns de 
9:30 a 11:00 horas), Ma-
ceda (mércores de 11:30 a 
13:00 horas) e San Martiño 
(mércores de 11:30 a 13:00 
horas). Para anotarse a esta 
actividade chega con cha-
mar ao 981 50 57 06. 
  As persoas que queiran 
complementar o exercicio 
mental co físico tamén po-
den inscribirse a ximnasia 
de mantemento nas pa-
rroquias de: Furelos (luns 
de 10:30 a 11:30 horas), 
Moldes (luns 17:15 - 18:15 
horas), San Salvador (luns 
20:00 - 21:00 horas), Gro-
bas (martes de 21:00 a 
22:00 horas), A Garea (xo-
ves de 20:30 a 21:30 horas), 
Maceda (mércores de 20:30 
- 21:30 horas) e San Mar-
tiño (os venres de 10:30 a 
11:30 horas). En definitiva, 
o Concello pon en marcha 
dúas actividades comple-
mentarias para o desfrute 
da poboación do rural. 
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“En Covirán temos todo o necesario para soprender aos 
 comensais en Nadal con produtos de calidade e de cercanía”

Rubén Gómez e Yolanda Cabanas responsables de Supermercados Covirán na súa tenda en Melide. / Foto: Cerne

- Logo do confinamento 
comentastes que a veci-
ñanza se estaba volcan-
do moito cos comercios 
de proximidade, segue 
latente esa tendencia? 
- (Y.C): A xente durante o 
tempo que estivemos sen 
poder saír comezou a valo-
rar os establecementos que 
ten ao lado da casa pero é 
certo que co paso dos meses 
diminuíu un chisco. Porén, 
xa non sei tampouco se é 
polo feito de que se perdeu 
un pouco esa tendencia, 
se pola crise económica ou 
pola inceteza coa que vivi-
mos nestes tempos. Logo 
tamén hai xente que sigue 
apostando polo comercio da 
vila e merca todos os días 
que poden neles. 
- Estamos nun momen-
to con gran competen-
cia no mundo da ali-
mentación. 
- (R.G): Moitísima compe-
tencia e cada vez máis. Nós 
intentamos tratar á xente 
con moito cariño, como se 
fosen da familia, levámos-
lle a merca á casa sen un 
importe de gasto mínimo, e 
ofrecemos produtos de gran 
calidade e de proximida-

de para que a xente prefira 
facer a compra aquí e non 
nunha gran superficie. 
(Y.C): O traballar dentro 
dunha cooperativa permí-
teche ter marcas que ato-
pas nos hipermercados a un 
prezo co que podes compe-
tir e, ao mesmo tempo, ter 
artigos dos produtores lo-
cais. A nosa finalidade é que 
a xente logo de vir unha pri-
meira vez repita, principal-
mente, porque lle gustou a 
calidade do produto, a parte 
do trato e o prezo.
Ademais, as administra-
cións teñen que axudar máis 
ao comercio local porque a 
competencia non deixa de 
medrar e chega un punto no 
que competir con grandes 
superficies e practicamente 
imposible. 
(R.G): Estamos nun mo-
mento no que non sei nin 
como aguantamos os nego-
cios pequenos na vila, no 
noso caso temos a sorte de 
non ter que pagar un alu-
guer polo baixo e que pode-
mos deixar o cativo cos avós 
porque senón sería inviable, 
xa que te acaban comendo  
ou absorbendo os grandes 
establecementos. 

- Hai relevo xeracional 
na vosa clientela?
- (Y.C): Haino pero vai len-
to porque as persoas máis 
novas teñen un ritmo de 
traballo e vida que moitas 
veces non lles permite ca-
drar os horarios para vir 
mercar a comercios locais 
coma este, nós non pode-
mos estar abertos ao me-
diodía, temos que facer ho-
rario partido e moita xente 

Algúns dos produtos do supermercado para este Nadal. / Fotos: Covirán

- Que produtos temos 
en Covirán para poder 
regalar este Nadal?
- Yolanda Cabanas 
(Y.C): Pois este ano temos 
unha nova liña de perfume-
ría que sacou a cooperati-
va de Covirán, ideal para 
agasallar no Nadal. Logo, 
tamén temos unhas tixolas 
de moi boa calidade, lotes 
de xamóns ou estoxos de 
viños de proximidade. A 
maiores temos todo o ne-
cesario para sorprender 
aos nosos comensais nes-
tas datas cunhas elabora-
cións moi saborosas, xa que 
vendemos marisco e peixe 
de calidade, cordeiro (que 
sempre ten que ser por en-
carga) e turróns ou doces 
para chuparse os dedos. 
- No sector do comercio 
estase recomendando 
realizar as mercas dos 
agasallos con antela-
ción, pasa isto tamén 
coa comida? 
- (Y.C): Non, nós aquí aín-
da non notamos esa crise de 
desabastecemento da que se 
fala noutros sectores como 
o dos xoguetes ou a roupa. 
É certo que, ao mellor, al-
gunhas bebidas alcohólicas 
en concreto como algunha 
determinada xenebra pode 
ser preferible encargala con 
tempo para asegurarse de 
tela pero o resto de artigos 
que temos non é preciso 
mercalos con antelación. A 
veciñanza da comarca pode 
estar tranquila que os pro-
dutos para facer as comi-
das de Noiteboa, Nadal, Fin 
de Ano e Aninovo pódense 
mercar os mesmos días que 
o ano pasado que en Super-
mercado Gómez - Covirán 
imos ter todo o necesario 
para desfrutar dunhas ela-
boracións de primeira e con 
artigos de proximidade, dos 
produtores locais. 

A competencia no sector da alimentación cada vez é maior na vila polo que diferenciarse é unha necesidade imprescindible. En Super-
mercados Gómez - Covirán téñeno claro, esta pequena tenda diferénciase pola calidade dos produtos e o trato personalizado que recibe 
cada cliente ou clientela. Non obstante, para que eles poidan seguir traballando a veciñanza ten que poñer da súa parte e apostar por 
realizar as súas mercas diarias no comercio local, porque sen clientela os negocios de proximidade non teñen sentido. 

traballadora fai as mesmas 
horas, polo que nas gran-
des superficies teñen máis 
opción para mercar nestes 
horarios.
- Para vós imaxino que 
non pode ser sinxelo 
conciliar. 
- (R.G): Non é nada fácil. 
No noso caso procuramos 
coordinarnos para que sexa 
posible traballar e descan-
sar algo durante a semana 
porque se fas caso ao que 
fan os hipermercados pa-
sas aquí na tenda as vinte 
e catro horas do día. Logo 
temos a gran sorte de poder 
tirar moito dos avós para 
que se fagan cargo do neno 
mentres nós estamos aquí 
porque senón traballando 
os dous  con estes horarios 
seríanos case imposible. En 
Melide trabállase de luns 
a domingo durante todo o 
ano, agora empezamos a 
pechar os sábados pola tar-
de pero despois toda a se-
mana a pé do canón, o que 
complica aínda máis a con-
ciliación laboral e familiar 
dos traballadores.
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ENTREVISTA A JOSÉ ANTONIO MEJUTO DE CASA MEJUTO 

“O noso maior orgullo despois de tantos anos é ter un selo 
propio, receitas únicas e en exclusiva de Casa Mejuto”
En Casa Mejuto respírase familiaridade, experiencia e autenticidade. Un espazo cheo de innovación e de continuo aprendizaxe que 
dan como resultado produtos como o viño espumoso ou os coñecidos licores. Casa Mejuto é unha empresa das que axuda a colocar a 
vila de Melide no mapa imaxinario de decenas de persoas de todos os recunchos de España. Un negocio de proximidade no que o trato 
coa clientela tamén marca a diferenza, xa que calquera das traballadoras e traballadores desta entidade sempre están á disposición 
do usuarios e usuarias que visiten as súas instalacións, situadas na Ronda de Pontevedra, 79 - baixo. Para as persoas que non poidan 
achegarse ata Melide tamén teñen o número de teléfono 981 50 77 62 ou o correo electrónico info@casamejuto.com. 

José Antonio Mejuto no almacén de Casa Mejuto xirando unhas botellas de viño espumoso. / Foto: Víctor Espiño

- Pódese dicir que o éxi-
to de Casa Mejuto é a 
unión da tradición e a 
vangarda?
- José Mejuto (J.M): 
Penso que si. A fórmula 
para consolidarse no mer-
cado é  a constante innova-
ción, intentar mellorar sem-
pre os produtos e formarse 
con grandes profesionais. 
Un artigo antes de sacalo á 
venda require de moitas ho-
ras de traballo previo, por 
poñerche un exemplo con-
creto, o espumoso tivo un 
proceso de investigación de 
tres anos. 
- A formación é un fac-
tor fundamental no 
voso sector. 
- (J.M): Totalmente. Nós 
estamos continuamente fa-
cendo cursos, algúns deles 
fóra de aquí, asesorándo-
nos cos mellores enólogos, 
estudando, etc. Ademais, 
en Casa Mejuto levamos as 
nosas costas unha ampla 
traxectoria, moitas horas de 
voo neste negocio, o que nos 
permite ir coñecendo bos 
profesionais dos que apren-
der. O secreto da forma-
ción está en que canta máis 
teñas máis independente 
serás nas túas receitas por-
que tes unha cantidade de 
armas coa que podes facer 
algo distinto aos demais, 
cousa que sen a formación 
é practicamente imposible. 
- Casa Mejuto ten arti-
gos exclusivos grazas a 
esas receitas únicas. 
- (J:M): Nós non descu-
brimos nada novo, xa había 
licores, cremas ou espumo-
sos. Non obstante, fixemos 
o máis complexo que é crear 
o teu propio produto co teu 
selo particular e iso foi algo 
que en Casa Mejuto conse-
guimos. Temos arredor de 

vinte elaboracións no mer-
cado que levan o noso selo, 
é dicir, son receitas exclusi-
vas nosas e ese é o noso or-
gullo máis grande. 
- Que queredes transmi-
tir coa marca ‘da nosa 
casiña’? 
- (J.M): Hai dous tipos de 
licores: o que lle gusta a case 
todo o mundo, que é o que 
leva unha gradación mo-
derada; e por outra banda, 
está o que é máis intenso, 
cunha maior graduación, 
para que nos entendamos 
con máis sabor a augarden-
te. Este último gústalle a un 
menor número de persoas 
pero para os que deseña-
mos esta liña chamada ‘da 
nosa casiña’ porque preci-
samente recorda moito aos 
sabor dos licores de antes, 
ós máis tradicionais.

- O viño espumoso de 
Casa Mejuto ten unha 
gran acollida cada ano.
- (J.M): Si, o ano pasado 
aínda nas circunstancias nas 
que estabamos foi un éxito. 
Nós o que queremos conse-
guir é que a xente vexa que 
o viño espumoso que se ela-
bora en Galicia de xeito tra-
dicional é de gran calidade. 
Este viño pode acompañar 
uns aperitivos, un prato de 
peixe ata incluso unha car-
ne e unha sobremesa. Isto 
débese a que é un artigo que 
non leva azucres engadidos, 
é moi natural polo que non 
se fai pastoso, ao contrario, 
axuda á dixestión. Outro 
tópico ou costume que que-
remos cambiar é o asociar o 
viño espumoso cunha cele-
bración ou día especial, isto 
vén de que antigamente es-

tes produtos viñan de fóra e 
por iso se reservaban para 
esas datas máis sinaladas. 
Non obstante, podemos 
mudar ese concepto porque 
realmente non é un viño 
que teña un prezo excesi-
vamente alto e poderiamos 
desfrutar de dúas particula-
ridades: primeiro, dun viño 
que ten dúas fermentacións 
polo que aparecen outros 
aromas máis intensos; e se-
gundo, hai que ter en conta 
que é unha elaboración de 
case dous anos, o que im-
plica que sexa un viño máis 
evolucionado, con maiores 
matices. 
- Ata onde chegan os 
voso produtos?
- (J.M): A puntos de toda 
España. Coa nosa páxina 
web casamejuto.com esta-
mos vendendo a moitos lu-

gares do Estado e, incluso, 
ao estranxeiro. A maiores, 
toda a clientela que vén vi-
sitarnos á tenda física que 
non só é de Melide, senón 
tamén dos concellos e ci-
dades máis próximas ou 
visitantes e peregrinos que 
pasan pola vila. A clientela 
presencial axúdanos moito, 
xa que nós intentamos tra-
talos o mellor posible para 
que volvan e iso despois 
provoca o boca a boca que 
nos permite chegar a cada 
vez máis persoas.  
- Estase a falar moito do 
desabastecemento de 
certos produtos e mate-
riais, vós xa o notades? 
- (J.M): Tivemos que an-
dar fino co tema de pedidos 
e aumentamos ao dobre a 
provisión de insumos por-
que é certo que está haben-
do un problema serio de 
desabastecemento no mer-
cado e tamén un encarece-
mento dos prezos. Polo tan-
to, nós estamos intentando 
aguantar este ano todo o 
que poidamos pero para 
xaneiro de 2022 vai haber 
artigos que imos ter que su-
birlles o prezo porque nos 
empuxan a ter que facelo. 
Despois no noso caso deci-
dimos dobrar o pedido tan-
to de botellas como de car-
tóns para previr o que poida 
pasar nestas datas pero 
claro, ao final acabaramos 
afectando porque por moito 
que encargues sempre ha-
berá algún produto do que 
te vas quedar escaso. Non 
obstante, penso que sobre 
xaneiro e febreiro se estabi-
lizará un pouco a cousa por-
que as vendas tamén irán a 
menos, polo que as fábricas 
que agora mesmo non dan 
feito tamén se lles vai caer 
despois a demanda.
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Os meus artigos seguen 
unha cadea lóxica dentro 
das afectacións coas que tra-
ballamos as logopedas den-
de o nacemento ata a vellez. 
Mais este mes, celébrase 
o Día Mundial da Degluti-
ción, e estando especializa-
da en disfaxia orofarínxea, 
cambiamos o rumbo.
A disfaxia é unha altera-
ción no proceso de degluti-
ción que se caracteriza por 
dificultades para preparar 
ou transportar o alimento 
dende a cavidade oral ao 
estómago. Este trastorno 
caracterízase por presentar 
sinais e síntomas específi-
cos na seguridade e eficacia 
da deglutición, con prexuí-
zo de aspectos nutricionais, 
hidratación, función pul-
monar e integración social 
do individuo (Fonte: Fur-
kim- Silva, 1999).
Na sintomatoloxía relacio-
nada coa falta de eficacia 
poderemos encontrar: difi-
cultade para o peche labial 
(perda de alimento cara ao 
exterior e babeo); residuo 
oral e/ou farínxeo (poden 
provocar infeccións respi-

ratorias); deglutición múl-
tiple ou fraccionada (o bolo 
alimenticio non pasa dun-
ha soa vez cara ao esófago, 
por coordinación muscular 
inadecuada); regurxitación 
(saída do alimento polo na-
riz ou regresando á boca); 
atragoamentos frecuentes 
(con líquidos, sólidos ou 
ambos). Consideraranse 
alteracións da seguridade: 
tose antes, durante ou trala 
deglutición; carraspeo fre-
cuente asociado á inxesta; 
voz húmida ou cambios na 
voz trala deglutición; des-
aturación de osíxeno con 
cambios na frecuencia car-
díaca.
A logopeda encárgase da 
avaliación e o tratamento 
da disfaxia (orde CIN/ 726/ 
2009 de 18 de marzo). Rea-
lizarase unha recollida de 
datos e a avaliación da voz, 
das estruturas orofaciais así 
como dos reflexos intrao-
rais e da sensibilidade. Para 
unha avaliación completa, 
totalmente inequívoca, de-
beríase complementar coa 
valoración instrumental, 
mediante NFD (nasofibros-

copia de deglutición), vi-
deofluoroscopia e/ou ma-
nometría, realizadas por un 
médico especialista ORL.
Unha vez temos o diagnós-
tico, a logopeda comeza a 
traballar, de forma directa 
e indirecta. O tratamento 
indirecto consistirá en tra-
ballar sobre as estruturas 
orofaciais e a sensibilidade 
valéndose de estímulos tér-
micos, táctiles e gustativos 
que axudarán á mobilidade 
e á regulación da propio-
cepción e sensibilidade sen 
alimento. O tratamento di-
recto, será con alimentos, 
manobras compensatorias, 
cambios na dieta, adapta-
ción de consistencias, volu-
mes ou utensilios. O labor 
da logopeda será restituír a 
función alterada e se non é 
posible, que afecte o menos 
posible á calidade de vida.
A disfaxia é unha entida-
de patolóxica en si mesma 
polo que unha persoa sen 
enfermidade de base ou 
sintomatoloxía subxacente, 
pode presentar disfaxia por 
razóns musculares ou sen-
sitivas. Existe a alteración 

na deglutición pola idade 
(presbifaxia). A muscula-
tura perderá elasticidade 
e forza, haberá cambios na 
sensibilidade e perda de 
pezas dentarias que condi-
cionan a deglutición. Pero 
é máis frecuente que se pre-
sente asociada a cadros pa-
tolóxicos, como: síndromes 
xenéticas, cancro de cabeza 
e pescozo, dano cerebral 
adquirido (traumatismos 
craneoencefálicos, parálise 
cerebral, ictus, etc.) ou en-
fermidades neurodexenera-
tivas (párkinson, alzheimer, 
esclerose múltiple, ELA, 
ataxia, corea de Hunting-
ton, etc.) entre outras.
Con todo, a logopedia non 
é unha especialidade que 
por lei estea nas unidades 
de paliativos nin en centros 
para maiores. De aí a im-
portancia da divulgación, 
que se saiba que podemos 
axudar e mellorar a calida-
de de vida das persoas con 
disfaxia.

O Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) ou con-
tribución é un imposto que grava a titularidade 
sobre bens inmobles, gravando o valor catastral 
dos mesmos. 
O valor catastral dos inmobles vén determinado 
pola Dirección Xeral do Catastro, que é o orga-
nismo que fai o censo dos bens e lles asigna o 
valor. O Catastro fai regularizacións de bens ou 
actualizacións de valores, unha veces a petición 
dos Concellos, e outras veces por cambios lexis-
lativos ou de oficio. O obxectivo destas regula-
rizacións é encontrar inmobles que non están 
declarados, ou modificacións e ampliacións dos 
xa existentes.
Unha vez que feitas as regularizacións, envían-
selle notificacións coas variacións aos interesa-
dos dende a Xerencia Rexional do Catastro, co-
municando as alteracións que se atoparon; que 
poden indicar cambio de uso (rústico a urbano), 
ampliación de metros, novas construcións... 
Ademais, nestas cartas sempre se indica o ano 
que os cambios adquiren firmeza, que pode dar 

lugar á liquidación de atrasos.
Estas notificacións do Catastro permiten facer 
alegacións, xa que poden estar erradas impu-
tando bens que non son nosos, por razón de me-
tros, etc... Unha vez que estes valores adquiren 
firmeza, os datos son pasados aos Concellos ou 
Deputacións para proceder ao cobro do IBI cos 
datos actualizados.
Se o ano de actualización que aparece na carta 
do Catastro é anterior ao ano en curso, pasaran-
se recibos complementarios dos anos non pres-
critos, pola diferenza entre o recibo que se pa-
gou e o que se debería haber pagado polo novo 
valor catastral. 
En todo este proceso, os Concellos teñen potes-
tade para modificar o tipo impositivo, entre un 
mínimo de 0,40% e un máximo de 1,1% que é o 
que marca a Lei Reguladora de Facendas Locais 
para os inmobles urbanos, estes tipos imposi-
tivos  serán do 0,30% de mínimo e do 0,90 % 
de máximo para bens rústicos. Estes tipos im-
positivos apróbanse en ordenanza municipal e 

entran en vigor ao ano seguinte de aprobación, 
nunca se poden aplicar con carácter retroactivo.
A modo de exemplo, se tiñamos unha vivenda 
con un valor catastral de 30.000 €, en Melide 
pagaría 135,00 € ao tipo impositivo actual do 
0,45%. Se a esa vivenda lle asignan un valor ca-
tastral de 50.000 €, a cota tributaria co novo va-
lor sería de 225 €. Se a data de efectos do novo 
valor fose do ano 2017, pasaríannos un recibo 
complementario por cada ano dende o 2017 ata 
a actualidade de 90 €, que é a diferenza entre o 
que se pagou en cada exercicio e o que se debe-
ría haber pagado co novo valor catastral.
A potestade que ten o Concello é de baixar o tipo 
impositivo ata o 0,40% (é dicir, un 0,05 % me-
nos), o que suporía, no exemplo anterior unha 
rebaixa de 25 € anuais, e sempre a futuro, nunca 
se podería aplicar sobre os anos atrasados.

                                                         
                                                        CC Xestión

O RECIBO DA CONTRIBUCIÓN
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O Concello organiza o Nadal Máxico 
con actuacións para todas as idades

O Cantón de San Roque co alumeado e a decoración para este Nadal. / Foto: Turismo de Melide

O Concello de Melide orga-
niza un Nadal Máxico con 
actuacións e actividades 
para todas as idades. 
    Xunto co acendido das 
luces de Nadal, repartidas 
por toda a localidade e as 
diferentes parroquias, e a 

Moraima A Granel organiza unha actividade 
de troco solidario de libros entre a veciñanza

colación do Belén artesa-
nal no baixo do edificio da 
Casa Consistorial, son moi-
tos e diversos os espectácu-
los programados para esta 
tempada como obras de tea-
tro para todos os públicos, a 
‘Casiña Máxica dos Contos’, 

o festival de panxoliñas e 
actuacións de maxia. 
   A maiores, os socios e so-
cias do Centro Social recu-
peran este ano a tradicional 
festa de Nadal que se cele-
brará o vindeiro domingo 
26 ás 17:00 horas e contará 

coa música do grupo Son 
Remolino, tamén se cele-
brará a festa de Ano Novo o 
domingo seguinte no mes-
mo lugar e á mesma hora 
que a de Nadal. 
     Unha das novas desta 
programación é a chamada 
‘Casiña Máxica do Contos’, 
unha caseta especial que se 
vai situar no Cantón de San 
Roque, xunto ao resto de 
adornos de Nadal, na que os 
días 29, 30, 2, 3, 4 e 9 habe-
rá contacontos en diferen-
tes horarios para que todos 
os nenos e nenas de Melide 
poidan gozar desta activida-
de, a entrada será por orde 
de chegada ata completar o 
aforo da caseta. 
   Outra actividade desta-
cable é a demostración do 
alumnado das escolas cultu-
rais de teatro, ballet e baile 
moderno da vila no Centro 
Sociocultural Mingos de 
Pita, o martes 28 ás 17:00 
horas. A maxia tamén terá 
os seus ocos o 2 de xaneiro 
da man do melidense Dani 
Polo e o día 9 do mesmo 

mes co espectáculo ‘No Na-
dal toca...maxia”. 
  Unha das actividades 
máis esperadas polos cati-
vos e cativas é a cabalgata 
dos Reis Magos, sobre ela 
a Concelleira de Turismo, 
Maika Basalo afirmou que 
teñen todo preparado para 
que “este ano volva ser unha 
cabalgata en movemento 
como as que se viñan cele-
brando todos os anos pero 
estamos pendentes de que 
a situación epidemiolóxica 
nolo permita”. Dun xeito ou 
doutro, a cabalgata das súas 
maxestades de Oriente vai-
se celebrar o 5 de xaneiro ás 
18:00 horas. 
     A Coral Polifónica de Me-
lide tamén recupera o tradi-
cional festival de panxoliñas 
que terá lugar o próximo 
sábado 18 ás 20:30 horas 
no Centro Sociocultural 
Mingos de Pita, un evento 
especial con moi boa acolli-
da por parte da veciñanza e 
os visitantes que a entidade 
musical decidiu volver reto-
mar este Nadal. 

A caixiña dos libros solidarios na fachada de Moraima A Granel.  / Foto: Cerne 

O establecemento Moirai-
ma A Granel, socio de ASE-
TEM, organiza unha activi-
dade de troco solidario de 
libros entre a veciñanza. 
   Esta iniciativa comezou 
porque a responsable deste 
comercio local, Uxía Alon-
so, tiña claro que “este Na-
dal todos merecemos un 
agasallo e ao mellor algun-

has familias cóstalles telos”, 
por iso mesmo pensou nos 
libros xa que “case sempre 
temos algún libro na casa ao 
que non lle damos tanto va-
lor e poden vir a Moraima e 
encontrar outro que lle pa-
reza interesante”, comenta 
Uxía Alonso. 
    Para participar neste tro-
co de libros non é preciso 

mercar nada no establece-
mento, a única condición 
é deixar unha publicación 
para poder coller outra. 
Nesta caixa hai libros para 
todas as idades, polo que 
os cativos e cativas da casa 
tamén poden participar no 
intercambio, dado que hai 
publicacións para as idades 
máis temperáns. 
     Esta actividade solidaria é 
un reflexo da forma de pen-
sar e facer de Moraima A 
Granel, unha tenda na que 
a sostibilidade e o consumo 
consciente son as columnas 
sobre as que se sostén este 
pequeno negocio. 
     Ademais, Uxía Alonso xa 
nos adiantou que ante a boa 
acollida desta iniciativa en-
tre a poboación a caixa dos 
libros vaise manter máis 
tempo do previsto, xa que 
nun primeiro momento a 
idea é que fose unha activi-
dade puntual para o Nadal 
pero dada a demanda segui-
rá máis tempo. 

Máis de vinte locais participan 
no concurso de escaparatismo 
que finaliza o 30 de decembro

Un dos escaparates participantes, o do comercio Diva Pro. / Foto: Cerne

O concurso de escaparates 
organizado polo Concello de 
Melide conta con vinte e un 
comercios locais participan-
tes, dos cales catorce son 
asociados a ASETEM - CCA. 
   Os establecementos que 
van competir cos seus esca-
parates especiais de Nadal 
son: Librería Victorio, Ro-
mero Zapaterías, Pasarela, 
Diva Pro, Xoiería Silvela, 
Flor de Toxo, Pequeniños 
Zapatería Infantil, Carni-

cería Cardelle, Salacadula 
Shop, Toysmaniatic, Mo-
raima A Granel, Mobles 
Ares, Mis Mejores Labores, 
Perfumería Lyss, Manuali-
dades Creati, Feitura traxes 
tradicionais e complemen-
tos, Librería O Cruceiro, In-
mobiliaria Estudio Técnico 
PG, Cousas Novas e Arme-
ria Rúa. 
    O xoves 30 de decembro 
anunciaranse os comercios 
gañadores do concurso. 
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O ciclo de madeira do IES consigue o premio 
de boas práctias de educación inclusiva 2021

O alumnado do ciclo de madeira do IES de Melide na competición de Galiciaskills 2021. / Foto: IES de Melide

O departamento de madei-
ra do IES de Melide recibiu 
o primeiro premio de boas 
prácticas de educación in-
clusiva 2021 grazas ao glo-
sario, realizado hai uns me-
ses, no que se recompilaron 
os vocablos máis empre-
gados na aula en Linguaxe 
de Signos coa finalidade de 
facilitar a inclusión no eido 
educativo do alumnado con 
discapacidade auditiva que 
queira realizar este ciclo. 

   Este glosario leva asociado 
un gran traballo de investi-
gación previo que se desen-
volveu grazas á colabora-
ción do Ciclo de Madeira do 
centro de educación secun-
daria melidense co departa-
mento de Lingua Galega e 
a intérprete de signos Lola 
Corzo García. Ademais, 
este traballo transcende o 
ámbito do ensino, pois foi 
moi ben recibido polo sec-
tor produtivo, pois ata o de 

agora non había ningunha 
recompilación de vocábulos  
deste sector na Linguaxe de 
Signos e facilita a incorpo-
ración ó sector de persoas 
con discapacidade auditiva.
    Este traballo levado a cabo 
polo IES supón un exemplo 
a seguir para outros centros 
educativo na procura dunha 
sociedade en xeral, e unha 
educación en particular, 
máis equitativa e xusta para 
toda a cidadanía.

Juan Curros  recibe o distintivo 
de permanencia en Protección 
Civil tras 28 anos de servizo

O alcalde de Melide e Juan Curros na entrega de medallas. / Foto: C. Melide

O veciño melidense recibiu 
o pasado 28 de novembro 
na entrega de medallas de 
Protección Civil o distintivo 
de permanencia. 
    Juan Curros recibiu o dis-
tintivo de permanencia por 
levar máis de vinte e oito 
anos ao fronte da corpora-
ción de Protección Civil do 
municipio de Melide. O al-
calde da vila, José Manuel 
Pérez, fixo fincapé na “im-
portancia que ten a agrupa-

ción local de emerxencias, 
sempre disposta a axudar e 
a colaborar nas incidencias 
que nos atopamos no noso 
día a día”.
 O evento celebrado na 
Axencia Galega de Seguri-
dade Pública, no concello 
de A Estrada. Neste acto 
recibiron as condecora-
cións correspondentes ás 
edicións 2020 e 2021 máis 
dun centro de membros de 
Protección Civil. 

O pleno aproba un crédito extraordinario para 
o tratamento de augas residuais da Madanela

Fotografía dun intre da sesión plenaria do Concello de Melide. / Foto: C.Melide

das da oposición e as do go-
berno municipal. Por unha 
banda, o alcade melidense, 
José Manuel Pérez, afirma 
que o polígono industrial 
nace e amplíase sen contar 
cunha depurado e que can-
do eles chegaron ao poder 
non había “nada resolto” 
no que respecta a este tema. 
Ao mesmo tempo, o rexedor 
local lamentou que dende a 
Xunta de Galicia se puxe-
se Melide como “exemplo 
de mala xestión” das augas 
residuais cando o Concello,  
“tivo que lidiar con atran-
cos de todo tipo, como as 
dilacións na adquisición do 
terreo dos solares de refe-
rencia”, xa que o proxecto 
sitúa a estación de bombeo 
nunha parcela que non é 
de titularidade municipal, 
é unha propiedade privada. 

O 4 de decembro, para con-
memorar o 501 aniversario 
da Asemblea de Melide, fei-
to histórico que se celebrou 
no municipio e que consis-
tiu na xuntanza de nobres e 
prelados na que se adopta-
ron decisivos acordos para 
o Reino de Galicia, presen-
touse o libro ‘A unha voz na 
metade do reino. 500 Anos 
da Xunta de Melide’. 
 O Centro Sociocultural 
Mingos de Pita foi o lugar 
escolmado para presentar 
esta publicación, un evento 
ao que asistiron: o presiden-
te do Parlamento de Galicia, 
Miguél Ángel Santalices; 
Rosario Álvarez, presidenta 
do Consello da Cultura Ga-
lega; o alcalde da vila, José 
Manuel Pérez; a técnica do 

Museo Terra de Melide, 
Cristina Vázquez; o cate-
drático de Historia Moder-
na da USC e coordinador do 
libro, Pegerto Saavedra; e o 
estudoso da Universidade 
de Vigo, Antonio Presedo. 
Fíxose fincapé, na necesida-
de de que a poboación gale-
ga coñeza feitos históricos 
tan importantes coma este e 
situar Melide e a súa histo-
ria no eixo dun fito relevan-
te na Historia de Galicia. O 
alcalde afirmou que este fito 
da historia “debe ser recor-
dado todos os anos cos me-
lidenses como anfitróns”.
  Esta  publicación está di-
vidida en tres volumes: “A 
Xunta e os seus obxectivos”, 
“Os poderes señoriais e o 
poder real” e “O territorio”.

O Concello de Melide apro-
bou por unanimidade en 
pleno extraordinario, o pa-
sado 26 de novembro, un 
expediente de modificación 
orzamentaria vía crédito 
extraordinario por un va-
lor de 1.535.814,36 euros 
para afrontar o investimen-
to do proxecto de conexión 

de augas fecais do polígo-
no industrial da Madanela 
co saneamento da vila. O 
proxecto irá con cargo ao 
remanente de tesourería 
para gastos xerais. 
    Como xa é de costume, 
o pleno desenvolveuse nun 
clima de tensión e cheo de 
acusacións entre as banca-

Presentación do libro ‘A unha 
voz na metade do reino. 500 
Anos da Xunta de Melide’



14 Publicidade Cerne 190. Decembro 2021



Publicidade 15Cerne 190. Decembro 2021



16 Publicidade Cerne 190. Decembro 2021

Pastelería - panadería - café - bar 

MANSO

Rúa Cantón de San Roque, 17 
Melide - A Coruña

Teléfono: 981 50 79 87 
panaderiamansoadmi@gmail.com

Unha tenda diferente con xoguetes de 
madeira e envíos gratuítos!

Avenida das Américas, 3 
15800 - Melide

Teléfono: 698 18 08 82
www.salacadulashop.es
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Oito de cada dez habitantes da comarca 
Terra de Melide falan sempre en galego 

Veciñanza da comarca na Praza das Coles de Melide facendo as mercas nun día de mercado. / Foto: Turismo Melide

O 87,85% da poboación da 
comarca Terra de Melide 
fala sempre en galego, así o 
indica os últimos datos do 
Instituto Galego de Estatís-
tica (IGE). 
  Nos catro concellos da 
contorna o galego é a lingua 
maioritaria sen ningunha 
dúbida, os datos por muni-
cipios son os seguintes: Me-
lide é a poboación da zona 
con menor porcentaxe, un 
72,1% da veciñanza usa 
sempre o galego; séguelle 

Sobrado co 88,6%; na se-
guinte posición está Santiso 
co 93,5%; e en primeiro lu-
gar, Toques co 97,2%. 
   Os datos amosan que a boa 
saúde da que goza a lingua 
galega na nosa comarca, a 
pesares disto, este estudo 
revela que se nos fixamos 
nos tramos de idade a cou-
sa muda, xa que canto máis 
nova é a persoa menos fala 
en galego. Esta pode ser 
unha das explicacións de 
por que a Terra de Melide 

é unha das zonas nas que 
máis se emprega o galego, 
dado que a media de idade 
supera os 55 anos. 
  Noutros concellos limí-
trofes como Arzúa (79,6%), 
Boimorto (89,3%), Palas 
de Rei 81,6%) ou Agolada 
(86,3%) o galego tamén é 
o idioma preferido para fa-
lar sempre por parte da súa 
veciñanza. Pola contra, nas 
cidades máis próximas, en 
Lugo (32,9%) e Santiago 
(35,9%) o uso xa é baixo.

Os Concellos aproban os 
festivos do vindeiro ano

Unha axenda cos festivos do vindeiro ano 2022. / Foto de arquivo

Os Concellos veñen de 
aprobar os festivos locais 
do vindeiro ano e xa foron 
publicados pola administra-
ción autonómica no Diario 
Oficial de Galicia. 
    Melide terá como días fes-
tivos o 18 de abril (luns de 
Pascua) e 30 de xuño (San 
Pedro); en Santiso foron es-
colmados o 13 de xuño (San 
Antonio) e 14 de setembro 
(Santa Cruz); no caso de To-
ques os días non lectivos se-
rán o 1 de marzo (Entroido) 

e 2 de setembro (San Anto-
lín); e, por último en Sobra-
do as xornadas escollidas 
son o 1 de marzo (Entroido) 
e 29 de xuño (San Pedro). 
   No caso de Melide, este 
2022 van cambiar un dos 
días festivos habituais como 
é o 16 de xullo, xornada da 
Festa do Carme, que ao caer 
en fin de semana se muda 
polo luns de Pascua. A estes 
festivos hai que engadirlles 
os oito nacionais e os catro 
autonómicos. 
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Sogama adxudica por case 1,2 M€ a construción 
da futura planta de transferencia de residuos 
que dará servizo a tres municipios da contorna

A Conselleira de Medio Ambiente, acompañada polo presidente de Sogama e membros da administración. / Foto: Cerne

A Xunta de Galicia, a través 
de Sogama, acaba de adxu-
dicar o contrato para a cons-
trución para a nova planta 
de transferencia de residuos 
en Curtis á UTE ATE Carta-
go, por un importe total de 
1.195.361,45 euros. Estas 

O Concello de Toques recibe máis de 4.000 euros 
para correxir o impacto paisaxístico municipal

instalacións darán servizo 
aos concellos de Sobrado, 
Vilasantar e Curtis. 
    As novas instalacións 
substituirán á pequena 
planta que está actualmen-
te dando servizo a estes mu-
nicipios coruñeses. A futura 

planta de transferencia de 
residuos terá capacidade 
para xestionar 17.000 to-
neladas ao ano, será máis 
eficiente e funcional ca an-
terior, xa que a maiores de 
transvasar  as fraccións de 
residuos correspondentes 

ao contedor amarelo (os 
envases de plástico, briks e 
latas) e colector xenérico, 
poderá acoller a materia or-
gánica recollida a través do 
contedor marrón. 
  As instalacións vanse cons-
truír no polígono industrial 
de Teixeiro nunha parcela 
de case 8.000 metros cadra-
dos. A nova planta contará 
cunha nave de 600 metros 
cadrados, unha zona verde 
duns 1.300 metros cadrados 
e estará equipada cun com-
pactador fixo, unha báscula, 
un sistema de translación 
con capacidade para tres 
contedores, un aparcamen-
to para os propios contedo-
res, un edificio para acoller 
as oficinas, os vestiarios e o 
almacén. 
   Ademais, estas instala-
cións alimentaranse con 
enerxía solar, a través de 
paneis fotovoltaicos para 
fomentar, deste xeito, o au-
toconsumo das instalacións 
mediante o aproveitamento 
de enerxías renovables. A 
planta, que dará servizo a 

Sobrado, está previsto que 
estea funcionando o vindei-
ro verán. 
     Estas instalacións que-
dará a disposición doutros 
quince concellos por se 
fora preciso. Esta planta 
de transformación de resi-
duos engadirase á rede de 
infraestruturas deseñadas 
pola Xunta de Galicia para 
que a meirande parte dos 
municipios galegos adscri-
tos a Sogama poidan acce-
der á valorización dos re-
siduos orgánicos e conten 
cunha instalación a menos 
de 50 quilómetros. 
    Neste eido, a conselleira 
de medio ambiente, Ánxeles 
Vázquez, lembrou que as 
administracións munici-
pais dispoñen de prazo ata 
o 31 de decembro de 2023 
para implantar a recollida 
diferenciada da materia or-
gánica a través do contedor 
marrón e, aínda que se trata 
dunha competencia local, 
a Xunta de Galicia axuda-
ralles a cumprir coas súas 
obrigacións legais.

A Casa do Concello no municipio de Toques.  / Foto de arquivo

O Concello de Toques recibe 
4.797,84 euros para corrixir 
o impacto paisaxístico en 
equipamentos municipais. 
   Esta convocatoria de axu-
das está dentro dun pro-
grama pioneiro convocado 

polo Instituto de Estudos do 
Territorio (IET), da Xunta 
de Galicia, para avanzar  na 
aposta da administración 
contra o feísmo. 
    O importe da subvención 
supón o 70% do custo to-

tal estimado da actuación 
a realizar. Os municipios 
galegos que recibiron esta 
axuda tiveron que executar 
os proxectos subvenciona-
bles antes do 31 de decem-
bro deste ano. 
    Este programa do IET 
esgotou o orzamento dis-
poñible nesta primeira orde 
de axudas. Esta liña econó-
mica ía destinada soamen-
te aos concellos galegos de 
menos de 20.000 habitan-
tes, co obxectivo de axudar 
a emendar o impacto ne-
gativo que causan sobre as 
súas contornas os edificios 
municipais. 
    Ademais, a administra-
ción local tamén renovou 
gran parte do alumeado 
público do municipio por 
un importe de 132.740,60 
euros, dos cales 106.192,50 
euros foron financiados por 
parte do fondo FEDER a 
través do Instituto para a 
diversificación e aforro de 
enerxía. 

As casas niño de Santiso farán 
o seu segundo Nadal Solidario

Cartel da iniciativa ‘Nadal Solidario’ das casas niño. / Foto: Concello de Santiso

As casas niño do concello 
de Santiso organizan por 
segundo ano consecutivo 
o ‘Nadal Solidario’, unha 
iniciativa que ten como 
obxectivo que a veciñanza 
entregue xoguetes, roupa 
e alimentos perecedoiros 
para as familias con menos 
recursos do municipio. 
   Para participar nesta re-
collida solidaria poden fa-
celo ata o vindeiro venres 17 
de decembro acudindo, ou 

ben, á casa niño Axóuxere 
(situada en lugar Portocelo, 
Niñodaguia) ou a casa niño 
Brincadeira (na parroquia 
de Ribadulla) en horario de 
oito da mañá a tres da tar-
de. En caso de non poder 
achegarse nestas horas es-
tablecidas a veciñanza pode 
poñerse en contacto coas 
responsables das casas niño 
nos números de teléfono: 
650 72 50 14 (María) e 697 
70 75 50 (Auria). 
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Poza do Barro da Madanela

En Melide temos un dos 
principais ecosistemas exis-
tentes no centro de Galicia, 
a gándara da Madanela. 
Esta poza, situada na parro-
quia de Santa María do Le-
boreiro, no Monte da Mada-
nela conta cunha destacada 

vexetación esteparia, entre 
as que atopamos endemis-
mos propios de substratos 
xeolóxicos serpentinizados, 
así como cunha certa rele-
vancia noutro tipo de va-
riables como poden ser as 
pegadas antropizadas exis-

tentes na paisaxe achairada 
que define a gándara. 
    Entre estas variables, unha 
das máis destacadas é a da 
produción de tella, tanto de 
maneira practicamente ar-
tesán como de xeito indus-
trial. Nesta comarca foron 

moi coñecidos e considera-
dos os telleiros e fornos de 
tella que existiron en luga-
res como o Leboreiro, Fure-
los ou Piñor. Estes últimos 
obtiñan o barro no Monte 
de Vimianzo (no concello 
de Santiso), porén os do 
Leboreiro e Furelos abaste-
cíanse, principalmente, da 
poza da Madanela.
    Por toda esta gándara 
quedan pegadas das anti-
gas extraccións de barro 
que na actualidade están 
convertidas en pozas e la-
goas artificiais. Esta parte 
do patrimonio natural ten 
un innegable valor ambien-
tal xa que foron, unha vez 
abandonadas, colonizadas 
por vexetación arbórea e 
arbustiva de ribeira, e nas 
zonas menos profundas 
“invadidas” por mestas 
xunqueiras. Esa renaturali-
zación outórgalle unha es-
pecial relevancia, posto que 
se converteu en importante 
lugar de refuxio e mora-

da estacional de anátidas e 
doutro tipo de aves que son 
propias de ecosistemas pa-
lustres, como garzas e pitas 
de auga. Ademais, tamén 
destaca a presenza de anfi-
bios, con diversas especies 
de ras e tritóns.
  Non obstante, a lagoa máis 
grande de todas é a existen-
te nunha zona denominada 
O Redondo, sendo o resulta-
do dun proceso continuado 
e que que remonta a tempos 
ben lexanos, a xulgar pola 
gran extensión e profundi-
dade desta poza que leva á 
conclusión de que tivo que 
levar o seu tempo produ-
cirse unhas extraccións tan 
notorias. A gándara grande 
conta cunhas dimensións 
duns 95 metros, podendo 
ser maior posto que non se 
pode ver a súa extensión 
nas zonas máis someiras 
por estar en boa medida 
ocultas polas xunqueiras. 
Nun eixo chega a superar os 
40 metros de anchura.

Poza do Barro da Madanela, na parroquia de Santa María do Leboreiro no Monte da Madanela. / Foto: abeancos.gal

Os rapaces de santiso 
arranxan o Nadal

Non era un día coma outro calquera, era o día de Nadal. 
Eu estaba durmindo e de súpeto oín un berro, non tardei 
en darme conta de que era o meu veciño Xenaro que di-
cía: “XOÁN! XOOÁN!”. Eu ao oír tantos berros espertei 
e dun chimpo boteime fóra da cama. Logo, mirei pola 
fiestra e vin todo de cor branca, a vila estaba cuberta de 
neve! Nese mesmo intre, veu Xenaro onda min e díxome 
“Está aí Papá Noel” e eu mireino estrañando, pero era 
certo, Papá Noel estaba aquí, en Santiso, e xunto a el a 
súa zorra cheo de agasallos e dous renos. Antes de nada, 
comprobamos se había algún agasallo na miña árbore, 
pero non estaba nin a bicicleta que tanto pedirá nin o li-
bro de Kika Superbruxa que quería para rematar a miña 
colección. Achegámonos á súa zorra, mentres pensaba 
se o que estaba acontecendo era un soño, e preguntá-
moslle que lle pasara. Mentres lle estábamos falando, 
decateime de que un dos renos tiña unha pata ferida e xa 
o entendín todo. Como tamén nos explicou Papá Noel, 
baixando para deixar os agasallos aos nenos e nenas ba-
teron contra un cable e o pobre reno enredouse e torceu 
unha pata. A min e ao meu amigo ocorréusenos avisar 
ao meu pai, que é gandeiro e está acostumado a salvar 
aos animais, e puido arranxar o problema. Como recom-
pensa por axudarlle Papá Noel deixounos ir con el a re-
partir os presentes aos demais nenos e nenas da vila e 
tivemos a sorte de elixir que o primeiro en recibilos fose 
o noso amigo Nico. Fíxonos moita ilusión vivir aquela 
experiencia e sempre o recordarei como o día máis feliz.                                                

CEIP de Arcediago

O alumnado do CEIP de Arcediago continua 
a descubrir o patrimonio local de Santiso

O alumnado do CEIP de 
Arcediago continúan des-
cubrindo o patrimonio do 
concello de Santiso coa 
actividade que organiza a 
ANPA A Xuntanza dentro 
do proxecto ‘EU son Santi-
so! Esta iniciativa ten como 

obxectivo principal a posta 
en valor e difusión entre a 
rapazada da escola, do pa-
trimonio arqueolóxico, his-
tórico, etnográfico e natural 
do municipio. 
   Nesta quedada extraesco-
lar, o alumnado de Santiso 

e o persoal do Museo Terra 
de Melide achegáronse a 
coñecer  inscrición medie-
val da Ponte de Mourazos, a 
capela de San Xurxo, o cru-
ceiro de Visantoña e a anti-
ga aldea de Ribadulla. Esta 
última parroquia quedou 
asolagada coa construción 
do encoro de Portodemou-
ros e que nesta época queda 
visible pola baixada do cau-
dal, da auga da presa ou a 
Casa Grande Belmil. 
 Esta actividade tan inte-
resante amosa, unha vez 
máis, o forte compromi-
so das familias do CEIP de 
Arcediago coa historia e 
o patrimonio do concello, 
afondando na idea do terri-
torio como aula de apren-
dizaxe. Ademais, grazas a 
esta iniciativa da ANPA A 
Xuntanza pais, nais e alum-
nado desfrutan de xornadas 
diferentes nas que coñecen 
máis profundamente as pa-
rroquias e lugares do seu 
municipio. 

Alumnado do CEIP de Arcediago na antiga aldea de Ribadulla. / Foto: ANPA 
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Pedirlle unha vacina aos Reis (do hemisferio norte)
 Poderías sentirte orgulloso de 
que cando vas a unha tenda te aten-
da un empregado en concreto, e non 
outro? Poderías sentirte orgulloso de 
que chova ou de que faga sol? Daría-
che a ti algún tipo de supremacía, de 
poder sobre os demais que te atenda 
un ou outro camareiro nun bar cando 
entras e está a barra ateigada de xen-
te? A resposta a estas preguntas parece 
bastante obvia: hai factores que non 
dependen en absoluto dos nosos méri-
tos nin das nosas accións. Factores que 
nos veñen dados e que por tanto non 
deberían nunca ser razón para sentir-
nos máis ca outros que non os posúen, 
porque non os gañamos. Herdámolos.
 Ti que estás lendo este texto 
tiveches a sorte -a priori- de nacer no 
lado bonito do mundo. Nun país do 
primeiro mundo, economicamente 
desenvolvido, de raza branca, susten-
tado polo capitalismo, culturalmente 
avanzado e en situación de paz. Pero 
igual que naciches aquí, puideches ter 
nacido no Chad, no centro de África, 

ou en Haití, o país máis pobre do planeta 
que nos soa a todos só por saír no telexornal 
por encadear catástrofes naturais e humanas 
nun ciclo sen fin.
Por iso, parece pouco lóxico que un feito ab-
solutamente azaroso, que non responde a 
ningún mérito, empodere a media parte do 
planeta para decidir excluír á outra media. O 
que está pasando coa epidemia do coronavi-
rus vén sendo isto: os que vivimos no lado 
bonito do mundo decidimos salvarnos a nós 
mesmos cunha vacinación masiva, pechando 
os ollos aos veciños do lado (de abaixo, máis 
ben) que non tiveron a nosa sorte de nacer 
aquí. Sorte non entendida como regalo po-
sitivo, senón como circunstancia do azar. E 
así, medio mundo interpreta que só hai que 
salvarse a si mesmo, establecendo uns muros 
invisibles, que non son atravesados polo ca-
pitalismo, pero si atravesa un virus micros-
cópico. 
 O ritmo do planeta di que a mobili-
dade entre o mundo rico e o mundo pobre 
é constante. Por iso, mentres non se poña o 
mesmo empeño en vacinar negros africanos 
e tribus afastadas das coberturas, ca se puxo 

en vacinar países de brancos atravesados por 
autopistas de asfalto haberá pouca couta para 
un virus que -naturalmente- non entende iso 
dos dous lados do mundo: o bonito e o non tan 
bonito.
 É tan antinatural o sentimento do ra-
cismo que vén a dicir que un se sente superior 
por ter unha condición puramente derivada 
do azar. E entender o mundo só como o que 
nos pasa diante dos ollos está visto que deriva 
en cousas coma esta: epidemias mundiais nas 
que queda ás claras que os ricos tamén cho-
ran, os negros tamén contan, a sorte decide 
por ti, e ti estás aquí pola sorte.
Se cadra non viña mal pensar que estará pa-
sando neste momento na cara escura do pla-
neta.

Vanesa de Quinzán
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Corazón de tinta
Alumnado do IES de Melide

O último alento
As agullas cambiaban pero o tempo non pasaba

non vía nada, todo estaba escuro
vermes aparecerían no mesmo espazo

no que o seu agora frío corpo se atopaba.
O espectro negro coa fouzada
o seu último alento expiraba

sen poder moverse deu un suspiro
mentres escoitaba a xente chorar

axiña entendeu que nada se podía remediar.
Só era capaz de ulir a rosa que se volveu gris

e o home de lonxe escoitar
un milleiro de palabras predicar.

Candela Miguélez Buján

Lapso decadente
                                         Chégalle o momento
                                         ás Castañas para emanciparse e 
                                                 deixar atrás o ourizo

                                               Escóitase chegar o ruxir 
                                                    das motos humanas
                                                    pilotadas polos Axentes invisíbeis

                                              Os cogomelos presomen 
                                              dos seus sombreiros

        Gañando o Peido de lobo 
                                                              co seu pó máxico.

                                                     As nubes compadécense 
                                      polos termómetros
                                         que andan baixos de ánimo

                                         As árbores do tempo 
                                         deixan caer a súa follaxe
                                                   deixando así entrever 
                                                   o Final do Ano.

    Manu Conde Carrera

Ausencia
A mirada do gato dicíao todo, podía ver o mar nos seus 

ollos. Había semanas que a cadeira era o seu único fogar.

María Vázquez Prieto
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LUIS E VÍCTOR BLANCO,  HOTEL CARLOS 96

“Temos que agradecer moito a boa acollida 
que puidemos conseguir da clientela local”
O Hotel Carlos 96 é un establecemento familiar en todos os aspec-
tos, alí a clientela e os provedores forman parte da unidade familiar 
que constrúe este negocio melidense. Os seus xerentes, os irmáns 

Luís e Víctor Blanco, teñen a hostalería nas súas raíces e os pés na 
terra, o que lles axuda a saír a diante e acadar o éxito no sector. O 
afán por mellor cada día é un dos seus principais obxectivos. 

- Levades traballando 
moitos meses no medio 
da incerteza e parece 
que ides continuar así. 
- Luís Blanco: Nós o pri-
meiro que temos que facer 
é agradecer moito a boísi-
ma acollida que acadamos 
a nivel local nestes tempos 
complexos. Grazas a iso, ac-
tualmente, estamos traba-
llando moi ben e, inclusive 
en certos aspectos, mellor 
que no ano 2019 (previo á 
pandemia). É certo que non 
se están facendo os grandes 
banquetes que se realiza-
ban antes pero si hai moitas 
máis comidas de grupos pe-
quenos. 
- Pódese dicir que a 
poboación se adaptou 
a unha nova época de 
consumo? 
- (L.B):  Non sei se é que 
realmente a xente se adap-
tou a unha realidade dife-
rente ou que novas liñas de 
produtos que sacamos fixo 
o efecto de atracción para 
que as persoas se decidiran 
por vir ata o Carlos 96. O 
noso equipo aproveitou o 
parón provocado pola pan-
demia para ter un período 
de creación que saíu dunhas 
xornadas de moito traballo. 
Por exemplo, sacamos unha 
liña de bocadillos ou comida 
un pouco máis informal (da 
que falamos neste xornal 
no mes de maio) e diversos 
pratos novos. A parte boa é 
que todo este esforzo agora 
está tendo a súa recompen-
sa que é unha acollida exce-
lente. Non obstante, cada 
vez que sae unha medida 
nova, como pode ser a de 
pedir o pasaporte COVID, 
notamos que hai un baixón 
en canto a número de per-
soas pero temos que seguir 
adaptándonos ás circuns-
tancias que vaiamos tendo 
porque aínda así non nos 
podemos queixar. 

- Que perspectivas tedes 
para a época de Nadal? 
- (L.B): Tiñamos varias 
reservas para ceas de em-
presas pero fóronse anu-
lando porque non ven a 
viabilidade de facelas. A 
pesares disto, si hai com-
pañeiros e compañeiras de 
traballo que se levan ben e 
son grupos reducidos que 
están chamando para en-
cargar. Logo hai xente que 
nos está chamando para fin 
de ano pero nós tomamos a 
decisión de que non imos a 
dar ceas ese día porque con 
estas medidas requírese un 
esforzo moi grande e non 
sabes se as vas dar garanti-
do. 
- Estamos inmersos 
nunha crise de abaste-
cemento e loxística. 
- (L.B): É un dos problemas 
ao que nos estamos afron-
tando agora mesmo e que 
encadea outro aínda máis 
visible que é a suba dos pre-
zos dos produtos que nos 
encargamos. Moitos dos 

artigos que máis subiron 
son básicos, de primeira 
necesidade, polo que nos 
atopamos nunha situación 
moi complexa. Por unha 
banda, ti entendes que non 
é o momento de subirlle 
os prezos á clientela pero, 
pola outra banda, a ti cada 
vez cóbranche os produtos 
máis caros e os marxes re-
dúcense. Entón, actualmen-
te, estamos no debate de se 
subir ou non os prezos dos 
servizos que ofrecemos. A 
nosa maneira de entender o 
negocio e gardar dos meses 
de bo traballo para os que 
non o son como pode ser 
xaneiro ou febreiro, moitos 
establecementos do noso 
sector pechan varios meses 
do ano porque non lle sae 
rendible e gañas en calidade 
de vida, para nós iso sería o 
máis sinxelo pero preferi-
mos manter o negocio aber-
to porque temos unha clien-
tela local moi fiel que non 
queres perder porque xa é 
parte da familia. 

Os irmáns, Víctor e Luis Blanco no recibidor do Hotel Carlos 96, do que son responsables. / Foto: Hotel Carlos 96

- En canto ás reservas 
de habitacións nótase a 
recuperación do turis-
mo? 
- (L.B): Os meses de xullo, 
agosto e setembro traballa-
mos mellor estes ano que 
no 2019. Logo, ademais, 
neste mes outros anos non 
teriamos ningunha reserva 
de peregrinos en cambio 
actualmente temos noites 
de catro habitacións reser-
vadas só para camiñantes. 
Outro exemplo, a ponte 
de principios de decembro 
nunca fóra unha época de 
grandes reservas e nesta 
volta tivemos unha ocu-
pación de arredor do 70%.  
Debido a este ritmo frené-
tico énos moi complicado 
manter as redes sociais con 
contido diario porque non 
damos feito, pasamos de 
cero a cen en nada. Des-
pois temos proxectos para 
sacar cousas novas a curto 
prazo, por exemplo, esta-
mos traballando en realizar 
un menú degustación coas 

elaboracións que a cliente-
la máis está demandando 
para que a xente poida che-
gar ao noso restaurante e 
probar un pouco dos nosos 
mellores pratos. A idea se-
ría que este menú fose sete 
ou oito elaboracións máis 
pequenas. 
- Manter un negocio en 
épocas malas non é fá-
cil, cal é o segredo? 
- (L.B): Somos unha em-
presa familiar na que temos 
os pés na terra. Procura-
mos respaldarnos sempre 
no noso traballo, no que 
imos conseguindo pouco a 
pouco, aforrando sempre 
para cando o precisemos. 
Logo, tamén traspasamos 
esa relación familiar aos 
provedores polo que te van 
coidando e axudando cando 
chegan os tempos difíciles. 
Traballar cóbado con có-
bado con eles permíteche 
traer produtos de gran cali-
dade, incorporar outros no-
vos e innovar, circunstancia 
que senón hai esa relación 
de confianza e familiarida-
de sería moito máis compli-
cado chegar a ela. 
- O ano 2022 xa está pe-
tando na porta. Cales 
son as previsións? 
- (L.B): Prevemos que sexa 
un moi bo ano. No que res-
pecta a habitacións xa te-
mos reservas programadas 
para os vindeiros meses  
polo que así dende a distan-
cia parece que debería ser 
un bo ano. Iso si, todo isto 
está condicionado á pande-
mia da que aínda non saí-
mos, dependemos de que a 
evolución sexa boa. 

Hotel Carlos 96
Avenida de Lugo, 119

15800, Melide
Tlf:981 50 76 33
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