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ASETEM organiza obradoiros infantís para dinamizar o 
comercio local coa colaboración de O Pequeno Besbello
ASETEM - CCA organi-
za obradoiros infantís 
para dinamizar o co-
mercio local en colabo-
ración coa Academia ‘O 
Pequeno Besbello’. 
     A entidade empre-
sarial pon en marcha 
unha serie de obradoi-
ros, impartidos polo 
persoal de ‘O Pequeno 
Besbello’ cuxo obxectivo 
é dinamizar o comercio 
de proximidade a tra-
vés de actividades para 
a poboación infantil, 
facilitando que nais e 
pais poidan mercar nos 
establecementos asocia-
dos mentres os cativos e 
cativas realizan tarefas 
lúdicas. P3

O Concello de Melide presenta alegacións ao ante-
proxecto da Lei de Mobilidade Sostible do Ministe-
rio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana 
para evitar a perda de paradas de autobús. P13

Melide presenta alegacións 
á Lei de Mobilidade Sostible

Javier Gómez, adestrador, xogador e presidente do 
Unión Deportiva de Santiso responde ás preguntas do 
Cerne logo dunha tempada con grandes resultados en 
todos os equipos do club. P21

“Nunha vila como Santiso ter 
catro equipos é un orgullo”
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Editorial EditorialTribuna de opinión
 O peso é o de menos           O encanto do    

comercio local
Xunta Directiva de ASETEM - CCA

As modelos da polémica campaña de bañadores da marca Roxy. / Foto: Roxy

Debuxo onde se ve parte do barrio con comercio e outra sen el. / Foto: La Sexta

Hai unhas semanas, a pre-
sentadora Adriana Abenia 
publicaba nas súas redes 
sociais un polémico co-
mentario sobre as mode-
los da campaña de baña-
dores da marca Roxy. 
     As protagonistas de dita 
iniciativa son as mulleres 
que podemos ver na foto-
grafía que acompaña esta 
peza. Así de primeiras pa-
rece complexo que poida 
existir polémica nunha 
imaxe na que saen sete 
mulleres que representan 
os diferentes tipos de cor-
pos existentes, cada unha 
de nós pode sentirse iden-
tificada facilmente cun 
ou varios deles. Este feito 
axuda ás clientas a escol-
mar o tipo de bañador 
ou bikini que pensa que 
mellor lle pode sentar ou 
co que se vai atopar máis 
cómoda. Non obstante, 
Adriana Abenia ten outra 
visión sobre esta fotogra-
fía, a presentadora consi-
dera que “estar obeso non 
é saudable e non debería 
ser obxecto dunha cam-
paña publicitaria” e afir-
ma “sinceramente, facer 
apoloxía de enfermidades 
como a obesidade paréce-
me perigoso”. O realmen-

te perigoso son comentarios 
coma este por parte dunha 
persoa con 313.000 segui-
dores en Instagram. Na so-
ciedade collen todo tipo de 
persoas, independentemen-
te do seu peso, sexo, raza ou 
gustos. Amosar unha rea-
lidade como son os corpos 
“non perfectos socialmente” 
é darlle normalidade e visi-
bilidade aos distintos cor-
pos que existen. 
   Con comentarios coma este 
o único que se fai é transmi-
tir que o envoltorio, o exte-
rior das persoas, é dicir, o 
seu corpo é o realmente im-
portante; unha visión total-
mente afastada da realidade 
porque o imprescindible é 
sentirse ben cun mesmo, ser 
feliz e respectar ao resto de 

seres humanos sen ningún 
tipo de condición. Este tipo 
de frases reflicten unha vez 
máis as consecuencias do 
machismo porque, se foran 
homes os que saíran nunha 
campaña de bañadores con 
distintos corpos a presenta-
dora faría este comentario? 
Hai unha corrente, por des-
graza asentada na socieda-
de, que fai crer que as mulle-
res teñen que estar perfectas 
sempre, non poden ter ollei-
ras, nin facerse maiores, 
deben tinguir as canas, se 
son de baixa estatura poñer 
tacóns, etc. Escaso favor lle 
facemos ao feminismo con 
estes desafortunados co-
mentarios, así como un pé-
simo exemplo a seguir para 
as novas xeracións. 
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Un dos principais encantos 
do comercio local é a proxi-
midade, o trato personali-
zado, o achegarte ata a ten-
da da túa veciña ou veciño 
e que saiba exactamente o 
que necesitan sen ti ter que 
dicir nada. 
    A pesares disto, as ad-
ministracións empéñan-
se en desvirtuar a esencia 
dos establecementos locais 
convocando a gran maioría 
das axudas á fase de dixi-
talización dos mesmo, é di-
cir, para cada vez parecerse 
máis ás grandes superficies, 
o que provocará co tempo a 
desaparición dos comercios 

físicos, especialmente, nas 
vilas pequenas. 
    A clientela ten que recu-
perar o espírito e as boas 
intencións que chegaron 
coa pandemia de apostar e 
apoiar as tendas dos nosos 
municipios porque esta é 
a única maneira de que os 
establecementos de proxi-
midade poidan conservar 
o seu encanto, dado que a 
morte do pequeno comer-
cio non beneficia a ninguén. 
Quen vai querer vivir nun-
ha vila sen comercio? Como 
sociedade debemos com-
prometernos coas tendas 
das nosas rúas. 
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Andrea González e Manuel Mariño, responsables da academia de ensino ‘O Pequeno Besbello’. / Foto: Cerne

ASETEM organiza obradoiros infantís 
para dinamizar máis o comercio local

ASETEM - CCA organiza 
obradoiros infantís para di-
namizar o comercio local en 
colaboración coa Academia 
‘O Pequeno Besbello’. 
     A entidade empresarial 
pon en marcha unha serie 
de obradoiros, impartidos 
polo persoal de ‘O Peque-
no Besbello’ cuxo obxectivo 
é dinamizar o comercio de 
proximidade a través de ac-
tividades para a poboación 
infantil, facilitando que nais 
e pais poidan mercar nos 
establecementos asociados 
mentres os cativos e cativas 
realizan tarefas lúdicas. 
     Esta iniciativa dará co-
mezo o vindeiro sábado 21 

dende as 10:00 ata as 12:00 
horas no local da academia. 
Para participar, as familias 
teñen toda a vindeira sema-
na para anotarse nas ofici-
nais de ASETEM de 9:00 
a 14:00 horas, o único re-
quisito é levar un tícket de 
compra desa semana cun 
importe mínimo de cin-
co euros dunha das tendas 
asociadas. A inscrición será 
por orde de chegada e hai 
un máximo de vinte prazas 
por obradoiro. 
    As temáticas das activida-
des varian dependendo da 
semana, o primeiro obra-
doiro (o do día 21) será de 
inglés, o seguinte o sábado 

28 de debuxo, na xornada 
do 4 de xuño repite o inglés, 
o día 11 ilustración, e por úl-
timo o 18 inglés de novo. 
     Nos obradoiros de inglés 
faranse xogos para desen-
volver e aprender vocabula-
rio, mellorar a comprensión 
oral a través de contos e ví-
deos. Ademais, incluiranse 
xogos verbais para poder 
traballar na pronuncia e a 
expresión oral. Contarase 
cun profesor de inglés nati-
vo con experiencia. En can-
to ás actividades de debuxo 
contarase cunha profesora 
de arte con experiencia e os 
nenos realizarán proxecto 
relacionados co comercio. 

As semanas das cores é o 
nome da próxima campaña 
da Asociación de Empresa-
rias e Empresarios da Terra 
de Melide para impulsar as 
vendas do comercio local. 
     De cara ao verán, un dos 
obxectivos da asociación 
empresarial é impulsar as 
vendas e máis este ano que 
se recupera a vella nor-
malidade, deixando atrás 
as restricións por mor das 
circunstancias sanitarias. 
Para conseguir esta finali-
dade, ASETEM - CCA crea 
a iniciativa ‘As semanas 
das cores’ que comezará o 
vindeiro 30 de maio nos es-
tablecementos asociados e 

rematará na noite aberta, o 
venres 17 de xuño. 
    Para esta campaña, a en-
tidade empresarial vai uti-
lizar as tres cores do seu 
logotipo: verde, laranxa e 
branco. Durante as tres se-
manas que dura esta activi-
dade a clientela que compre 
nestes días nos comercios 
do municipio poderá conse-
guir diversos vales de des-
conto e outras sorpresas 
para premiar o seu com-
promiso cos establecemen-
tos de proximidade. Unha 
oportunidade máis para 
impulsar e promover as 
vendas previas ao verán nas 
tendas asociadas. 

As semanas das cores é a próxima 
campaña para impulsar as vendas

Pilar López, xerente de ASETEM - CCA, traballando na campaña. / Foto: Cerne
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ASETEM - CCA celebra a súa asemblea 
xeral para decidir sobre o seu futuro

Membros da directiva de ASETEM na convocatoria do 2021. / Foto: Cerne

A Asociación de Empresa-
rios e Empresarias da Terra 
de Melide celebra esta tarde 
a súa asemblea xeral ordi-
naria e extraordinaria para 
facer un repaso polas acti-
vidades, campañas e contas 

da entidade empresarial do 
ano 2021. 
    Nesta xuntanza tocan 
eleccións, dado que a actual 
directiva da asociación xa 
leva catro anos de manda-
to, porén durante o período 

de presentación de candi-
daturas non se presentou 
ningunha, polo que na 
asemblea os socios e socias 
asistentes terán que deci-
dir se reelixen a directiva 
existente para outros catro 
anos. A maiores, se algunha 
das asociadas ou asociados 
decide que quere formar 
parte da nova directiva ten 
a posibilidade de plantexalo 
durante a asemblea. O equi-
po directivo de ASETEM 
- CCA que previsiblemente 
será reelexido esta formado 
por: Manuel Vázquez Gar-
cía (presidente da entidade 
dende o ano 2014), Rodrigo 
Fernández Pombo (vicepre-
sidente), José Ramón Vi-
llamor Varela (secretario), 
José Valiño Vázquez (tesou-
reiro), Margarita Iglesias 
(contadora), Pilar López 
López (xerente), Sabela 

Santín Amo (vogal), Emma 
Sanmartín (vogal) e Juan 
José Rodríguez (vogal). 
     Nesta asemblea os socios 
e socias van ter un papel im-
portante dado que buscarán 
ideas e opinións sobre as 
actividades e campañas 
deseñadas pola asociación 
para os vindeiros meses, “é  
fundamental que os asocia-
dos e asociadas dean a súa 
opinión e nos comenten as 
súas inquedanzas e necesi-
dades porque as iniciativas 
que se organizan na entida-
de son para beneficialos”, 
manifesta a xerente da aso-
ciación empresarial, Pilar 
López López. 
    A Asociación de Empre-
sarios e Empresarias da Te-
rra de Melide cumprirá o 
vindeiro mes de outubro 33 
anos en activo e con moitos 
desafíos por diante. Un de-
ses retos é a dixitalización 
dos comercios e empresas 
locais, unha das principais 
liñas de axudas da Direc-

ción Xeral de Comercio e 
Consumo para este ano. 
Este é un desafío que preci-
sa tamén da implicación dos 
comerciantes para levalo a 
cabo pero na que ASETEM 
podería aportar a parte eco-
nómica, a través das sub-
vencións da administración 
autonómica. 
     Ademais, dende a direc-
tiva queren poñer en valor 
todas as iniciativas e cam-
pañas que se levan a cabo 
durante o ano por parte 
da asociación empresarial 
co obxectivo de dinamizar 
e impulsar as vendas nos 
establecementos de proxi-
midade, así como facer un 
repaso pola repercusión nos 
medios de comunicación 
das mesmas e a actividade 
do xornal Cerne. 
    O equipo directivo da 
entidade anima a todos os 
asociados e asociadas a par-
ticipar na asemblea de xeito 
activo para poder mellorar 
a actividade da asociación. 

O director xeral de Comercio e Consumo no encontro cos representantes do Centros Comerciais Abertos. / Foto: X. G

A Xunta de Galicia presen-
ta as axudas dirixidas aos 
Centros Comerciais Aber-
tos para a dinamización do 
comercio local. 
     O director xeral de Co-
mercio e Consumo, Manuel 
Heredia, mantivo un encon-
tro cos representantes dos 

Centros Comerciais Abertos 
(CCAs) de toda Galicia o pa-
sado 28 de abril na Cidade 
da Cultura para manter a 
liña de colaboración cons-
tante con estas asociacións 
de comerciantes como peza 
clave na dinamización dos 
establecementos de proxi-

midade das vilas e cidades 
galegas e na tansformación 
dixital e sostible do sector. 
    Nesta xuntanza, Heredia 
trasladoulles aos represen-
tantes dos CCAs as prin-
cipais novidades do pro-
grama de axudas por 2,25 
millóns de euros para este 

A Xunta de Galicia presenta as axudas 
para a dinamización do comercio local

ano, unha liña que será por 
primeira vez exclusiva para 
os centros comerciais aber-
tos, o que permitirá que es-
tes teñan arredor dun 20% 
máis de orzamento á súa 
disposición. Este ano, as 
asociacións de parceiros, 
que ata o de agora accedían 
á mesma liña de axudas, 
contarán este ano cun pro-
grama específico. 
     Deste xeito, os apoios 
máximos para cada CCA pa-
sarán de preto de 43.000 a 
52.000 euros, cunha maior 
intensidade de axuda, che-
gando ao 80% do investi-
mento subvencionable. O 
obxectivo é aumentar as 
campañas de dinamización 
e fidelización de clientes 
que os centros comerciais 
abertos desenvolven ao lon-
go de todo o ano en colabo-
ración coa administración 
autonómica. Ademais, esta-
blécese un novo programa 
de formación para os e as 
xerentes destas entidades, 
fortalecendo os seus coñe-
cementos en dixitalización, 
dinamización e vendas. 
    O ano pasado resultaron 
beneficiarios desta liña de 

axudas un total de 53 cen-
tros comerciais abertos, 
entre eles ASETEM - CCA, 
con apoios para poñer en 
marcha ou manter iniciati-
vas dixitais para a venda e 
promoción de produtos dos 
establecementos asociados, 
así como campañas de di-
namización comercial. Na 
pasada convocatoria tamén 
se incluía o desenvolvemen-
to de sistemas centralizados 
de envío e entrega a domi-
cilio, ou a contratación de 
servizos externos para a 
xestión de contidos nas re-
des sociais. 
    Dende a directiva de ASE-
TEM acollen con optimismo 
estas novas en canto ás axu-
das para os centros comer-
ciais abertos porque permi-
tirá realizar máis campañas 
de impulso e dinamiza-
ción dos establecementos 
de proximidade e inverter 
máis nas xa existentes. 
    A maiores, neste encon-
tro Heredia comunicou os 
resultados da enquisa rea-
lizada hai uns meses aos 
centros comerciais abertos 
para perfilar as liñas da axu-
da para fortalecer o sector.
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Aberto o prazo para solicitar as axudas 
para o combustible no sector primario

Un agricultor traballando nos seus campos cun tractor, cuxa compra do combustible entra nestas axudas. / Foto arquivo

A Deputación da Coruña 
abre o prazo para solici-
tar as axudas para paliar 
o incremento do custo do 
combustible e subministra-
cións nos sectores agrario, 
gandeiro, pesqueiro e do 

transporte na provincia co-
ruñesa. 
    O obxecto das solicitudes 
desta liña de axudas é obter 
unha contía económica coa 
que poder facer fronte ao 
forte aumento do custo do 

combustible e as subminis-
tracións, como consecuen-
cia especialmente da guerra 
existente no territorio de 
Ucraína nos sectores gra-
vemente afectados por esta 
suba dos prezos. 

    As persoas beneficiarias 
poden ser: traballadoras 
e traballadores por conta 
allea, microempresas ou pe-
quenas empresas, con do-
micilio fiscal na provincia, 
que figuren de alta antes 
do 1 de xaneiro de 2022 no 
censo de actividades econó-
micas da Axencia Tributaria 
no sector agrario, gandeiro, 
pesqueiro e do transporte. 
Quedan excluídas as agru-
pacións de persoas físicas 
ou xurídicas, as comuni-
dades de bens ou calquera 
outro tipo de unidade eco-
nómica ou patrimonio por 
separado, carentes de per-
sonalidade xurídica propia. 
   As persoas beneficiarias 
desta axuda recibirán unha 
contía de 3.000 euros co 
compromiso de realizar un 
gasto por importe superior 
a 3.000 euros, sen ter en 
conta o IVE deducible, no 
período comprendido en-
tre o 1 de xaneiro e o 30 de 
xuño deste ano nalgún dos 
seguintes conceptos: com-

pra de combustible, pensos, 
cereais, forraxe e subminis-
tracións (enerxía eléctrica). 
     O prazo de solicitude des-
tas axudas remata o vindei-
ro 30 de xuño e subvencio-
naranse as solicitudes ata 
o esgotamento do crédito 
deste programa. As em-
presas e autónomos inte-
resados deberán presentar 
unha solicitude a través do 
apartado correspondente á 
convocatoria da plataforma 
telemática Subtel cubrindo 
os campos da solicitude e 
presentando toda a infor-
mación que se solicita. As 
empresas tamén terán que 
aportar un certificado ban-
cario do número de conta. 
    Este programa é com-
patible con calquera outra 
liña de axudas económicas 
concedidas por entidades 
públicas ou privadas para a 
mesma finalidade, sempre 
que o importe total das axu-
das percibidas non supere o 
custo total dos gastos sub-
vencionados. 

Presentación das axudas á adquisición, rehabilitación e aluguer de vivendas

Membros da Consellería na presentación das axudas. / Foto: Xunta de Galicia

O Instituto Galego da Vi-
venda e o Solo (da Xunta de 
Galicia) vén de presentar as 
axudas para a adquisición, 
rehabilitación e aluguer de 
vivendas deste 2022. 
     No que respecta á liña 
de axudas para a rehabilita-
ción temos: a PREE 5000, 
un programa de rehabilita-
ción enerxética en edificios 
existentes en municipios 

de reto demográfico (con-
cellos con menos de 5.000 
habitantes e de menos de 
20.000 habitantes con nú-
cleos de menos de 5.000). 
As persoas beneficiarias 
poden ser tanto propieta-
rios particulares como unha 
comunidade deles. As ac-
tuacións subvencionables 
son a mellora da eficiencia 
enerxética da envolvente 

térmica; e substitución de 
enerxías fósiles por uso de 
enerxías renovables nas 
instalacións térmicas de ca-
lefacción, climatización, re-
frixeración e ventilación; da 
eficiencia enerxética da ilu-
minación. A contía da axu-
da establécese en función 
do tipo de actuación e pode 
oscilar entre o 40 e o 100% 
do custe. Prazo de solicitu-
des aberto ata o vindeiro 30 
do mes de  setembro. 
   Outra liña deste progra-
ma é o chamado Nivel de 
Vivenda para a mellora ou 
rehabilitación de inmobles, 
pequenas obras como un 
cambio de ventás. O investi-
mento mínimo debe ser su-
perior a 1.000 euros por vi-
venda. Estas axudas poden 
acadar o 40%, cun máximo 
de 3.000 euros. O prazo de 
solicitudes estará aberto ata 
o 4 de outubro. 
   A continuación, esta a 
iniciativa ARI Camiños de 
Santiago, o programa de 
subvencións para actua-
cións de rehabilitación ou 
renovación de edificios e 

vivendas situadas nos ám-
bitos das áreas de rehabili-
tación integral dos Camiños 
de Santiago e do Parque 
Nacional das Illas Atlán-
ticas. Estas axudas están 
dirixidas a actuacións que 
melloren a eficiencia ener-
xética, da substentabilidade 
e das condicións de seguri-
dade de utilización e acce-
sibilidade das mesmas, así 
como obras de urbanización 
e reurbanización da contor-
na. A contía máxima é de 
25.000 euros por vivenda. 
Estas axudas pódense pre-
sentar ata o próximo 30 de 
setembro. O ARI da Ribeira 
Sacra e o correspondente 
ás actuacións de rehabilita-
ción nesta zona. 
    A iniciativa Vivendas de 
Titularidade Municipal, 
en concellos de menos de 
20.000 habitantes, ten por 
obxectivo a rehabilitación 
de edificacións e vivendas 
para adxudicalas en réxime 
de alugamento a unidades 
de convivencia ou familias 
con ingresos inferiores a 2,5 
do IPREM. 

     O programa Infraviven-
da, dirixido a mellorar o es-
tado de inmobles que non 
reúnen as condicións mí-
nimas de habitabilidade a 
través de obras que garatan 
esas condicións. Prazo de 
presentación aberto ata o 1 
de xuño. 
      No que respecta á com-
pra de vivenda protexida, 
hai unha liña pensada para 
a súa adquisición e cuxa 
axuda será equivalente ao 
20% do custo do inmoble, 
cun límite de 20.000 eu-
ros no caso de solicitantes 
menores de 35 anos e que 
compraran a súa vivenda 
nunha cidade. Neste caso 
as solicitudes teñen como 
data límite o 30 de setem-
bro. A compra para viven-
das en centros históricos o 
máximo por vivenda será de 
15.000 euros. 
     O bono de alugueiro so-
cial ten a convocatoria aber-
ta durante todo o ano e cu-
brirá o custo total da renda 
mensual do aluguer. A con-
cesión inicial é de 12 meses, 
prorrogables por dous anos. 
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Parecela situada en A Vacariza (Palas de Rei) onde se quere situar a multinacional lusa Altri. / Foto: Victoria Rodríguez

A marcha do xa anterior 
Presidente da Xunta de Ga-
licia, Alberto Núñez Feijóo, 
deixou unha nova da que se 
facían eco en todos os me-
dios de comunicación ga-
legos, a multinacional lusa 
Altri decidía o municipio 
de Palas como destino para 
instalar a primeira fábrica 
de fibras téxtiles de España. 
     Unha decisión que dende 
a multinacional portuguesa  
afirman vai implicar a crea-
ción de 2.500 empregos, 
aínda que a porcentaxe de 
directos ou indirectos de-
penderá do “deseño final 
da planta”, tal e como infor-
mou o CEO ou director exe-
cutivo de Altri. 
     A empresa barallou ata 
46 posibles localizacións 
para a súa nova planta de 
fibras téxtiles de 122 hectá-
reas, entre as que estaban 
Palas de Rei, A Mariña e 
As Pontes. Finalmente, Al-
tri decidiu que sería o mu-
nicipio lucense de Palas de 
Rei (a aproximadamente 15 
quilómetros de Melide) o 
escolmado para a instalar 
a fábrica. Para decantarse 
por Palas de Rei foi deter-
minante, segundo explicou 
José Suares de Pina, CEO 
de Altri, “o acceso a recur-

sos hídricos de auga doce”, 
logo de realizar unha análi-
se pormenorizada do caudal 
do río Ulla. 
    Ante esta instalación dun-
ha nova fábrica de fibras 
téxtiles tamén hai voces crí-
ticas, xa que varios colecti-
vos ecoloxistas denuncian 
e advirten dos impactos da 
planta de Altri na comar-
ca da Ulloa. As entidades 
ADEGA, SGHN (Sociedade 
Galega de Historia Natural), 
SGO (Sociedade de Ornito-
loxía), o Grupo Naturalista 
Hábitat e a AGCT (Asocia-
ción Galega de Custodia 
do Territorio) enviaron un 
comunicado aos medios de 
comunicación no que argu-
mentan a súa posición con 
respecto a que a factoría se 
instale na Ulloa. 
    Altri fabrica unha fibra 
téxtil chamada “Lyocell” ou 
“Tencel” elaborada a base 
de restos vexetais que esta 
multinacional obtén da ma-
deira de eucalipto. Nas pri-
meiras etapas de produción 
desta fibra (dende a obten-
ción da materia prima ata 
o procesamento da madei-
ra para obter a polpa) é in-
distinguible dunha celulosa 
para a fabricación de pasta 
de papel. Un exemplo disto 

témolo na fábrica de ENCE 
na ría de Pontevedra. Dende 
os colectivos ecoloxistas fan 
fincapé en que “o volume de 
auga mínimo preciso para 
producir unha tonelada de 
Lyocell supera os 1.500m3 
abeirando os 2.500m3”, 
segundo as informacións 
transmitidas, Altri pre-
vé que a planta produza 
200.000 toneladas de Lyo-
cell ao ano, é dicir, “consu-
mirá anualmente case 500 
millóns de m3 de auga”, 
afirman dende os colectivos 
ecoloxistas. Neste punto 
cabe recordar que o moti-
vo determinante para que a 
multinacional lusa decidira 
instalarse en Palas de Rei 
foi o acceso a recursos hí-
dricos de auga doce, é máis 
Soares de Pina comentou 
que os estudos realizados 
sobre os datos históricos 
do caudal dos ríos viñeron 
a demostrar que na Mariña 
“un 20% do tempo non se 
poderían cubrir os requi-
sitos mínimos da planta”, 
motivo polo que rexeita-
ron esta localización. Unha 
conclusión queda clara logo 
de observar os argumentos 
dunha e outra postura, a 
auga é fundamental para o 
funcionamento da planta e 

A multinacional lusa Altri instalará a súa 
nova planta de fibras téxtiles en Palas de Rei 

dalgún lugar se terá que sa-
car para abastecer esta nova 
fábrica na comarca. 
     As zonas produtoras de 
eucalipto foron outro dos 
factores analizados, tal e 
como explicou o CEO de 
Altri, pero esa proximidade 
non se medía en “dez quiló-
metros” arriba ou abaixo. A 
base da produción do téxtil 
é o eucalipto, o que dende 
o punto de vista dos colec-
tivos ecoloxistas supoñerá 
“unha maior extensión des-
ta especie exótica invasora 
en Galiza e propiciará novas 
plantacións ilegais”, dado 
que desde o mes de xullo 
de 2021 as plantacións de 
eucalipto en terras onde 
non as houbera ata esa data 
están suspendidas tempo-
ralmente, tal e como o re-
colle a disposición na Lei 
de Recuperación da Terra 
Agraria.  A instalación da 
fábrica de Altri demandará 
esta especie como materia 
prima, polo que dende os 
colectivos en defensa da na-
tureza afirman que “é moi 
probable que as 650.000 
hectáreas desta árbore que 
arestora temos xa en Galiza 
cheguen ao millón”. 
     Pola contra, con respec-
to ao impacto ambiental 
que pode xerar esta planta, 
Soares de Pina asegurou 
que será “moi pequeno”, 
tanto dende o punto de vis-
ta das emisións, como da 
captación de auga e dende 

o punto de vista da paisaxe. 
Neste aspecto tampouco es-
tán de acordo os ecoloxistas 
e comentan que “polo cami-
ño ficará unha biodiversida-
de estragada, terras de cul-
tivo derramadas, a paisaxe 
ferida e aumentará o risco 
de grandes incendios”. Ade-
mais, salientan que “é re-
chamante que Altri busque 
instalarse en Galiza, terra 
politicamente abonada ao 
eucalipto, logo da contes-
tación social e política e o 
freo ao cultivo desta especie 
acontecido en Portugal polo 
devastador incendio de Pe-
drógão Grande no 2017. 
     Na localización escolma-
da pola multinacional lusa, 
A Vacariza, é un espazo de 
alto valor ambiental, con-
tiguo á Rede Natura 2000 
e dentro das unidades am-
bientais do mesmo identi-
ficadas pola Xunta con há-
bitats prioritarios. De feito, 
é un espazo candidato a 
formar parte da ampliación 
da Rede Natura 2000 en 
Galicia. Esta parcela acolle 
numerosas especies amea-
zadas, varias delas endémi-
cas e únicas no mundo; por 
exemplo, na flora a santoli-
na de Melide.
    O Goberno galego asegu-
ra que este proxecto supo-
rá “un importante impulso 
para o medio rural e para 
conseguir unha xestión sos-
tible dos bosques e da silvi-
cultura de Galicia”.

O PREZO DO FUTURO DA COMARCA COA PLANTA DE FIBRAS DE ALTRI

Membros da Xunta de Galicia co CEO de Altri nunha xuntanza. / Foto: X.G
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Retómanse os eventos e celebracións suspendidas 
pola pandemia co comercio moi esperanzado

O escaparate do comercio Pasarela Moda de Melide con varios modelos de roupa para eventos. / Foto: Cerne

Logo de dous anos de pan-
demia nos que tivemos que 
mudar moitos dos nosos há-
bitos e nos que habitamos 
na chamada “nova norma-
lidade”, toca volver a sentir 
a vida como antes. Isto im-
plica recuperar moitas das 
celebracións e eventos que 
durante dúas tempadas es-

tiveron cancelados e agora é  
a súa quenda. 
    Como consecuencia direc-
ta da suspensión de bodas, 
bautizos e comuñóns a po-
boación deixou de mercar 
roupa destinada para estes 
eventos, polo que os comer-
cios de proximidade dedica-
dos, na súa totalidade ou en 

parte, á venda destes arti-
gos quedaron sen un anaco 
da súa facturación habitual. 
Esta situación non só afec-
tou ás tendas, tamén a hos-
talería, salóns de peiteado e 
estética; como se fose unha 
caída de pezas de dominó a 
economía local comezou a 
resentirse e nesta primave-

ra -  verán de 2022 parece 
que se empeza a ollar a luz 
ao fondo do túnel. 
     As previsións para esta 
tempada son boas e así nolo 
confirman algunhas das 
responsables dos comercios 
do municipio. “Hai fins de 
semana no mes de agosto 
que xa non podo coller máis 
eventos”, comenta Mar-
ga Iglesias, xerente de Mis 
Mejores Labores, tenda na 
que se realizan decoracións 
para distintos eventos. O 
2022 é o ano no que se re-
cuperan todas as celebra-
cións atrasadas ao que hai 
que xuntarlle as ganas da 
veciñanza de saír e esque-
cer estes dous anos nos que 
parecía que todo eran limi-
tacións, un dos plans prefe-
ridos para recuperar as sen-
sacións do pasado son, sen 
ningunha dúbida, as viaxes.  
“A xente ten moitas ganas 
de viaxar e desconectar, 
prefire gastar os cartos en ir 
pasar uns días a outra vila 
ou cidade que noutras cou-
sas”, destaca Rocío Barrei-
ro de Zafiro Tour, axencia 
de viaxes da vila. Ademais, 
neste eido Rocío Barreiro 
fai fincapé en que as lúas 
de mel que ten contratadas 
son, na súa totalidade, para 
destinos internacionais e no 
territorio nacional as viaxes 
de vacacións teñen un des-

tino estrela este verán, as 
illas Canarias. 
     No sector da roupa e o 
calzado a situación mellora 
amplamente con respecto 
ao 2020 e 2021, “nótase que 
se retomaron as celebra-
cións porque a xente xa vol-
ve vir ás tendas buscando 
ese tipo de artigos”, afirma 
Rocío Mejuto de Pequeni-
ños Zapatería Infantil. A 
pesares destas boas novas, a 
responsable de Pequeniños 
Zapatería comenta “aumen-
tou con respecto aos anos 
da pandemia pero aínda 
non se alcanzaron os niveis 
previos a ela, mais non po-
demos queixarnos”. 
    Outros dos eidos afectado 
pola suspensión dos even-
tos foi o da estética que ven 
nesta unha gran tempada, 
“nos cinco anos que levo co 
establecemento aberto nun-
ca tivera tantos eventos”, 
fai fincapé Emma Sanmar-
tín, xerente de Diva Pro. A 
maiores, Sanmartín tamén 
destaca que o seu sector non 
estivo tan afectado como, 
por exemplo, os dos salóns 
de peiteado porque a xente 
quixo seguirse coidando a 
pesares de xa non ter even-
tos nin celebracións, “tive-
mos sorte porque neste mo-
mento a poboación quere 
coidarse durante todo o ano 
e non só para un día”. 

OS EVENTOS VOLVEN PISANDO FORTE
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O Goberno galego saca unha nova liña de axudas para 
autónomos e microempresas afectadas pola pandemia

O cartel no que se explican algunhas das condicións da axuda. / Foto: X. Galicia

O Goberno galego saca 
unha nova liña de axudas 
para persoas autónomas e 
microempresas con activi-
dades especialmente afecta-
das pola crise da pandemia. 
     A finalidade deste pro-
grama é a concesión dun-
ha contía económica que 
axude ás traballadoras e 
traballadores autónomos e 
microempresas, sobre todo 

paralizadas, para facer fron-
te á situación económica 
motivada pola pandemia da 
COVID - 19, que non con-
tribúa ao mantemento da 
actividade económica e do 
emprego. 
      As persoas beneficiadas 
teñen que estar dadas de 
alta na actividade antes do 
1 de xaneiro de 2019, ter 
domicilio fiscal na comu-

nidade autónoma galega e 
deben acreditar unha caída 
de facturación, como mí-
nimo, do 65% no 2021 con 
respecto ao 2019, e que teña 
unha facturación mínima 
de 4.000 euros no 2019. 
     Deste programa quedan 
excluídas as actividades 
para as que se convocaron 
axudas específicas polas 
consellerías da Xunta de 
Galicia, entre outras: hosta-
lería, hoteis, hostais, casas 
rurais e outro tipo de aloxa-
mentos, axencias de viaxes, 
lecer nocturno, pesca acui-
cultura ou marisqueo e as 
actividades como orques-
tras musicais. 
     No caso de persoas ou 
entidades que tributen en 
módulos, a baixada da fac-
turación poderá acreditarse 
co libro de facturas emiti-
das e recibidas, ou libro dia-
rio de ingresos e gastos, ou 
o de rexistro de vendas e in-
gresos, ou o libro de contas 
e gastos, ou calquera outro 
medio admitido en dereito 
dos anos 2019 e 2020.

O vicepresidente de ASETEM - CCA e o representante de Envialia na firma do convenio o ano pasado. / Foto: Cerne

A  Asociación de Empresa-
rios e Empresarias da Terra 
de Melide renova o con-
venio de colaboración con 
Envialia para o servizo de 
envíos a domicilio dos co-
mercios asociados. 

     No mes de abril do ano 
pasado, a empresa de pa-
quetería Envialia e ASE-
TEM firmaban un convenio 
de colaboración para que 
Envialia fose a encargada de 
ofrecer o servizo de envíos 

a domicilio para os asocia-
dos  e asociadas de entida-
de empresarial, dada a boa 
acollida e uso do servizo a 
directiva de ASETEM deci-
diu renovar o convenio de 
colaboración un ano máis. 

ASETEM renova o convenio de colaboración 
con Envialia para os envíos dos asociados

    Con este acordo, a asocia-
ción empresarial ofrécelles 
aos comercios locais diver-
sas vantaxes no servizo de 
paquetería: recollida dos 
vultos nas propias tendas, 
para conseguir así darlles 
unha maior comodidade 
aos comerciantes; a recolli-
da e entrega de paquetes é 
totalmente gratuíta para os 
socios e socias, grazas a par-
tida destinada a este come-
tido na liña de axudas aos 
CCAs da Xunta de Galicia; o 
sistema de funcionamento é 
moi sinxelo dado que os es-
tablecementos só teñen que 
chamar ao número que En-
vialia adoptou para este ser-
vizo e identificarse co nome 
do comercio. 
     No primeiro ano con este 
servizo, enviáronse a tra-
vés del máis de 480 envíos, 
mostra do seu bo funciona-
mento e da ampla demanda 
que as e os comerciantes 
asociados fan del. Unha 
aposta máis por conseguir 

que as novas tecnoloxías e a 
venda a través da rede non 
sexa un impedimento para 
que a clientela merque no 
comercio de proximidade. 
Con este servizo de envíos a 
domicilio garántese a posi-
bilidade de que os estable-
cementos locais vendan a 
distancia e a través dunha 
plataforma en liña sen que 
iso lles supoña un custo ex-
tra, dado que con este servi-
zo o cubre a asociación em-
presarial. 
    “A día de hoxe os envíos 
a domicilio son unha das 
grandes vantaxes que pode 
aportar ASETEM - CCA ao 
seus asociados e asocia-
das”, comenta a xerente da 
entidade empresarial, Pilar 
López López. 
    Como complemento a este 
servizo, os comercios poden 
usar tamén os envíos a tra-
vés da Oficina de Correos 
de xeito gratuíto pero neste 
caso hai que acudir ata as 
instalacións de Correos. 

Este luns, a vila melinde-
se despedíase de Mercedes 
Rodríguez, a muller que fixo 
famoso o polbo de Melide 
no mundo enteiro. 
  Á fronte da Polbeira 
Ezequiel, Mercedes fixo de 
Melide unha localidade na 
que para os peregrinos e 
peregrinas se converteu en 
obrigatorio parar a desfru-
tar unhas boas racións de 

polbo á feira. Unha gran la-
bor gastronómica recoñeci-
da pola veciñanza e visitan-
tes que, dende hai uns anos, 
está delegada nos seus fillos. 
     Dende a directiva de 
ASETEM - CCA manifestan 
as súas máis sinceras con-
dolencias á familia e amiza-
des de Mercedes, unha das 
socias máis antigas da enti-
dade empresarial. 

Mercedes Rodríguez na súa polbeira atendendo a un cliente. / Foto de arquivo

Morre Mercedes Rodriguez, a muller que fixo 
famoso o polbo de Melide en todo o  mundo 
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A voz é o instrumento de 
traballo de moitas profe-
sións, incluída a logopedia. 
    A voz é xerada nas cordas 
vocais polo aire que sube 
dende os pulmóns pola 
traquea, facéndoas vibrar. 
Son filamentos muscula-
res recubertos de mucosa 
que deben estar hidratados 
para funcionar de forma co-
rrecta. 
   Tanto nenxs como adultos 
poden ter períodos nos que 
non son capaces de manter 
o volume habitual ou o seu 
ton de voz. A este fenóme-
no chámaselle DISFONÍA 
e remite tras uns días. O 
termo AFONÍA, usado pola 
sociedade, refírese á ausen-
cia total de voz. Unha dis-
fonía de máis de 10/15 días, 
debe ser valorada para bus-
car a causa; igual con máis 
de 3/5 días de afonía.
   O profesional que debe-
rá valorar as alteracións da 
voz será o ORL (otorrino-
laringólogo). Mediante un 
exame por estroboscopia (a 

través da boca) ou nasofi-
broscopia (polo nariz), verá 
as cordas vocais. Poden non 
presentar lesións mais a 
función estar alterada, por 
excesiva ou insuficiente ac-
tividade muscular durante 
a fonación. As alteracións 
con lesión, serán conxéni-
tas ou adquiridas. Nas ad-
quiridas englobaríanse: nó-
dulo, pólipo, quiste, edema 
e parálise. Entre as conxé-
nitas atoparemos sulcus, 
vergeture e sinequias.
    As causas destas altera-
cións son variadas e poden 
ir dende un arrefriado, la-
rinxite (aguda ou crónica) 
ou refluxo gastroesofáxico, 
ata o mal uso/abuso da voz 
pasando por outros facto-
res externos como alcohol, 
tabaco, ambientes de tra-
ballo con exposición a po e 
axentes químicos de irrita-
ción das mucosas.
    A figura da logopeda tra-
ballará sobre as consecuen-
cias de todas as alteracións 
vocais. Unha disfonía hiper 

ou hipotónica poderá re-
verterse co traballo que se 
faga dende a logopeda. No 
caso das lesións conxénitas, 
axudará a paliar a disfun-
ción da musculatura, pero 
poden precisar de cirurxía 
se hai problemas respirato-
rios. Nas lesións adquiridas 
(nódulos e edemas), se son 
incipientes, a intervención 
logopédica pode potenciar 
a reabsorción. Nos quistes 
e pólipos, a intervención 
irá encamiñada a que non 
se volvan producir trala 
cirurxía e por último, as 
paresias/parálises de cor-
da serán traballadas para 
potenciar a acción da corda 
sa e que compense a corda 
danada, mellorando a cali-
dade vocal.
    A implicación por parte 
dxs pacientes será esen-
cial para o éxito do trata-
mento e terán unha acción 
esencial na prevención con 
accións como: manter un 
correcto control postural 
durante a fala; evitar luga-

res ruidosos e cambios de 
temperatura; dedicar pe-
ríodos de descanso vocal ao 
longo do día; eliminar ta-
baco e alcohol así como be-
bidas moi frías ou comidas 
moi quentes; eliminar pi-
cantes, comidas especiadas 
ou caramelos, (resecan as 
mucosas); evitar o carras-
peo (inflama as cordas vo-
cais); non falar nun volume 
moi alto ou susurrando nin 
a alta velocidade (hai máis 
fricción entre as cordas); 
evitar falar en situacións de 
esforzo;
evitar ambientes con po ou 
axentes irritantes das mu-
cosas.
   Son accións sinxelas que 
poden axudar a evitar “ma-
les maiores” e protexen a 
voz do uso diario de todas 
as persoas, sobre todo das 
que a usamos como ferra-
menta de traballo.

O MUNDO DA VOZ
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Corazón de tinta 
Alumnado do IES de Melide

RECORDOS
Recordo os teus beizos
Pegados na miña meixela

Recordo os teus brazos 
Arredor da miña cintura

Recordo tamén os teus ollos
Mirándome fixamente

Pero quizais…

Todos estes recordos
Só quedan no recordo
 

Andrea Fernández Espiño  

QUE SORTE TIVEN DE NACER
Que sorte tiven de nacer
nunha cidade milenaria,
de pedra e hospitalaria,
onde con brillo de lumieiras
os peregrinos chegan alegres
camiñando por camiños e carballeiras.

Que sorte tiven de nacer
en Santiago de Compostela,
vía e camiño dos que, guiados pola estrela,
con fe e alegría chegan a ela.

Manuel Ron

Pide perdón         
co corazón,
así sentirás emoción
e tamén liberación.

Unha vez que sexas perdoado
sentiraste liberado,
á vez emocionado
por toda a xente que está ao teu 
lado.

Carla López Bozas

PERDÓN

Quero poder mirarte,
sen que ninguén se decate.

Quero poder agasallarte,
e poder amarte.

Sen dúbidas.

Sen lamentos.

Só nós, queréndonos.

Antía Ramos Suárez

SEN ESCUSAS

Anacos de amor
Anacos de paixón
Todos anacos do meu corazón
Sorrisos amargos e bágoas doces 
Afloran no meu corpo roubándome 
a razón.
Estes sabores xuntos
Mestúranse sen solucion
Deixando un oco no meu interior 

Cristina Penas Veiga

ANACOS

era como unha onda 
que arrasou con todo ao seu paso
facendo revoar cada bolboreta en min

marchando, fixo desaparecer 
o nirvana que mesmo provocara 

esta noite, pregúntome se foi todo unha casualidade 
ou se estabamos destinados a acabar separados.

Candela Miguélez Buján

DESTINO OU CASUALIDADE?
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Denuncian novos vertidos e presenza 
de lixo nos ríos Martagona e Furelos

Varios plásticos de xurros tirado á beira do río Martagona.  / Foto: A. T. R. F

Denuncian novos vertidos 
e presenza de lixo nos ríos 
Martagona e Furelos. A Aso-
ciación de Troiteiros do Río 
Furelos rexistrou dúas no-
vas denuncias, unha delas 

pola aparición de plásticos 
de silos, na beira e polo río 
Martagona, arames, cordeis 
e vertido. Pola outra banda, 
a segunda denuncia corres-
ponde a vertidos de xurro, 

detectado á altura de Ponte 
da Pedra, na parroquia me-
lidá de San Salvador, polo 
que dende a asociación de 
troiteiros pensan que se 
verteu pola noite “con alei-
vosía e premeditación”. 
    Esta situación no río Fu-
relos e os seus afluentes non 
é nada novo, dado que, por 
desgraza, é bastante habi-
tual que a entidade dos troi-
teiros denuncie feitos coma 
este ante as autoridades 
competentes. Non obstante, 
as administracións públicas 
parecen mirar para outro 
lado, xa que unha proble-
mática ambiental coma esta 
segue sen ter unha solución 
á vista, o que prexudica a 
toda a veciñanza da comar-
ca. Estes vertidos son unha 
mostra máis da escasa edu-
cación ambiental de parte 
da poboación.

A veciñanza de varias aldeas de Santalla de 
Agrón está sen o servizo de auga da traída

A aldea de Corral do Medio en Santalla de Agrón (Melide) onde as vivendas non teñen auga da traída. / Foto de arquivo

A veciñanza de varias aldeas 
da parroquia de Santalla de 
Agrón está sen o servizo de 
auga da traída dende hai va-
rios meses. 
     Na década dos 70, os ve-
ciños e veciñas de Santalla 
promoveron e financiaron, 
coa axuda dunha subven-
ción municipal, a canaliza-
ción de auga da traída para 

que chegara a todas as vi-
vendas das distintas aldeas 
desta parroquia melidá. 
Dende ese momento, os ha-
bitantes de Santalla desfru-
taron deste servizo e com-
plementándoo coa auga de 
pozos particulares. No intre 
no que a traída deixou de 
funcionar a veciñanza que-
dou a dispensas do servizo 

e funcionamento dos pozos 
particulares de cada inmo-
ble. Cabe recordar que can-
do, por calquera motivo, se 
vai a luz a veciñanza e os 
seus animais quedan sen o 
servizo de auga, complica-
ción que de haber auga da 
traída non pasaría. Unha 
problemática fácil de com-
prender que segue sen so-

lución á vista por parte das 
administracións públicas. 
     Por parte do Concello de 
Melide, o alcalde e o con-
celleiro de obras acudiron 
ata Santalla para amosar a 
súa disposición á veciñanza 
afectada pola carencia do 
servizo de auga da traída 
e ofrecerlle a súa colabo-
ración directa mediante a 
realización dun estudo que 
trasladará a Augas de Ga-
licia “para que os faculte a 
realizar cantas actuacións 
resulten necesarias a fin 
de que esta infraestrutura 
preste o servizo de submi-
nistro en condicións ade-
cuadas”. A corporación lo-
cal lembra que o Concello 
non é o titular da instala-
ción, dado que é unha traí-
da veciñal, polo que carece 
de potestade para intervir 
e recorda que a normati-
va impide que un mesmo 
usuario teña acceso a dúas 
redes, motivo polo que “non 
é factible a creación dunha 
rede municipal de auga” 
mentres non se suprima a 
actual traída da veciñanza. 
    Pola outra banda, a por-
tavoz do Partido Popular de 
Melide, Dalia García, tamén 

visitou a parroquia de San-
talla de Agrón para ver se 
o problema estaba solucio-
nado. Nesta visita a voceira 
popular puido comprobar 
que o Concello de Melide 
realizou unha canalización 
alternativa para atallar o 
que a veciñanza cre que é a 
orixe do problema deste ser-
vizo de auga da traída, dado 
que os habitantes da parro-
quia pensan que é unha ve-
ciña a que corta o paso da 
auga pola súa eira, motivo 
polo que dende ese punto 
non hai auga por esa canali-
zación para as vivendas que 
seguen por este curso. Dalia 
García insta á corporación 
municipal a restablecer o 
servizo de auga da traída e 
comenta que “nin Augas de 
Galicia se ten que manifes-
tar ao respecto nin hai nin-
gún permiso sectorial que 
xestionar; o único que está 
facendo o alcalde e seu so-
cio necesario é gañar tem-
po porque ven un interese 
electoralista na parroquia 
ao culpabilizar ao PP dunha 
suposta denuncia cando o 
PP nunca se manifestou so-
bre este asunto”. Mentres, a 
veciñanza segue á espera.

A escola infantil municipal 
abre o prazo de matrícula 
para o próximo curso 2022 
- 2023. 
     As familias interesadas 
en conseguir praza ou reno-
var a mesma para os seus 
cativos ou cativas na garda-
ría da vila poden presentar 
a súa solicitude ata o día 15 

de maio, ou ben achegán-
dose ata a Oficina Xeral da 
Casa do Concello ou ben 
pola sede electrónica. 
     Para calqueira dúbida ou 
máis información as per-
soas interesadas poden cha-
mar ao 981 50 77 38 ou no 
correo electrónico da escola 
infantil melidá. 

A escola infantil abre o prazo de 
matrícula para o próximo curso

Unha aula da escola de infantil municipal da vila. / Foto de arquivo
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A administración municipal 
e Augas de Galicia asinan 
un convenio de colabora-
ción para completar a am-
pliación do saneamento na 
parroquia de Santa María. 
   O acordo asinado pola con-
selleira de Infraestruturas e 
Mobilidade, Ethel Vázquez, 
e o alcalde de Melide, José 
Manuel Pérez, recolle a exe-
cución dun novo colector 
de saneamento que recolla 
as augas residuais das vi-
vendas de Santa María que 
actualmente carecen des-
te servizo e as conduza por 
gravidade para a súa cone-
xión co colector executado 
a ambas marxes da estrada 
N-547. 
    Segundo o establecido no 
convenio, a Xunta de Gali-
cia, achegará 120.000 euros 
ás obras para a contratación 

e execución das mesmas, así 
como para a súa dirección e 
xestión. O Concello de Me-
lide aportará outros 30.000 
euros. As obras teñen un 
prazo de execución de dous 
meses. 
    A administración munici-
pal tamén se fará cargo das 
xestións pertinentes para 
posibilitar a execución das 
obras, así como da recep-
ción, mantemento e conser-
vación das actuacións que 
se van levar a cabo. 
    Esta actuación será cofi-
nanciada co Fondo Europeo 
Agrícola de Desenvolve-
mento Rural (FEADER) no 
marco do programa 2014-
2020. 
    Estes traballos realiza-
ranse un ano despois de 
rematar a primeira fase do 
proxecto de saneamento. 

Asinado o convenio para a segunda 
fase de ampliación do saneamento 
na parroquia de Santa María

O Concello de Melide presenta alegacións ao 
anteproxecto da Lei de Mobilidade Sostible

Unha das paradas de autobús que hai actualmente na vila, cerca do Cantón de San Roque. / Foto: Cerne

O Concello de Melide pre-
senta varias alegacións ao 
anteproxecto da Lei de Mo-
bilidade Sostible do Minis-
terio de Transportes, Mo-
bilidade e Axenda Urbana 
para evitar a perda de para-
das de autobús na vila.
     O alcalde melidao tamén 
enviou unha carta á minis-
tra Raquel Sánchez para 

expoñerlle os prexuízos que 
a nova norma ocasionaría a 
Melide e a outros concellos 
do rural galego. Nesta misi-
va José Manuel Pérez aler-
ta do “grave prexuízo” que 
ocasionaría a actualización 
e reforma das concesións 
de transporte nas estradas 
do Estado. “A eliminación 
de paradas de autobús será 

moi negativa nos munici-
pios rurais en xeral e en Me-
lide en particular, por ser a 
liña Santiago - Lugo moi 
empregada pola veciñanza”, 
fai fincapé José Manuel Pé-
rez. Esta ruta de autobús é 
altamente solicitada tanto 
por estudantes como polas 
veciñas e veciños ou polos 
peregrinos que cada ano 

chegan á vila, polo feito de 
unir as dúas cidades máis 
próximas. Un feito que cha-
ma a atención dado que no 
documento de anteproxecto 
da lei aparece como obxec-
to da mesma: “establecer as 
condicións necesarias para 
que a cidadanía e as empre-
sas poidan desfrutar dun 
sistema de mobilidade sos-
tible, xusto e inclusivo como 
ferramenta para lograr 
unha maior cohesión social 
e territorial, contribuír a un 
desenvolvemento econó-
mico resiliente e acadar os 
obxectivos de redución de 
gases de efecto invernadoi-
ro e calidade do aire”. Se o 
Ministerio quita paradas de 
autobús, un medio de trans-
porte público, a veciñanza 
tería que recorrer a empre-
gar outros vehículos máis 
contaminantes como son os 
coches particulares. 
     No documento remitido 
polo Concello de Melide, a 
administración municipal 
sinala que o anteproxecto 
non ten en conta un apar-
tado específico sobre mo-
bilidade rural. Pérez con-
sidera que desatender esta 
realidade só contribuirá 
ao reforzo do fenómeno do 

despoboamento do medio 
rural e bota en falta un com-
promiso claro coa cohesión 
territorial da nova norma. 
“Os servizos deben prestar-
se non só por seren econo-
micamente sostibles, senón 
pola súa utilidade pública e 
social”, reclama o alcalde. 
    Pola outra parte, o Par-
tido Popular de Melide, Ar-
zúa e Santiso presentarán 
unha moción nos próximos 
plenos municipais “para 
instar ao PSOE estatal a 
manter os servizos públicos 
de transporte no interior da 
provincia da Coruña”, tal e 
como sinalan nunha nota 
de prensa enviada aos me-
dios de comunicación. 
    No artigo 4 do anteproxc-
to publicado da Lei de Mo-
bilidade Sostible recoñéce-
se “o dereito da cidadanía 
a desfrutar dun sistema de 
mobilidade sostible e xus-
to (...), que permita o libre 
exercicio dos seus dereitos e 
liberdades constitucionais, 
favoreza a realización das 
súas actividades persoais, 
empresariais e comerciais 
e atenda as necesidades das 
persoas menos favorecidas 
e das zonas afectadas por 
procesos de despoboación”. 

O vindeiro 29 de maio retómase o xantar de 
irmandade das persoas da terceira idade 

Algúns dos asistentes ao xantar antes da pandemia. / Foto de arquivo

O vindeiro domingo 29 de 
maio retómase, despois de 
dous anos, o tradicional 
xantar de irmandade das 
persoas da terceira idade 
que organiza o Concello de 
Melide. 

   As persoas pensionistas e 
xubiladas socias do Centro 
Social do municipio teñen 
unha cita o último domin-
go de maio no Palacio de 
Congresos. O programa de 
actividades deste xantar de 

irmandade dará comezo 
ás 13:00 horas cunha misa 
na Igrexa Parroquial, unha 
hora despois empeza o xan-
tar e ás 14:00 horas haberá 
sesión de baile con orques-
tra. Esta comida para a ter-
ceira idade será totalmente 
gratuíta e as persoas intere-
sadas poden pasar a recoller 
as entradas no Centro So-
cial. Para máis información 
e consultar dúbidas poden 
chamar ao 981 50 57 06. 
     Dende o equipo de gober-
no do Concello de Melide 
afirman que “é unha satis-
facción organizar e partici-
par neste evento, pois os e 
as melidenses temos a sorte 
de ter unhas persoas maio-
res activas, participativas e 
con ganas de pasalo ben”, 
por iso mesmo animan á 
poboación da terceira idade 
a asistir a este xantar. 
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Melide recupera o espírito foliadeiro 
coa mellor música tradicional

O concerto das Tanxugueiras contou cunha participación multitudinaria.  / Foto: Foliada de Melide

Melide recuperou o espírito 
foliadeiro durante a fin de 
semana do 23 e 24 de abril 
coa mellor música tradicio-
nal, logo de tres anos sen 
celebrarse a Foliada. 

    A poboación da comarca e 
de concellos limítrofes tiña 
moitas ganas de recuperar a 
festa da música tradicional 
galega e iso traduciuse nun-
ha gran asistencia ás acti-

vidades programadas para 
a décimo quinta edición da   
Foliada. Os cantos de taber-
na, unha das citas forte da 
fin de semana, no que parti-
ciparon 20 grupos e foi todo 

un éxito. As formacións ga-
ñadoras foron: ‘Os do fon-
do da barra’ da Coruña en 
primeiro posto, seguidos de 
‘@s pantox@s’ da Coruña e 
en terceiro lugar, ‘Os ami-
gos de túa prima’ de Arzúa. 
    No Serán foi a quenda 
dos grupos de música tra-
dicional da contorna e da 
comarca de Mazaricos que 
fixeron bailar e sentir a to-
dos os visitantes e veciñan-
za que se achegaron ata a 
Praza do Convento na tarde 
do sábado. Non obstante, a 
xornada non rematou aí e o 
‘Comando Curuxás’ ofreceu 
un concerto no que o públi-
co desfrutou da boa música 
e ambiente que inundou a 
Praza xunto ao Concello. 
    Para pechar unha fin de 
semana chea de música 
chegaron as Tanxugueiras 
ao parque Rosalía de Cas-
tro para facer cantar e bai-
lar a miles de persoas que 
se achegaron a Melide para 

ver a estas tres cantareiras e 
pandereteiras facer gala da 
música tradicional galega 
que, como elas afirmaron, 
“veu para quedar”. 
     En paralelo a todas estas 
actuacións, na rúa do Con-
vento houbo diversos pos-
tos da Mostra de Artesanía 
que viñeron de diferentes 
puntos da xeografía galega 
e puideron amosar os seus 
instrumentos e artigos a 
toda a veciñanza e visitan-
tes que asistiron á Foliada. 
     A festa da música e o bai-
le tradicional de Melide vol-
veu achegar ao municipio a 
miles de persoas que quixe-
ron desfrutar desta cita im-
prescindible, unha boa nova 
para o sector da hostalería 
e restauración da vila que 
logo duns anos moi compli-
cados por mor da pandemia 
da COVID - 19 puideron 
volver ter unha actividade 
similar aos tempo previos 
ao confinamento. 

A XXX Festa do Melindre e da repostaría 
tradicional amosa o lado máis doce da vila

Os nomeados embaixadores dos melindres coa corporación municipal e oposición do Concello de Melide. / Foto: C.M

A XXX Festa do Melindre 
e da repostaría tradicional 
amosou o lado máis doce 
da vila durante a pasada fin 
de semana, na que persoas 
de toda a contorna viñeron 
a Melide a desfrutar da me-
llor gastronomía. 
     O festexo comeza coa 
exposición sobre os trin-
ta anos da festa con cinco 
bloques onde se repasaba 

a historia dos ricos, melin-
dres e amendoados e o seu  
gran festexo. 
    Unha das novas desta edi-
ción foi a andaina completa 
ao municipio con motivo da 
xornada de festa, o pasa-
do sábado. Este percorrido 
tiña unha distancia de 11 
quilómetros que os cami-
ñantes podían reducir dada 
a proximidade coa vila. 

    Na Festa do Melindre e 
a repostaría tradicional 
tamén houbo oco para a 
música, dado que durante 
a fin de semana actuaron os 
grupos: Froito Novo, cha-
ranga Santa Compaña, Os 
D’Abaixo, The Limboos e 
Grande Amore. Unhas xor-
nadas nas que os melindres, 
ricos e amendoados foron 
os grandes protagonistas. 

Aberto o prazo de inscrición 
dos campamentos deporti-
vos de verán da Deputación 
da Coruña ata o vindeiro 
venres 20 de maio. 
    Esta iniciativa vai desti-
nada a rapazas e rapaces de 
entre 9 e 14 anos xa cumpri-
dos. A sede do campamento 
será o IES Rosalía Mera da 
Coruña. Para o alumnado 
de Melide os días de cam-

pamento serán entre 26 de 
xuño e o 1 de xullo; para To-
ques e Santiso dende o día 3 
e ata o 8 de xullo. 
    Esta actividade terá unha 
ampla programación depor-
tiva e cultural como: depor-
tes náuticos, actividades ao 
aire libre, xornada de praia, 
actividades no centro, visi-
tas culturais, deportivas e 
etnográficas. 

Aberto o prazo de inscrición dos 
campamentos deportivos de verán

O cartel dos campamentos deportivos da Deputación de Coruña. / Foto: D. C
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Todos os carnés de moto, coche, camión, 
autobús e C.A.P

Ronda da Coruña, 38 
15800 Melide (A Coruña)

www.autoescuelamarte.com
autoescuelamarte@autoescuelamarte.com

981 50 54 60

Ronda da Coruña, 31 - 1ºB
Teléfono: 981 50 57 05

15800 - Melide (A Coruña)
anamarcosdental.com

clinicamelide@gmail.com

• Ofrecemos atención personalizada en tódalas 
áreas da odontoloxía. Cada situación e   
paciente é único.

• Expertas nas últimas técnicas en ortodoncia e 
ortopedia dentofacial desde o ano 2011.

Pídenos presuposto sen compromiso!
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O Concello de Toques celebra o festival 
Linguafolk cunha programación de luxo

Cartel do VII festival Linguafolk no municipio de Toques. / Foto: C. Toques

O Concello de Toques ce-
lebra o sétimo festival Lin-
guafolk este sábado cunha 
programación de luxo. 
     O evento homenaxe ao 
poeta Florencio Delgado 

Gurrián, traballador inca-
sable polas letras galegas 
na emigración comezará ás 
14:00 horas coa actuación 
do grupo de música tradi-
cional Xascariz. A conti-

nuación haberá un xantar 
popular que constará de 
troitas, empanada, xarrete-
de tenreira, postre e café; as 
entradas para esta comida 
pódense conseguir en Bar 
Lorena, Bar Ánxeles, Casa 
Alfonso e no Concello por 
un prezo de 20 euros. 
      Logo do xantar popular 
haberá a actuación de va-
rios grupos de música para 
dixerir mellor a comida e 
desfrutar dunha tarde dife-
rente. Ás 20:30 horas en-
tregaranse os premios do 
VII Certame artístico orga-
nizado pola administración 
local e para pechar a festa 
actuarán Os Melidaos. 
     Dende o Concello de To-
ques tamén nos adiantan 
que están a organizar unha 
festa de fin de curso para 
o vindeiro venres 27. Non 
obstante, para este evento 
aínda non teñen a progra-
mación pechada. 

A parroquia de Visantoña, 
en Santiso acolle a sétima 
Ruta Cabalar do Pantano 
o próximo sábado, logo de 
dous anos sen celebrarse 
por mor da pandemia. 
     A xornada cabalar co-
mezará ás 12:00 horas coa 
recepción dos cabalos e os 

seus xinetes e amazonas. 
Unha hora despois os e as 
participantes desfrutarán 
dun xantar popular para 
coñer forzas para ás 15:00 
horas realizar a ruta a ca-
balo, na que haberá varias 
paradas amenizadas con 
pinchos, bebidas e música. 

Visantoña acolle a Ruta Cabalar 
do Pantano o próximo sábado

Parte do cartel da VII Ruta Cabalar do Pantano en Visantoña. / Foto: R.C.P
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Café Quijano será cabeza de 
cartel no regreso da Festa 
da Troita de Sobrado que se 
celebrará os vindeiros 13 e 
14 de agosto. 
      O grupo leonés actuará 
na vila o próximo sábado 13 
de agosto na XVI edición do 
Festival Música Intercultu-
ral da Xuventude, no marco 
da programación do evento 

gastronómico que regresa 
logo de dous anos suspen-
dido pola pandemia. 
    Dende o equipo de go-
berno manifestan estar moi 
contentos de poder organi-
zar un ano máis a Festa da 
Troita e traer a un grupo de 
alto nivel como é Café Qui-
jano. Nas vindeiras sema-
nas anunciarán máis novas. 

Café Quijano será cabeza de 
cartel da Festa da Troita

Os tres compoñentes do grupo Café Quijano. / Foto: Leo Noticias

Abanca instala caixeros automáticos 
nos municipios de Toques e Santiso

A entidade bancaria Abanca 
vén de instalar dous caixei-
ros automáticos nos muni-
cipios de Toques e Santiso. 
Esta instalación forma par-
te do acordo subscrito polo 
banco coa Xunta de Galicia 
para dotar de servizos fi-

nanceiros aqueles concellos 
galegos que ata este mo-
mento non dispoñían dun. 
    Os caixeiros automáticos 
están situados nas instala-
cións das administracións 
municipais para a veciñan-
za que o precise poida rea-

lizar determinadas opera-
cións bancarias dende estes 
caixeiros. 
    No concello de Santiso 
levouse a cabo unha charla 
formativa para que a veci-
ñanza do municipio puide-
ra aprender a usar os caixei-
ros automáticos de Abanca 
para facer operacións habi-
tuais en calquera momento.  
Ademais, a entidade ban-
caria puxo a disposición da 
clientela que o precise un 
número de teléfono, o 900 
81 55 00, para ofrecer ase-
soramento gratuíto. 
      Un dos obxectivos des-
ta iniciativa é incluír neste 
tipo de prácticas a persoas 
de avanzada idade que non 
saiban empregar os caixei-
ros para que así non teñan 
que desprazarse ata a ofici-
na máis próxima, neste caso 
a de Melide. A través deste 
teléfono poden comunicar 
tamén calquera incidencia. 

O caixeiro automático instalado na Casa Consistorial de Santiso. / Foto: Cerne

Profesora titulada con 25 anos de 
experiencia dá clases de inglés a 

todos os niveis.  
Preparación para os exames ofi-

ciais B1, B2 e C1.

Teléfono: 638 18 57 96
Carretera de Toques, 76, baixo B

A Deputación financia 15.077 horas de 
servizo de axuda no fogar na comarca
A Deputación da Coruña fi-
nancia 15.077 horas de ser-
vizo de axuda no fogar na 
comarca da Terra de Meli-
de, nos concellos de Toques, 
Santiso e Melide. 
   A administración provin-
cial vén de publicar a conce-
sión definitiva do Programa 
de Servizos Sociais Comu-
nitarios 2022 para muni-
cipios de menos de 20.000 
habitantes que supón na 
comarca un investimen-
to de 231.930 euros para a 
contratación de 5 profesio-
nais. Por concellos os datos 
quedan do seguinte xeito: 
Melide conta con 2 profe-
sionais, un investimento 
de 131.716 euros e 7.643 
horas; Santiso ten outras 2 
profesionais, 3.000 horas e 
36.000 euros; e por último, 
Toques cunha profesional, 
4.434,50 horas e 64.214 eu-
ros de investimento. 
    Dende a Deputación da 
Coruña, o seu presidente, 
Valentín González Formo-
so, manifesta que o servizo 

de axudas no fogar é “im-
prescindible para a atención 
de maiores e dependentes, 
especialmente, nos conce-
llos rurais, que ademais dá 
emprego a máis dun cente-
nar de persoas na provincia. 
     A área de servizos so-
ciais dos municipios ga-
legos é fundamental para 
gran parte da cidadanía e 
os recursos, non sempre 
son suficientes. En relación 
con isto, González Formoso 
sinala o forte esforzo que 
teñen que realizar os con-
cellos máis pequenos para 
poder contar cun cadro de 
persoal formado por espe-
cialistas do sector. “Por este 
motivo seguimos incremen-
tando a dotación económica 
deste programa, dentro da 
Área Social da Deputación, 
permitindo que as admi-
nistracións locais poidan 
contratar máis persoal ad-
ministrativo, técnico e de 
axuda a domicilio”, fixo fin-
capé o presidente da Depu-
tación da Coruña.
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Pozo dos Castiñeiros

O Pozo dos Castiñeiros é 
unha das pozas naturais 
existentes ao remate do 
rego Pequeno de Monte-
lén, curso fluvial tributario 
do río Furelos, que desauga 
nel por dúas ramificacións. 

O rego pequeno fórmase a 
partir da confluencia de va-
rios regos que orixinan na 
parte inferior occidental da 
Serra do Careón. 
    Trátase dun curso fluvial 
moi accidentado, dado que 

discorre por zonas de mon-
te, de relevo moi abrupto e 
con grandes afloramentos 
de rocha dura que ocasiona-
ron a formación de mean-
dros, cascadas e pozas na 
caída das mesmas. O rego 

pequeno pódese conside-
rar de “montaña” porque se 
ve obrigado a salvar fortes 
desniveis, dificultados por 
unha xeoloxía de caracte-
rísticas naturiais pola ne-
cesidade de evacuar augas, 
que son moi abundantes de 
maneira estacional. 
    O pozo sitúase nunha pa-
raxe de bosque autóctono 
de ribeira, e bordeado por 
ameneiros, a pesares de que 
se leva o nome de castiñei-
ros. Augas arriba do mesmo 
existe nunha zona moito 
máis accidentada e pecha-
da pola maleza, outro pozo 
de meirandes dimensións, 
bastante máis fondo e de 
augas escuras denominado, 
como non podía ser dou-
tra maneira, o Pozo Negro, 
xa que as augas e a fondu-
ra impiden ver o seu lei-
to. Pola contra, o Pozo dos 
Castiñeiros conta con augas 
transparentes, cristalinas e 
quedas, semellando un es-
pello na súa superficie. Tal e 
como informan no catálogo 
de abeancos.gal, non exis-
ten datos da súa fondura 

pero segundo informacións 
orais da veciñanza de Ínsua, 
non chega aos dous me-
tros de profundidade, polo 
que debe estar comprendi-
da entre un e dous metros, 
narrando que ata el acer-
cábanse nenos e mocidade 
das aldeas de Paradela para 
bañarse nel (os mesmos in-
formantes apuntan a que 
o Pozo Negro si que conta 
cunha maior fondura). 
    O Pozo dos Castiñeiros 
sitúase moi preto da antiga 
planta eléctrica que submi-
nistraba de corrente á aldea 
toquense de Paradela. Trá-
tase dunha das derradeiras 
pozas naturais existentes 
antes de verter as augas do 
río Furelos, pola súa marxe 
esquerda. 
   O dos Castiñeiros é unha 
das mostras de pozos natu-
rais existentes nos cursos 
fluviais sitos no Concello 
de Toques, destacándose 
algunhas pozas e fervenzas 
existentes no río da Toca 
(ou Pedriña), no Furelos ou 
tamén nos regos de Vilouriz 
e Guillamil. 

O espazo natural do Pozo dos Castiñeiros en San Paio de Paradela (Toques). / Foto: abeancos.gal

‘Os 21 do Camiño’ regresan coa súa 
oitava edición o vindeiro 18 de xuño

‘Os 21 do Camiño’ regresan 
coa súa oitava edición o vin-
deiro 18 de xuño, logo de 
dous anos suspendida por 
mor da pandemia. 
    Este ano a media mara-
tón de 21 quilómetros cele-

brada entre os municipios 
de Palas de Rei e Melide 
trae novidades dado que, 
en paralelo a esta carrei-
ra, realizarase outra nos 6 
quilómetros finais, ‘Os 6 do 
Camiño’, na que aínda que-

dan dorsais para participar. 
Non obstante, na media 
maratón xa non é posible 
correr porque as últimas 
80 prazas foron esgotadas o 
mesmo día no que saíron á 
venda. En total, na carreira 
raíña haberá 850 dorsais o 
sábado 18 de xuño ás 18:30 
horas percorrerán o tramo 
do Camiño de Santiago  que 
une as dúas vilas do interior 
galego. Un percorrido no 
que a beleza da paisaxe é un 
dos grandes encantos que 
fai desta media maratón 
un evento deportivo aínda 
máis especial. 
    Ante a gran acollida e 
ganas que as persoas par-
ticipantes amosan por esta 
proba, a organización ma-
nifesta a súa gratitude. 
    As mellores marcas de 
‘Os 21 de Camiño’ son as 
de: Nuno Filipe Pinto con 
1h08:14 e 1h18:44 de Paula 
Mayobre no ano 2018.

Algúns dos corredores participantes na edición do 2017. / Foto de arquivo

O Museo da Terra de Meli-
de volve abrir as súas portas 
unha tempada máis para 
recibir a novos visitantes 
e veciñanza, así como para 
comezar co seu programa 
de actividades.
    O persoal do museo xa 
afirma estar preparado para 
todas as citas que teñen re-
servadas na axenda como 

as visitas de varios centros 
educativos da contorna e 
varias exposicións de ca-
dros. Ademais, seguen a 
elaborar as seccións habi-
tuais no Facebook e no blog 
do Museo da Terra de Me-
lide para a difusión e coñe-
cemento do patrimonio e a 
historia da comarca entre a 
poboación. 

O Museo da Terra de Melide 
volve abrir as súas portas 

Cartel do programa de actividades do Museo Terra de Melide. / Foto: M.T.M
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Se é caro, ten que ser bo
Dicía unha afamada canción “tanto tienes, 
tanto vales, no se puede remediar”, e sen 
deixar de atoparlle certeza de base, penso 
que a evolución do que somos como so-
ciedade foi cambiando un pouco ese dog-
ma para convertelo noutro: “tanto custas, 
tanto vales”.
Hai unha diferenza grande entre o prezo 
e o valor das cousas. O valor é algo total-
mente inmaterial, e seguramente obxec-
tivo. Pero o prezo é o resultado dunha 
convención social que a miúdo se esta-
blece sen que ninguén o cuestione. Vese 
ben claro na arte: para os que non enten-
demos nada de pintura abstracta dinos 
exactamente o mesmo –é dicir, nada- un 
cadro con liñas de cores pintadas sen apa-
rente xeito sobre un lenzo, que a expre-
sión artística que pode ter un rapaz de 
catro anos ao que se lle dá un folio e total 
liberdade creativa. Pero alguén pon nun-
ha reputada sala de exposicións un cadro 
abstracto polo que puxaron por varios mi-
les de euros e amoreámonos derredor del, 
pagamos entradas e investimos tempo 
e interese en ilo ver. Se cadra na sala do 

lado hai outro de tan enigmático significa-
do, pero ao que ninguén lle puxo prezo, e a 
súa sala está baleira. 
Tendemos a valorar –e non só na arte- aqui-
lo que é caro porque damos por suposto 
(consciente ou inconscientemente) que se é 
caro será porque é bo. Pasa cos restauran-
tes, nos que pagamos cantidades indecentes 
por un perico enriba dunha salsa. Que non 
hai nada de malo en que nos guste probar 
e innovar. O malo é que o fagamos porque 
son praceres caros. Se fose barato ninguén 
pediría un perico enriba dunha salsa, cun 
nome de tres liñas nunha carta. 
Pasa coa influencia da moda na roupa: hai 
tendencias absolutamente desfavorecedo-
ras á maioría dos corpos que buscan ves-
tirse, pero se é roupa cara, comprámola e 
poñémola, e presumimos con ela, aínda que 
nos asoballe o peto, a autoestima, a identi-
dade e o gusto estético. 
Parecía que os cartos non podían comprar 
as sensacións que nos espertan as cousas ou 
as vivencias, pero visto o visto semella que 
si, que o “ser caro” fai anos era unha razón 
para non achegarte e hoxe é un reclamo. No 

fondo non deixa de ser máis ca un reflexo do 
que tamén facemos coas persoas. Achegá-
monos con máis soltura a aquelas que son 
máis populares, ás que teñen moitas ami-
zades, ás que cotizan máis á alza no ámbito 
das relacións sociais. E, polo camiño, imos 
deixando as persoas que saben falar baixo e 
escollen facelo así; os restaurantes que dan 
de comer rico e alegre a un prezo popular, 
porque pensan que os número non se co-
men; imos deixando as prendas de roupa 
que custan só o que valen, porque o que pon 
na etiqueta non quita o frío nos días de in-
verno; e as obras de arte que apenas reciben 
visitas nas súas salas de exposicións porque 
na que está a carón alguén se atreveu a po-
ñerlle dous ceros máis á información sobre 
o seu prezo, e iso pasou a determinar a súa 
calidade. Non se trata de revisar os prezos, 
senón a coherencia coas nosas necesidades.

Vanesa de Quinzán

LETRAS GALEGAS 2022: FLORENCIO DELGADO GURRIARÁN

O poeta Florencio Delgado Gurrián, persoeiro ao que se lle dedica este ano o Día das Letras Galegas. / Foto: La Región

O Día das Letras Galegas 
deste ano está adicado a 
Florencio Delgado Gurria-
rán, poeta nado no Córgo-
mo (Valdeorras) en 1903 e 
avogado de profesión. 
   Florencio Delgado naceu 
no seo dunha familia firme-
mente vinculada co traba-
llo da terra que lle inculcou 
o respecto polo medio, o 
idioma e a cultura galega. 
Despois de pasar por va-
rias cidades castelás regre-
sa a Valdeorras, vila onde 
participará de xeito activo 
na vida cultural e política, 
participando na creación 
do Partigo Galeguista e nas 
primeiras eleccións da Se-
gunda República.  
    O golpe de Estado do 1936 
pilla a Florencio Delgado 
en Valdeorras, dende onde 
escapa a través de Portugal 
ata Burdeos. Logo da vic-
toria do bando franquista 
o poeta cruza o charco ata 
Veracruz (México) para 
comezar unha nova vida. 
Nesta cidade formou unha 
familia e teceu, xunto a un 

grupo de emigrantes gale-
gos, unha rede cultural ga-
lega imprescindible para a 
nosa historia.
    No tocante á súa obra, 
os seus primeiros bocexos 
de literatura aparecen re-
compilados nunhas vellas 
carpetas que o propio Flo-

rencio Delgado titulou xa 
na vellez como ‘Trangalla-
das de meniño...Parvadas’, 
aquí pódese ver xa xogos de 
creación literaria e de rima 
de elevada calidade para a 
época na que foron feitos. 
     Despois destes xogos 
rimados comeza a publi-

car nos anos trinta poemas 
soltos nos xornais O He-
raldo Gallego e A Nosa Te-
rra. Algún dos poemas que 
aparecen son as primeiras 
versións dos que despois 
compoñerán ‘Bebedeira’. 
Comeza a crearse aquí o 
mundo máxico da natureza 

de Valdeorras no seu ma-
xín. Os primeiros poemas 
que atopamos son: ‘O Casti-
ñeiro morto’, ‘Vente, venti-
ño do norte’, ‘Festas. Folión 
de vran’, ‘Ruada’, ‘Cantiga 
da vindima’ ou ‘Muiñada’, 
entre outros. 
    Nesta época tamén empe-
zan a aparecer os primeiros 
poemas de corte social e rei-
vindicativos, ‘Romanzo do 
cabaleiro’ e ‘Xuntanza’, nos 
que recorda a chamada de 
Pondal á redención da “nai” 
Galicia e arenga aos galegos 
e galegas a emprender unha 
loita que defenda a terra. 
Outra rama social e de críti-
ca vai ser a que levará como 
eixo vertebrador a lingua 
galega. Nese momento, a 
perda de falantes cara o 
castelán por prexuízos lin-
güísticos afectaba nomea-
damente ás clases medias/
altas, os que aínda tendo 
un sentimento de filiación 
coa terra galega non o tiña 
co idioma por consideralo 
campesiño e pobre. Isto vé-
molo en ‘ Falan Castelán’. 
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“Nun concello como Santiso ter catro equipos é un orgullo”

Os xogadores e xogadoras de todos os equipos do U.D Santiso desta tempada. / Foto: U. D Santiso

- Esta tempada pode-
mos dicir que foi mag-
nífica para os equipos 
do Santiso. 
- Javier Gómez (J.G): Si 
claro, para a familia do San-
tiso esta foi unha tempada 
moi bonita porque tres dos 
catro equipos conseguiron 
cousas grandes: dous deles, 
o feminino e os veteranos 
gañaron a Liga, e despois 
os seniors quedaron ter-
ceiros na táboa de clasifi-
cación. Grazas a estes bos 
resultados os equipos des-
tas categorías disputaron os 
partidos de promoción para 
ascender. Nestes partidos 
tamén xoga un pouco o fac-
tor sorte e non sempre xoga 
do noso lado.
- Máis alá do resultado 
dos partidos de promo-
ción ao ascenso, é para 
estar orgullosos e orgu-
llosas dos equipos.
- (J.G): Por suposto. Como 
xogador debo levar uns 20 
anos no Santiso e non re-
cordo unha tempada tan 
boa a nivel xeral, porque si 
é certo que houbo equipos 
que tiveron grandes mo-
mentos como por exem-
plo os seniors que tiveron 
varios anos seguidos nos 
que xogaban sempre a pro-
moción pero o que é o club 
en xeral esta foi a mellor 
tempada sen dúbida. Hai 
que ter en conta que somos 
un concello moi pequeno 
e moitos dos xogadores e 
xogadoras son de fóra de 
Santiso, outros estudan ou 
traballan noutras localida-
des e os adestramentos pola 
semana son complicados 
porque moitos non poden 
asistir e faise complicado. 
Despois están os cadetes, os 
máis cativos do club, para 
os que foi unha tempada 
difícil porque levan dous 
anos sen case competir por 
mor da pandemia da CO-
VID - 19, viñan de xogar a 
fútbol 8 e o campo tamén 
aumentou as súas dimen-
sións, foron varios factores 
e cambios que fixeron com-
plicada a tempada para os 

xogadores. Non obstante, 
sempre lles dicimos que 
na súa categoría teñen que 
desfrutar, aprender algo de 
técnica e sobre todo valo-
res. Nun concello pequeno 
como Santiso, duns 1.500 
habitantes, ter un club de 
fútbol con catro equipos é 
todo un orgullo. 
- A pesares de ser un 
club cativo non vos po-
dedes queixar da vosa 
afección. 
- (J.G): É unha cousa difícil 
de explicar para as persoas 
que non son de Santiso. Por 
unha banda, a xente do mu-
nicipio é moi afeccionada 
ao fútbol polo que desfrutan 
moito vendo os partidos; e 
pola outra banda, practica-
mente todos os habitantes 
teñen un vínculo co club, ou 
ben xogaron cando eran no-
vos nel (porque o Santiso xa 
existía hai 50 anos) ou te-
ñen un fillo xogando actual-
mente. É como que sempre 
lles queda un fío que une á 
poboación cos equipos de 
fútbol do concello. Ade-
mais, o Santiso é un club 

moi humilde que sempre 
intentamos ir pouco a pou-
co e facer cousas bonitas, en 
definitiva construír unha fa-
milia e desfrutar do deporte 
que máis nos gusta que é o 
fútbol. Somos un club pe-
queno pero moi unido e no 
que todos nos relacionamos 
e coñecemos. 
- Como se leva ser xoga-
dor, adestrador e presi-
dente do Santiso? 
- (J.G): Principalmente ten-
che que gustar, logo eu 
tamén teño moitas axudas 
porque para unha persoa 
soa sería imposible, cada 
vez as tarefas da directiva 
son máis complicadas. Des-
pois para adestrar un equi-
po tes que inverter moito 
tempo para ir ao campo 
adestar e para ir aos parti-
dos. Tes que vivir moito o 
fútbol e sentilo, para min o 
Santiso é a miña casa. Non 
obstante, é o que che dicía 
se contas con axuda como 
é o meu caso ao final faise 
moito máis fácil porque tes 
un gran apoio, tanto por to-
das as persoas que forman 

a directiva como por outras 
externas ao club. No meu 
caso levo moitos anos na 
directiva e penso que todo 
ten o seu tempo e empezo a 
crer que ten que chegar ou-
tra xente para construír un 
ciclo diferente, pero claro 
despois pasan estas alegrías 
como as deste ano e apesa-
res de estar canso parece 
que hai unha motivación 
máis para continuar. Este 
ano foi pletórico para o noso 
club no que somos poucos 
e temos moitos equipos ao 
redor porque está o Gola-
da, Antas, Touro, Melide, 
Arzúa,... nun círculo de te-
rritorio pequeno hai moitos 
equipos e a poboación no 
rural xa sabemos que cada 
vez vai a menos e por iso 
aínda ten máis mérito o que 
se conseguiu nesta tempada 
2021 - 2022. 
- Cantas xogadoras e xo-
gadores hai no club?
- (J.G): Pois en total, su-
mando os xogadores e xo-
gadoras de todos os equi-
pos, entre 90 e 100. Dentro 
deste número hai persoas 

que tiveron que deixalo por 
motivos persoais no medio 
da tempada pero máis ou 
menos sobre esa cifra. 
- Como se financia un 
club como o Santiso? 
- (J.G): Pois vas sacando 
un pouco de todo o que po-
des porque o club ten uns 
gastos aos que facer fron-
te. Unha parte sae das sub-
vencións que nos dan tanto 
dende o Concello, como da 
Deputación da Coruña e da 
Xunta de Galicia. Por outro 
lado, algún socio tamén fai 
unha aportación a maiores e 
algunha publicidade que se 
fai para as empresas. Logo, 
en Nadal facemos unha ces-
ta e vendemos rifas, tamén 
temos uns cartos para xogar 
ao Euromillón durante tres 
meses e véndense. Non po-
demos queixarnos nada da 
xente porque sempre inten-
ta aportar todo o que está 
na súa man. O truco para 
xestionar da mellor manei-
ra é ver o presuposto co que 
contas e a partir daí traba-
llar de maneira realista, ata 
onde poidas chegar. 
- Que é o mellor de for-
mar parte do Santiso?
- (J.G): Pois é o que che di-
cía antes, é un club moi uni-
do. Moitos dos que levamos 
anos nel xa lle chamamos a 
“familia verde” porque real-
mente é como unha segun-
da familia. Destes equipos 
sacas relacións moi boas 
de amizades e momentos 
inesquecibles. Cando todo 
vai ben como agora, é moi 
fácil pero tamén cando vai 
mal a xente apóiate e vaiche 
dando ánimos ao igual que 
unha familia. 
- Se algunha persoa 
amante do fútbol quixe-
ra unirse a algún equi-
po do voso club como 
ten que facer? 
- (J.G): Moi fácil, simple-
mente que se poña en con-
tacto con algún membro da 
directiva ou con algunha 
xogadora ou xogador e lis-
to. Só precisa que lle guste o 
fútbol e un mínimo de com-
promiso co equipo.  

O U.D SANTISO FAI HISTORIA
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Era unha vez…
Ao grupo de amigos de Xoán , Lucas e Bruno, encantáballes o verán porque os días son moi longos, fai calor e poden xogar 
ao ar libre .
Os tres coincidían en que o inverno é ben aburrido. Os días son escuros, chove bastante e sempre están moi atarefados co 
traballo do colexio.
Ao chegar o bo tempo, non tardaron en cumprir o desexo de facer unha excusión ao monte porque somentes a idea os  
mantivera moi ilusionados e ansiosos durante todo o curso.
Prepararon as súas mochilas e saíron decididos a pasar unha xornada marabillosa.
Ao chegar, e lonxe do que agardaban atopar, descubriron un camión cargado de árbores talladas. Aquela imaxe non lles 
agradou nin un chisquiño porque amaban a natureza, e ver unha fraga desolada encheunos de carraxe e moita tristura.
Pensaron que aquilo era un roubo e decidiron investigar así que foron dar parte as autoridades públicas que se fixeron 
cargo do asunto para tentar saber o que estaba pasando.
Os seus días de verán pasaban tranquilamente para os tres amigos cando, de súpeto, chegoulles a mensaxe de que ían 
repoboar a fraga que fora tallada irregularmente e os invitaban a colaborar.
Aceptaron e, ao tempo, decidiron que ían iniciar unha recollida de fondos para coidar a natureza.

“A CHEGADA DO VERÁN”

Pasados uns anos daquel suceso, os rapaces viron na prensa que os ladróns de árbores foron captu-
rados e cumprían penas de cárcere . Non puideron máis que sentirse orgullosos de ter feito aquela 
boa acción coa que colaboraran en defender a natureza que tanto bo nos da e sen a que non pode-
riamos sobrevivir neste planeta.
Hoxe xa son adultos e están nomeados a un premio de protección do medio ambiente pola súa ac-
tividade e actitude coa natureza.
Salientar que Xoán estudou Botánica, Lucas é Axente Forestal e Bruno loita contra os incendios 
como brigadista do concello onde vive.
A súa amizade nunca se perdeu, seguen tan unidos coma sempre a prol de mellorar o mundo e po-
der deixalo mellor que o atoparon para os que veñan detrás.
                  
                  COIDA A NATUREZA SEMPRE!

Nicolás (5º curso) e Xenaro (6º curso) do CEIP de Arcediago
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MANOLO E TERESA,  Ramón Pampín Bango S.L

“Actualmente o prezo dos materiais dunha 
obra pode dobrarse dun día para outro”
Ramón Pampín Bango é unha empresa con sede en Melide e Arzúa que se dedica á venda de material de construción. Esta entidade leva 
vinte anos traballando no municipio e para eles o trato personalizado e próximo coa clientela é fundamental. Para coñecer máis este 
negocio local falamos con Manolo e Teresa, traballadores na delegación melidá con ampla experiencia no sector. 

- A que se dedica a vosa 
empresa?
- Teresa (T): Somos unha 
empresa de venda de ma-
terial de construción tanto 
a particulares como a pro-
fesionais do sector. Temos 
todo o necesario para reali-
zar unhas obras. 
- Para mercar este tipo 
de material a xente 
prefire vir a pequenas 
tendas coma esta ou a 
grandes marcas?
- (T): Hai de todo pero moi-
ta prefire vir ás empresas 
pequenas porque sabe que 
se ten algún problema co 
produto lle van responder e 
buscar unha solución, cousa 
que nas grandes non é fácil.
- Como está a situación 
nestes momentos?
- (M): Agora mesmo mal. 
É certo que cando saímos 
do confinamento por mor 
da COVID -19 vivimos unha 
situación moi boa porque a 
xente tiña moitas ganas de 
reformar certos espazos da 
casa e ao levar varios meses 
sen saír nin viaxes, a poboa-
ción tiña diñeiro aforrado 
que se podía permitir gastar 
nas reformas e outras obras 
pequenas. Non obstante, 
nestes momentos a cousa 
está moi parada. (T): Es-
pecialmente dende o mes 
de novembro ou decembro, 
cando os prezos comezaron 
a subir tanto a xente deixou 
de querer inverter nesas re-
formas que ata ese momen-
to estaban tan en auxe. As 
fábricas empezaron a subir 
os prezos e a nós non nos 
quedou outra opción que 
subilos tamén, pero é máis 
antes avisaban das subas 
con tempo para que ti foras 
avisando tamén á clientela 
porén agora dun día para 
outro notifícanche unha 
suba e non pequena, polo 
que te ves obrigado a cam-
biar os prezos dunha xor-

nada a outra sen ter máis 
alternativa. Estamos nunha 
época na que aos clientes e 
clientas lles temos que dar 
un prezo válido só para ese 
día porque ao seguinte, ao 
mellor, xa é diferente. Isto 
dificúltanos moito o traba-
llo porque non xogas cun 
marxe. 
- Xestionar iso de cara 
á clientela sinxelo non 
ten que ser...
- (T): Non é fácil pero é que 
ti tampouco podes facer 
outra cousa máis que expli-
carlles a situación e avisalo 
de que o prezo que se leva é 
válido para ese día pero non 
lle podes asegurar que can-
do decida facer a obra siga 
sendo ese. Hai casos nos 
que un cliente leva hoxe un 
presuposto para unha re-
forma e mañá o prezo desa 
obra sexa o dobre que o día 
anterior. (M): Ademais, 
se a suba que houbera que 
afrontar dun día para outro 
fose pequena, igual a em-
presa a podía asumir para 

non mudar o presuposto do 
cliente con tan pouca ante-
lación pero é que estamos 
falando de subas que é im-
posible costealas sen que 
repercuta na clientela. 
- O teito desta suba de 
prezos está cerca? 
- (T): Ten que tocalo pronto 
porque isto así é insostible 
para todo o mundo. (M): É 
que está todo parado e nal-
gún momento ten que em-
pezar a circular para que o 
sistema funcione. O princi-
pal problema foi que subiu 
absolutamente todo, non 
só unha parte dos produtos 
porque, por exemplo, se so-
ben o derivados do petróleo 
pois buscas outras alter-
nativas pero é que agora é 
todo polo que non tes como 
escaparte desa suba. (T): 
É que tampouco é só unha 
suba son moitas e encadea-
das. Hai materiais que esti-
veron moitos anos cos pre-
zos estancados e de súpeto 
agora encadearon dúas ou 
tres subidas seguidas. 
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- Que explicacións vos 
dan os provedores? 
- (M): Practicamente nada 
porque limítanse a man-
darche un correo electróni-
co coas novas tarifas e xa, 
nin te chaman nin nada. 
(T): Logo, outra cousa que 
tampouco nos beneficia ao 
sector da construción nesta 
situación é o feito de que a 
veciñanza pode prescindir 
de facer neste intre as obras, 
a non ser que sexa algo moi 
urxente senón ti podes es-
perar para máis adiante e 
ver se a cousa mellora ou 
se estabiliza. A xente estase 
botando para atrás, prefire 
esperar porque son subas 
que en moitos casos non 
poden asumir. 
- A clientela que é o que 
máis demanda? 
- (T): Sen dúbida, as re-
formas. Notouse moito que 
durante o confinamento 
a xente tivo moito tempo 
para ver todos os aspectos 
cos que non estaban cómo-
dos nas súas casas e quixe-

ron cambialo nada máis 
saír. (M): É fan falta moitas 
reformas. No casco urbano 
de Melide faría falta refor-
mar moitas edificacións e 
algunhas estanse facendo 
pero, moitas veces, tamén 
os atrancos ou retrasos bu-
rocráticos fan que a xente se 
resista a facelas. 
- Notades atrancos á 
hora de solicitar as li-
cencias e os permisos 
necesarios? 
- (T): Si, sobre todo dos 
permisos que é do que máis 
se queixa a xente. (M): De 
feito coñecemos un exem-
plo, un restaurante que van 
abrir en Beigondo levan 
meses esperando por un 
permiso que xa teñen pago 
pero que non llelo mandan. 
- A falta de persoal é xa 
unha ameaza no sector? 
- (M): Si, totalmente. Todos 
os profesionais que veñen 
por aquí se queixan de que 
non teñen xente para traba-
llar, están todos con moito 
traballo porque son poucos 
xa no sector. (T): A xente 
nova precisa preparación 
porque os empresarios non 
queren coller persoas que 
non teñan experiencia pero 
é que a mocidade non ten 
onde aprender o oficio da 
construción. Necesitamos 
que a administración faci-
lite uns obradoiros ou mó-
dulos nos que a xente máis 
nova, en idade de empezar 
a traballar, poida aprender 
porque senón non vai haber 
persoal para facer as obras. 
Cando se xubile a xente que 
está traballando actualmen-
te non sei quen vai cubrir 
eses postos.  
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