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Máis de 1.000 euros en premios na iniciativa 
das Cores de ASETEM durante tres semanas
A iniciativa de ‘As cores 
de ASETEM’ xa está en 
marcha nos comercios 
locais asociados. Con 
esta nova campaña, o 
centro comercial aberto 
melidense busca dina-
mizar os establecemen-
tos de proximidade da 
vila  durante tres se-
manas sorteando máis 
de 1.000 euros que re-
percutirán nas tendas 
participantes. Unha 
oportunidade máis de 
premiar a fidelidade e 
compromiso de toda a 
clientela dos pequenos 
comercios para que poi-
dan seguir gastando no 
municipio.  P3

Entrevistamos ao responsable do novo establece-
mento asociado a ASETEM - CCA, Pablo Vilariño. 
Nesta peza repasa a situación do sector e destaca o 
máis importante deste proxecto hoteleiro. P8

Entrevista a Pablo Vilariño 
de Hotel Lux Melide

A administración local melidense realizará dúas obras 
fundamentais de posta en valor do cruceiro do muni-
cipio, un dos máis importantes do seu tipo e o máis 
antigo de Galicia. P13

Melide realizará obras de 
posta en valor do Cruceiro



2 Opinión Cerne 196. Xuño 2022

Editorial EditorialTribuna de opinión
Sen consenso na educación            No tempo de   

desconto
Xunta Directiva de ASETEM - CCA

Un neno encima do seu pupitre onde están todas as leis educativas. / Foto: D.A

Viñeta de Mafalda intentando coidar o planeta que está enfermo. / Foto: Quino

Se en algo estamos de 
acordo a gran parte da 
poboación é na suma im-
portancia que a educación 
ten na nosa sociedade, a 
través dela enchemos aos 
nosos cativos e cativas de 
coñecementos e compor-
tamentos cos que preten-
demos construír un mun-
do mellor. Non obstante, 
parece ser que a clase po-
lítica fai unha lectura moi 
diferente da educación, 
xa que a considera unha 
arma política máis. Nos 
corenta anos que levamos 
en España de democracia, 
aprobáronse oito leis dife-
rentes de educación, den-
de a LOECE (1980) ata a 
LOMLOE (2021-2022). 
     Esta cadea en serie de 
leis de educación amosan 
a incapacidade da política 
española, aquela que re-
presenta ou debería á po-
boación, para chegar a un 
Pacto pola Educación. Isto 
provoca que tanto alum-
nado como profesorado se 
teñan que estar adaptando 
cada poucos anos, segun-
do quen gañe as eleccións 
estatais, a unha nova nor-
mativa e todo o que isto 
implica para levar a cabo 
o curso dun xeito frutífe-

ro. Outra das consecuencias 
que implica esta variedade 
de leis é o gasto económico 
que implica, dado que cada 
certo tempo se os contidos 
mudan tamén o teñen que 
facer os libros de texto. 
     A esta situación hai que 
engadirlle o feito de que as 
persoas encargadas de ela-
borar estas leis non pare-
cen ser mestres ou mestras 
con experiencia no sistema 
educativo, dado que unha 
das grandes queixas so-
bre estas leis é que non se 
axustan ás necesidades nin 
circunstancias dos centros 
de ensinanza. Ademais, son 
normativas que tampouco 
contemplan as diferentes 
situacións que se dan, por 
exemplo, nas escolas rurais. 

Boa mostra disto é o míni-
mo de alumnado para dar 
certas materias, un imposi-
ble en centros nos que xa de 
por si hai pouco alumnado. 
Non deixa de ser un obstá-
culo a maiores, entre outros 
moitos, para as persoas que 
queren desenvolver a súa 
vida no rural. 
       É necesario que nunha 
sociedade tan polarizada 
como a actual os partidos 
políticos dean exemplo e se 
poñan de acordo para crear 
uns mínimos para rexer o 
ámbito educativo. A edu-
cación pública é algo que 
debemos coidar e loitar por 
mellorar para os e as estu-
dantes que veñan atrás por-
que canta mellor educación 
así será a cidadanía. 
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“Planeta só hai un” é unha 
afirmación que, nos últimos 
tempos, estamos cansas de 
oír en diferente ámbitos 
como os medios de comuni-
cación. A pesares disto, saí-
mos á rúa e seguimos vendo 
lixo tirado no chan, persoas 
que collen o coche para ir a 
menos dun quilómetro ou 
fogares nos que aínda se 
tira o aceite usado polo ver-
tedeiro. 
    A Terra non deixa de 
mandarnos sinais de avi-
so porque xa non aguanta 
máis, non pode. Os fenóme-
nos meteorolóxicos adver-
sos son unha mostra destas  

sinais de alarma que o pla-
neta non deixa de lanzarnos 
dende hai anos. 
     Chegou a hora de actuar, 
poñer cada un o seu grao 
de area e deixarse de escu-
sas porque estamos xa no 
tempo de desconto. Está 
en xogo conservar o noso 
fogar, o de todas e todos, 
se non o coidamos deixará 
de haber vida. Cada acción 
conta e suma e é importante 
que o faga en positivo, a fa-
vor de conseguir un plane-
ta limpo e saudable no que 
vivir. Que o día mundial do 
medio ambiente sexan os 
365 días do ano. 
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A xerente de ASETEM - CCA, Pilar López, visitou varios comercios asociados para presentar a nova campaña, ‘As Cores de ASETEM’. / Foto: Cerne

Máis de 1.000 euros en premios nas Cores de ASETEM

A iniciativa de ‘As cores de 
ASETEM’ xa está en mar-
cha nos comercios locais 
asociados. Con esta nova 
campaña, o centro comer-
cial aberto melidense busca 
dinamizar os establecemen-
tos de proximidade da vila  
durante tres semanas sor-
teando máis de 1.000 euros 
que repercutirán nas tendas 
participantes. 

     Nesta primeira semana, a 
laranxa, os comercios teñen 
varias caixas para agasallar 
coas compras e algunhas 
delas están premiadas no 
seu interior cun vale de 20 
euros que deben vir cam-
biar ás oficinas de ASETEM 
- CCA e gastar antes do vin-
deiro 26 de xuño. A seguin-
te, a semana branca xira 
arredor da tradicional noite 

aberta, que se vai celebrar 
o venres 17 ata as once da 
noite. Durante esta xornada 
haberá grandes descontos e 
promocións, animación a pé 
de rúa a cargo do grupo de 
gaitas Maruxeira, obradoi-
ros infantís e o concerto de 
Leirabuxo e Tania Veiras. 
Coas compras desa tarde, 
os clientes poderán cam-
bialos por entradas nume-

radas para entrar no sorteo 
de cinco vales de cen euros 
que se realizará no concer-
to que haberá a partir das 
once da noite no Cantón de 
San Roque, lugar onde se 
concentrarán todas as acti-
vidades deste día. A última 
semana, a verde, será den-
de o 20 e ata o 26, durante 
esas xornadas as persoas 
que realicen unha compra 

nos establecementos parti-
cipantes igual ou superior 
a cincuenta euros poderán 
degustar durante a tarde 
do luns 27 uns ricos xeados 
de Borboriño e o martes 28 
uns chocolates na Churrería 
O Burato. 
      ‘As Cores de ASETEM’ 
é unha iniciativa nova que 
ten como finalidade animar 
as compras na vila.  



4 Empresa Cerne 196. Xuño 2022

Regresa ao comercio a campaña dos 
Días Azuis con 12.000 euros en premios

O vicepresidente de ASETEM - CCA na recollida de premios da edición de inverno do ano pasado. / Foto: Cerne

Regresa ao comercio local 
de toda Galicia a campaña 
dos ‘Días Azuis’, promovida 
e organizada pola Dirección 
Xeral de Comercio da admi-
nistración autonómica. 
         Nesta edición de ve-
rán, a iniciativa para dina-
mizar os establecementos 
de proximidade sorteará 
12.000 euros en tarxetas 
prepago para  gastar nas 
pequenas tendas.
   Para poder participar 
neste sorteo, os usuarios e 
usuarias deben mercar en-
tre o  xoves 23 de xuño e o 17 
de xullo nun comercio local, 
rexistrar a súa compra na 
páxina web dos ‘Días Azuis’ 
(www.diasazuis.com) sa-
cándolle unha foto ao tícket 
dese día e, se o desexa para 

aumentar as posibilidades 
de ser a ou o premiado, o 
comerciante tamén pode 
dende a tenda rexistrar a 
compra en www.diasazuis.
com/comercios para que 
entre no sorteo. 
        Nesta campaña parti-
cipan a maioría dos estable-
cementos de proximidade 
de Galicia, polo que á hora 
de repartirse os premios ha-
berá: seis tarxetas prepago 
de 250 euros por provincia 
e corenta de 150 euros, dez 
para cada unha. O sorteo 
será ante notario o vindei-
ro xoves 21 de xullo. Unha 
vez realizado o sorteo, den-
de a Dirección Xeral de Co-
mercio comunicaranlle aos 
centros comerciais abertos 
os nomes das persoas afor-

tunadas para facer entrega 
das tarxetas prepago. 
     A iniciativa dos ‘Días 
Azuis’ conta con gran re-
percusión no noso muni-
cipio, xa que nos últimos 
tres anos en todos houbo 
un usuario ou usuaria das 
tendas de Melide que resul-
tou premiado cunha tarxeta 
prepago, que repercutiu no 
comercio local. Por esta ra-
zón, dende ASETEM - CCA 
animan á veciñanza a par-
ticipar nesta campaña coas 
compras desas semanas. 
Dende a Dirección Xeral de 
Comercio manifestan que 
os ‘Días Azuis’ son unha 
mostra máis de que mercar 
e apoiar os establecementos 
de proximidade pode ter un 
gran premio.

Hai tres semanas comeza-
ban os obradoiros infantís 
de ASETEM - CCA, unha 
actividade dirixida ao pú-
blico infantil nas mañás dos 
sábados para que os pais e 
nais poidan mercar máis 
relaxados durante esas ho-
ras e os nenos e nenas, ao 
mesmo tempo, aprenderan 
xogando sobre o noso co-
mercio local. 
      Para participar nestes 
obradoiros, impartidos polo 
persoal da Academia O Pe-
queno Besbello, as fami-
lias deben achegar ou ben 
ás oficinas de ASETEM ou 
ben ao centro de O Peque-
no Besbello o propio sábado 
un tícket de compra desa 
semana, sen importe míni-
mo, dun dos establecemen-

tos asociados a entidade 
empresarial da comarca da 
Terra de Melide. As tendas 
socias pódense consultar 
na páxina web de ASETEM: 
www.asetem.com no apar-
tado de socios. 
      Esta actividade está a 
ser un gran reclamo para as 
crianzas, dado que dende 
as 10:00 ata as 12:00 horas 
xogan e aprenden cuestións 
relacionadas co comercio lo-
cal en inglés, con talleres de 
debuxo e ilustración. Tanto 
o persoal da academia como 
a directiva de ASETEM es-
tán satisfeitos co resultado 
dos primeiros obradoiros 
porque está a cumprir os 
obxectivos marcados e os 
usuarios e usuarias están 
satisfeitos co servizo. 

Éxito dos obradoiros infantís 
organizados por ASETEM - CCA

Local da academia ‘O Pequeno Besbello’ en Melide. / Foto: Cerne
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TABOLEIRO DE ANUNCIOS 
DO CERNE

Un novo servizo 
á disposición das 
empresas locais e 

da veciñanza

   Un espazo no que    
  poder anunciar:    
ofertas e demandas  
     de emprego,     
anuncios de texto e      
   mensaxes de   

interese social 

Para empregar este 
taboleiro: 

981 50 61 88
info@asetem.com
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Imaxe promocional do programa de axudas da Iniciativa Xove da administración autonómica. / Foto: Xunta de Galicia

A mocidade emprendedora poderá optar ás 
subvencións do programa Iniciativa Xove 

cer, a calidade de vida e o 
benestar dos mozos e mozas 
galegos, a través de iniciati-
vas integrais e específicos 
de actuación. 
     Os proxectos xuvenís son 
considerados aqueles lide-
rados pola mocidade nos 
que as persoas novas sexan 
as protagonistas, a través da 
participación activa na pla-
nificación e na realización 
das actividades deseñadas 
por elas mesmas. 
     Poderán solicitar esta 
liña de axudas económi-
cas: os grupos informais de 
persoas mozas que desexen 
realizar unha iniciativa xu-
venil e que reúnan os requi-
sitos establecidos na orde; 
e as asociacións xuvenís, 
as entidades prestadoras 
de servizos á mocidade e 
as súas respectivas federa-
cións, sempre que, no caso 
destas últimas, o proxecto 
que presenten sexa diferen-
te do que presenten, se é o 
caso, as asociacións xuvenís 

ou entidades prestadoras 
que formen parte da fede-
ración. 
     O orzamento total do 
proxecto que presenten as 
persoas interesadas non 
poderá superar os 5.000 
euros. A iniciativa deberase 
desenvolver na comunidade 
autónoma e calquera das 
actividades desenvolvidas 
serán de carácter gratuíto 
para as persoas destinata-
rias do proxecto e non po-
derán xerarse ingresos por 
pagamento de cotas, en-
tradas ou outros de similar 
natureza. Non serán sub-
vencionables as iniciativas 
que consistan na celebra-
ción de concertos ou festas, 
agás que estas actividades 
teñan unha entidade me-
nor e se inclúan dentro dun 
programa de actividades 
máis amplo e, en todo caso, 
xustificarase a súa necesi-
dade e oportunidade den-
tro do desenvolvemento do 
proxecto. 

A administración autonó-
mica vén de publicar no 
DOG as bases reguladoras 
para a concesión, en réxime 
de concorrencia competi-
tiva, das axudas enmarca-

das no programa Iniciativa 
Xove, para a posta en mar-
cha de proxectos xuvenís 
durante durante este ano. 
     A finalidade destas sub-
vencións é fomentar e con-

solidar a participación libre 
e eficaz da mocidade no 
desenvolvemento político, 
social, económico e cultu-
ral, así como promover a 
adecuada utilización do le-

A Xunta de Galcia publica as axudas para a   
modernización dixital de comercios e artesáns

Exemplo dunha páxina web dun comercio local da vila. / Foto: Cerne

A Xunta de Galicia publica 
as axudas para a transfor-
mación dixital e moderni-
zación do sector comercial e 
artesán galego. 
     Os beneficiarios destas 
subvencións son: por unha 
banda, comerciantes reta-
llistas, de alta nalgún dos 
epígrafes do IAE que se re-
lacionan no anexo II e III 
da documentación da axu-
da (pódese consultar na pá-
xina web da asociación em-
presarial da comarca, www.
asetem.com) que constitúa 
a súa actividade principal, 
con domicilio fiscal en Gali-
cia e, de ter establecemento, 
que teña unha superficie de 
exposición e venda inferior 
a 300 metros cadrados. 
Pola outra banda, os obra-
doiros artesáns inscritos no 
Rexistro Xeral de Artesanía 
de Galicia. 
      Dentro deste programa 
de axudas hai varias liñas de 
actuación subvencionables 
que son: a primeira, liña de 
dixitalización comercial na 
que se establecen dous mó-

dulos de actuacións subven-
cionables segundo o grao de 
dixitalización do comercio, 
incompatibles entre si. Por 
unha parte, obradoiros arte-
sáns e comerciantes retallis-
tas con tenda física: módulo 
1. Artesáns e comerciantes 
con tenda física sen páxina 
web ou con ela sen actua-
lizar. Será subvencionable 
a dixitalización básica, que 
supón obrigatoriamente a 
realización do conxunto das 
seguintes actuacións: im-
plantación ou actualización 
da web, hardware (sistema 
TPV ou tablet) e lector de 
código de barras, software 
de pagamento, impresor de 
código de barras térmica, 
ferramentas de márketing 
dixital (SEO, SEM, ADS, 
inhound márketing, CRM, 
web analytics). Módulo 2, 
artesáns e comerciantes 
retallistas con tenda física 
e páxina web sen venda en 
liña, que teñan implantadas 
as actuacións do anterior 
módulo. Serán subvencio-
nables: a implantación de 

web con tenda en liña, sis-
temas dixitais de stock in-
tegrado no punto de venda, 
ferramentas de márketing 
dixital, loxística e-commer-
ce, xestor de redes sociais. 
Neste mesmo módulo, arte-
sáns e comerciantes retallis-
tas con tenda física e páxina 
web con tenda en liña, que 
teñan implantadas as ac-
tuacións do módulo 1. Serán 
subvencionables: o mante-
mento da páxina web, me-
llora dos sistemas dixitais 
de stock integrado no punto 
de venda, mellora das ferra-
mentas de márketing fixital, 
loxísitca e-commerce, siste-
mas click and collect, xes-
tor de redes sociais, imaxe 
dixital e sistemas dixitais de 
control de accesos. 
     Os comerciantes retallis-
tas sen tenda física poden 
optar a: modulo 1, será sub-
vencionable a posta en mar-
cha da actividade comer-
cial con venda en liña, que 
supón obrigatoriamente a 
realización do conxunto das 
seguintes actuacións: im-

plantación ou actualización 
da páxina web, sistemas 
dixitais de stock integra-
do, ferramentas de márke-
ting, loxística e-commerce, 
xestión de redes sociais e 
imaxe dixital. Módulo 2, 
para comerciantes e arte-
sáns sen tenda física que xa 
teñan implantadas todas as 
actuacións do módulo ante-
rior. Será subvencionable: 
mantemento da web, mello-
ras dos sistemas dixitais de 
stock e das ferramentas de 
márketing dixital, loxística 

para o comercio electróni-
co, xestor de redes sociais e 
imaxe dixital. 
     Por último está a liña de 
modernización comercial, 
dirixido a obradoiros arte-
sáns e comerciantes reta-
llistas con tenda física. As 
actuacións subvencionables 
son: a adquisición de pri-
meiro  uso, equipamentos 
propios da actividade. O 
investimento máximo sub-
vencionable desta liña é de 
7.000 euros. Prazo de soli-
citudes ata o 23 de xuño. 
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“As previsións para este verán son boas, 
xa temos días con todo completo”

Pablo Vilariño, responsable do Hotel Lux Melide nas instalacións do establecemento. / Foto: Cerne

- Como xorde este 
proxecto chamado Ho-
tel Lux Melide? 
- Pablo Vilariño: Pois 
como xa sabedes, levamos 
rexentando a Churrería O 
Burato corenta e nove anos, 
case medio século en activo, 
logo abrimos a Pensión A 
Bereguela no 2010 e unha 
vez que nos fixemos co in-
moble decidimos crear o 
hotel. Esta decisión xurdiu 
de buscar algo que Melide 
non tivera ata o momento, 
saírse do tema de pensións 
e albergues. É certo que hai 
varios hoteis no municipio 
pero queriamos facer algo 
diferente, especialmente 
pola localización, xa non 
pola categoría. O Hotel Lux 
Melide cremos que un dos 
seus puntos fortes é ese a 
localización no pleno centro 
da vila. 
- Descríbenos as insta-
lacións para as persoas 
que aínda non coñecen 
o establecemento. 
- (P.V): Pois as nosas ins-
talacións constan de trinta 
e cinco habitacións, todas 

elas dobres e algunha pode 
chegar ata cuádruplo; logo 
temos unha sala de reu-
nións, varias salas de estar, 
lavandería -un servizo moi 
importante para os pere-
grinos-, unha terraza que 
esperamos abrir en pouco 
tempo cunha fuck truck e 
un párking de catro prazas.
Ademais, nós fomos apren-
dendo de erros e un deles 
que cometemos coa pen-
sión foi non ter un espa-
zo para gardar as bicis dos 
hóspedes, por ese motivo 
decidimos crear un espazo 
exclusivo para ofrecer este 
servizo. 
- Levamos meses escoi-
tando que no sector da 
hostalería hai moita fal-
ta de persoal. 
- (P.V):  Está moi com-
plicado. Levamos buscan-
do persoal case dende que 
abrimos, a principios de ano 
xa estamos recibindo os pri-
meiros currículums e neste 
momento, máis ou menos, 
completamos o cadro de 
persoal porque aínda esta-
mos coas últimas fases de 

elección, pero custou moito 
atopar o persoal. Non che-
go a entender moi ben esta 
situación porque nós temos 
unha ampla experiencia no 
sector, como che dicía para 
o ano son 50 xa coa churre-
ría, somos conscientes de 
que é un traballo estacio-
nario, dado que ao rematar 
a tempada de verán temos 
que volver reducir o cadro 
de persoal e igual é ese un 
dos inconvintes.  Non obs-
tante é complicado de en-
tender porque buscabamos 
persoal de diferentes ran-
gos como camareiros, axu-
dante de cociña, persoal de 
limpeza, etc e custou moito 
chegar a ter todo cuberto. 
- Falas de axudante de 
cociña, dades comidas?
- (P.V): Temos servizo de 
almorzo e cea tipo buffet 
para as persoas hospedadas 
que así o contraten. 
- Cales son as previsións 
para este verán?
- (P.V): As previsións son 
boas. Dende Semana Santa 
cara aquí xa empezaron a 
subir as reservas e a deman-

da, xa empezamos a ter días 
cheos que dá moito gusto 
poder dicir que temos o ho-
tel completo. Tamén é certo 
que vimos duns meses, máis 
ou menos dende novembro 
do ano pasado no que todo 
eran perdas porque estaba 
sendo unha época bastante 
mala. 
- E hai que ter en conta 
que a hostalería vén de 
dous anos moi duros 
por mor da pandemia.
- (P.V): Si, a nós no hotel 
non nos pillou porque aínda 
se estaba construíndo pero 
na churreria e na pensión si 
que o notamos moito, pasa-
mos de ter unha lista de re-
servas constante a que todo 
fosen anulacións. 
- Son os peregrinos o 
gran público?
- (P.V): Nesta época si. Nós 
traballamos, sobre todo con 
peregrino estranxeiro. Logo 
na pensión notabamos moi-
to as diferenzas entre esta-
cións, xa que na primavera 
e no outono hai máis pere-
grino estranxeiro pero en 
cambio no verán gaña o na-
cional. Logo no hotel tamén 
reservas de comerciais que 
lles cadra ter que pasar uns 
días por Melide e deciden 
quedarse aquí. 
- En que se diferenza 
rexentar unha pensión 
dun hotel?
- (P.V): É moi distinto, nun 

hotel é todo moito máis or-
ganizado e, pola contra na 
pensión é como máis de 
andar pola casa. Na pen-
sión non tes porque nin ter 
unha recepción física e nun 
hotel xa se che esixe outra 
presenza e servizos porque 
tamén os prezos son moi 
distintos. Logo penso que 
o hotel é máis agradecido 
porque traballas fronte a 
fronte coa clientela, sempre 
agradecen que fales con eles 
e lles contes cousas de Me-
lide. Non obstante, na pen-
sión case non tes trato coa 
clientela porque velos can-
do lles entregas as chaves e 
pouco máis. 
- As reservas por in-
ternet xa eclipsaron as 
chamadas? 
- (P.V): As reservas telefó-
nicas baixaron unha barba-
ridade nos últimos anos. Se 
antes eran as reservas tele-
fónicas o 50% ou 60% agora 
non chegan ao 10%. A gran 
maioría de reservas son me-
diante a rede. 
- Como afrontas a res-
ponsabilidade de dirixir 
un hotel coma este?
(P.V): Con medo a verdade. 
O bo é que a familia sempre 
está aí e podes contar con 
eles para calquera cousa, 
tanto a xeración anterior 
como a miña que estamos 
apoiándonos os uns aos ou-
tros en todo. 

ENTREVISTA NOVO SOCIO

A fachada do Hotel Lux de Melide de tres estrelas. / Foto: H.L.M
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A clínica dental Ana Marcos Cardo cumpre 
11 anos coidando da nosa saúde bucodenteal

Ana Marcos Cardo, odontóloga, na súa clínica situada na ronda da Coruña en Melide. / Foto: Ana Marcos Cardo

A clínica dental Ana Marcos 
Cardo cumpre once anos 
coidando da nosa saúde bu-
codental. 
      Esta nova odontóloga 
leva máis dunha década 
traballando na nosa vila, na 
ronda da Coruña, número 
31. O seu horario é de luns 
a venres, pola mañá dende 
as 9:00 ata as 13:00 horas e, 

pola tarde, de 16:00 a 20:00 
horas. A atención é median-
te cita previa que se pode 
pedir a través do teléfono 
981 50 57 05. 
    Na clínica dental Ana 
Marcos ofrecen servizos de 
prevención, odontopedia-
tría, ortodoncia, estética 
dental, endodoncia e im-
plantoloxía.

      Algunhas das vantaxes 
deste establecemento so-
ciosanitario é o seu trato 
próximo e profesional. Ade-
mais, contan cos tratamen-
tos máis avanzados para a 
saúde dental dos seus pa-
cientes. Toda a información 
sobre esta clínica de odon-
toloxía pódese atopar en 
anamarcosdental.com. 

A exposición fotográfica 
‘Cando ninguén ve’ do co-
lectivo Sentempo xa se pode 
observar no bar Kodex, na 
praza das Coles, ata o vin-
deiro sábado 25. 
    A amizade dos integrantes 
do grupo Sentempo conso-
lidouse ao abeiro do mestre 
José Veses, quen impar-
tiu ao longo deste curso un 

obradoiro de fotografía no 
marco das actividades das 
Escolas Culturais organiza-
das polo Concello de Meli-
de. A paixón polas imaxes 
e a ilusión dos seus parti-
cipantes impúlsaos a com-
partiren os resultados con 
todas aquelas persoas que 
gocen con esta gran arte 
compartida. 

Cartel da exposición fotográfica ‘Cando ninguén ve’. / Foto: Sara Paz

A exposición fotográfica ‘Cando 
ninguén ve’ xa está aberta no Kodex
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Sae adiante a lei do só si é si, con 201 votos a favor, 140 en contra e 3 abstencións no Congreso Este lema nace en España 
fai seis anos tras a violación múltiple da Manada, dende entón carteis invaden rúas e redes sociais.
A lei de garantía integral da liberdade, así se lle recoñece formalmente. Esta lei fundamentase no consentimento, libre 
e expresado claramente. Esta lei provoca un cambio evidente na perspectiva sobre a violencia sexual. É considerada xa 
a lei estrela desta lexislatura en materia de igualdade, e unha das máis vangardistas de Europa. Cambia o paradigma 
xurídico sobre o tratamento da violencia sexual.
Esta lei incorpora non só unha serie de medidas en distintos ámbitos para garantir o dereito das mulleres “a súa liber-
dade sexual”. Senón tamén “ a reparación das vítimas”, e o recoñecemento, por primeira vez, das vítimas de violencia 
sexual, de explotación sexual e trata con fins de explotación sexual como vítimas de violencia machista. Tamén a muta-
ción xenital feminina e os matrimonios forzados englóbanse neste concepto de violencia.
No ámbito penal unha agravante da agresión sexual será a sumisión química, ata agora era considerada unicamente 
abuso. O acoso nas rúas será considerado delito así como a violencia dixital. Se estes delitos son levados a cabo por 
menores de idade as penas levarán sempre medida accesoria de someterse a programas formativos sobre educación 
sexual e educación en igualdade.
Tamén se prohibirá a publicidade que promova a pornografía. A educación sexual será obrigatoria en todas as etapas 
educativas. Abriranse centros de crises 24 horas que darán atención psicolóxica, xurídica e social a vítimas e familiares 
tanto presencialmente como por teléfono ou internet. Haberá como mínimo un por provincia, na actualidade existen 
dous, un en Madrid e outro en Asturias. As vítimas dunha agresión sexual terán o mesmo acceso que as vítimas de vio-
lencia de xénero a axudas económicas se gañan menos do salario mínimo, o que se coñece como rendas de inserción. 
Polo tanto as vítimas de violencia sexual en caso de que gañen menos do salario mínimo recibirán unha axuda econó-
mica equivalente a seis meses de subsidio por desemprego e serán de maior contía se a vítima ten unha discapacidade 

A LEI DO SI É SI

ou persoas ao seu cargo.
Segundo o Código Penal actual, sen violencia e sen intimidación é abuso e non violación. Esta lei define con exactitude o consentimento, pero esta 
cuestión abre o debate de se o si só é si se pon en risco o dereito de presunción de inocencia, xa que na práctica podería ser o denunciado o que ten que 
probar que non o fixo. En canto as penas van dende unha multa ata penas de prisión de 12 anos de prisión para as violacións agravadas, e de 15 anos 
cando concorran dúas circunstancias agravantes, entre estas están as agresións cometidas por dúas ou máis persoas, o uso de fármacos ou drogas para 
anular a vontade da vítima, que a muller sexa parella ou ex parella (aínda sen convivencia) ou o uso da violencia física ou armas para ameazar.
Os piropos intimidatorios, os comportamentos ou proposicións de carácter sexual que cren na vítima unha situación obxectivamente humillante, hostil 
ou intimidatoria, acarearán multa ou traballos en beneficio da comunidade ou pena de localización permanente, pero para iso será a persoa agraviada 
a que terá que interpoñer denuncia, non irá de oficio.
A difusión de fotografías e vídeos privados de contido sexual sen consentimento será unha conduta que acarreará penas de tres a un ano de prisión 
ou unha multa de 6 a 12 meses. Tamén compartir ou renviar por Whatsapp ou outras vías este tipo de imaxes tras recibilas será tamén obxecto dunha 
multa de un a tres meses.
A necesidade dunha lei actualizada neste ámbito ven dada polas violacións múltiples coñecidas no último ano. A pesar de que nin o Ministerio do 
Interior nin de Fiscalía non desglosan os datos sobre o número de denuncias de violacións en grupo que se rexistran sabemos que o Portal Geoviolen-
ciasexual documentou 274 agresións sexuais e violacións múltiples entre os anos 2016 e 2021.
Agora tan só queda que sexa ratificado polo Senado para que sexa aprobada definitivamente e entre en vigor.

O equipo de xuvenís do Cire consegue o tan merecido ascenso

Membros do equipo do Cire de Melide da categoría de xuvenís antes dun partido.  / Foto: Cire Melide

O equipo de xuvenís do club 
melidense, Cire, consegue o 
tan merecido ascenso á ca-
tegoría superior. 
     O pasado sábado día 5 
os rapaces da categoría xu-
venil golearon no Campo 
Municipal da vila ao Vic-
toria Fútbol Club polo que 
acadaron o ascenso. A pe-
sar de quedar un partido, 
as matemáticas xa lles dan 
o obxectivo que perseguían 
durante esta tempada. 
      A celebración deste gran 
éxito levouse a cabo na fon-
de dos Catro Caños, como 
xa vén sendo habitual nos 
diferentes equipos do club. 
Os xogadores do xuvenil 
realizaron unha tempa-
da case perfecta, dado que 

gañaron todos os partidos 
agás un no que empataron. 
Estes magníficos resulta-
dos son unha boa mostra do 
gran nivel deportivo que o 
equipo conseguiu acadar en 
todos os partidos.  
     Dende o Cire de Melide 
manifestan estar moi con-
tentos por esta boa nova e 
destacan que “o Cire está 
máis vivo ca nunca”. De 
feito, durante o partido as 
bancadas estiveron cheas 
e a afección implicouse ao 
100% cos rapaces do xuve-
nil. Sen dúbida, este mere-
cido ascenso é unha alegría 
non só para os afeccionados 
do fútbol senón para todo o 
municipio e a súa veciñanza 
en xeral. 
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O Síndrome de Asperger é 
un trastorno do desenvol-
vemento dentro do TEA, 
que comparte característi-
cas nucleares do autismo en 
aspectos como a interacción 
social, a comunicación ver-
bal e non verbal, a rixidez 
de pensamento ou a infle-
xibilidade para os cambios. 
Non obstante, a principal 
diferenza está na fluidez da 
linguaxe e na capacidade 
intelectual, sendo incluso 
superior á media nalgúns 
casos. 
        Afecta máis a poboación 
masculina que á feminina e 
de forma xeral, adoitan ter 
excelentes habilidades de 
memoria (feitos, figuras, 
datas, etc.) e moitas adoi-
tan sobresaír en campos 
como as matemáticas ou a 
ciencia. Como puntos débi-
les, teñen dificultades para 
crear vínculos de amizade, 
dificultades coa linguaxe li-
teral e precisan das rutinas 
e o ambiente estruturado 
para sentirse tranquilxs. 
Teñen ademais problemas 

para tolerar a frustración e 
a miúdo presentan ansieda-
de ante a crítica ou o fraca-
so. 
    A logopedia encargara-
se, dentro da intervención 
co Asperger, de traballar 
os déficits a nivel comuni-
cativo. A nivel verbal, non 
entenderán totalmente o 
discurso que se lle presente. 
De feito, a adquisición da 
linguaxe estará retrasada 
nalgúns casos.
       Tenden a facer comuni-
cación con frases memoriza-
das sen usalas en contextos 
adecuados. As metáforas, 
expresións non literais, do-
bres sentidos e analoxías 
deben ser traballadas para 
que lles permita unha in-
teracción adecuada. O seu 
ton, volume e entoación 
tenden a ser excesivamente 
formais, cun ton monótono, 
o que as demais persoas in-
terpretan como “pedante”. 
Tamén poden aparecer difi-
cultades para usar as pala-
bras correctas nunha con-
versa ou para realizar unha 

introdución e seguimento 
dun tema nunha conversa. 
Estas alteracións son par-
te das súas dificultades se-
mántico- pragmáticas e a 
miúdo presentan hiperlexia 
(alta capacidade para a lec-
tura de forma precoz, pero 
con dificultades para com-
prender e usar a linguaxe 
oral). Polo tanto, moitos 
presentarán alteracións a 
nivel académico que dificul-
ten a súa aprendizaxe e que 
cheguen a provocar fracaso 
escolar se non se incide so-
bre os seus puntos débiles e 
se potencian os seus puntos 
fortes.
      A nivel non verbal, a vi-
sión do mundo relacional 
dunha persoa con Asperger 
é diferente. Non está ana-
lizando e interpretando de 
forma constante as expre-
sións e reaccións das per-
soas para adaptarse a elas, 
o que pode traer múltiples 
malentendidos e situacións 
incómodas. Deberá ades-
trarse en canto á lectura 
das expresións, de xestos, 

tons de voz, etc.. Estará 
este aspecto tamén influí-
do porque o seu nivel e te-
mas de conversa non estean 
acorde co doutras persoas 
de mesma idade. Ademais, 
en si mesmos, a linguaxe 
corporal e as expresións 
faciais serán lixeiramente 
inadecuados (a mirada será 
máis ríxida ou fixa sobre o 
interlocutor, as expresións 
das emocións semellarán 
artificiais e extremas e terá 
dificultades para manter as 
quendas de conversa ou a 
espera ante determinadas 
actividades).
        O crecemento diminui-
rá as alteracións en canto á 
comunicación verbal pero é 
probable que a intervención 
logopédica deba estenderse, 
e incluso acompañar na ida-
de adulta, para traballar os 
déficits a nivel comprensivo 
en linguaxe oral e escrito 
e coa linguaxe non verbal, 
moito máis complexa e con 
máis matices.

O MUNDO ASPERGER

O Concello de Melide esta-
bilizará 29 prazas de per-
soal laboral temporal para 
avanzar na consolidación 
e estabilización de prazas 
deste tipo de persoal. Nes-
ta listaxe de prazas recó-

llense as de: profesorado 
do Conservatorio, locución 
na radio municipal, anima-
ción deportiva ou cultural 
e profesionais do Centro de 
Información á Muller, entre 
outras. 

Melide estabilizará 29 prazas 
de persoal laboral temporal

O Concello sancionado por actuacións 
graves contra o patrimonio natural 

O edificio da Consellería de Medio Ambiente. / Foto de arquivo

A Xunta de Galicia, a tra-
vés da Consellería de Me-
dio Ambiente, Territorio e 
Vivenda, sanciona á admi-
nistración municipal con 
78.000 euros por dúas in-
fraccións graves tipificadas 

na Lei de Patrimonio Natu-
ral. 
      A administración auto-
nómica vén de rexeitar un 
recurso presentado polo 
Concello de Melide. As ac-
tuacións sancionadas son 

por abrir dúas gabias que 
modificaron unha canle de 
regadío e por depositar lixo 
nunha parcela de titulari-
dade municipal que forma 
parte da Rede Natura 2000. 
Estes feitos están relaciona-
dos cuns traballos realiza-
dos na zona co fin de conter 
un vertido contaminante 
ao río Furelos, á altura do 
Polígono da Madanela. A 
construción da nova Edar 
no Polígono é unha desta-
cada demanda do Concello 
á Xunta de Galicia para evi-
tar estas situacións. 
      Unha sanción que afecta  
á veciñanza do municipio 
directamente, dado que son 
os grandes prexudicados 
porque a sanción se pagará 
cos impostos locais e pos-
to que son os que sofren o  
dano medioambiental.

Fachada da Casa Consistorial melidense. / Foto de arquivo
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Un veciño reclama un bo servizo de 
limpeza da rúa Vicente Risco da vila

Situación actual da Rúa Vicente Risco de Melide.  / Foto: C. N

Un veciño da vila reclama 
un bo servizo de limpeza 
da rúa Vicente Risco, onde 
é propietario dunha finca, 
dado que, segundo mani-
festa, se acumula o lixo nesa 
zona co conseguinte risco 

de insalubridade, atascos 
na rede do sumidoiro e a 
inundación da súa parcela 
nos días de choiva.   
     A problemática con esta 
rúa vén de lonxe, xa que 
anos atrás, cando aínda 

gobernaba o Partido Popu-
lar, “por deficiencias que 
provocaban a inundación 
constante da vía pública e 
a anegación da miña finca”, 
afirma o veciño melidense. 
Esta rúa tivo que ser arre-
glada polo equipo de go-
berno actual a principios 
de 2020, despois dunha 
denuncia deste veciño e tal 
e como sinala, “levo dous 
anos reclamando ao Conce-
llo a limpeza deste tramo de 
vía sen resultado positivo”. 
    Pola outra banda, o Con-
cello de Melide confirma 
ter conversado co veciño 
afectado e que se requeriu á 
empresa concesionaria en-
cargada da limpeza das rúas 
que manteña limpa esta 
zona da vila.  Dado que o 
veciño afirma que o barren-
deiro non limpa a rúa. 

Rematadas as obras de renovación dun 
tramo da avenida de Toques e Friol

Bernardo Fernández, portavoz do ente provincial, co alcalde e tenente-alcalde no municipio. / Foto: Concello de Melide

A Deputación da Coruña re-
matou as obras de renova-
ción dun tramo da estrada 
DP-4604, a avenida de To-
ques e Friol, unha vía moi 
frecuentada dado que pasa 
por ela o Camiño Primitivo. 
     Nesta avenida os traballos 
leváronse a cabo nun tramo 
dun quilómetro de lonxi-

tude. A actuación consistiu 
na renovación do firme e a 
mellora da sinalización ho-
rizontal para lograr unha 
mellor convivencia entre o 
tráfico rodado e os peóns, 
xa que esta zona é moi em-
pregada tanto pola veciñan-
za como polos peregrinos e 
peregrinas que veñen pola 

ruta do Camiño Primitivo 
ata Melide. 
     Dende a administración 
provincial, Bernardo Fer-
nández, fixo fincapé en que 
“con este proxecto humani-
zamos unha das principais 
entradas do Camiño Primi-
tivo a esta fermosa vila do 
Camiño de Santiago e da 

nosa provincia”. A maiores, 
na súa visita ao municipio, 
o portavoz da Deputación  
da Coruña anunciou “unha 
moi boa nova, unha vella 
reivindicación do Concello 
de Melide, que é o remate 
do proxecto para a mellora 
da estrada DP - 4603, cun 
investimento que superará 
os 600.000 euros”, vía pola 
que pasa o Camiño Francés. 
      Outra das novas que 
comunicou Bernardo Fer-
nández foi a continuidade 
do proxecto de mellora da 
seguridade viaria na estra-
da DP - 4604, “unha vez 
rematada a redacción do 
proxecto para a DP - 4603 
comezarase a redacción que 
permitirá dar continuidade 
ás beirarrúas feitas nestas 
entradas, ampliándoas e 
mellorando o seu firme”, 
comentou na súa visita.  
     A maiores, neste mes de 
xuño van comezar no mu-
nicipio tres proxectos fi-
nanciados a través do Plan 
Único que suman 416.559 
euros en total e que están 
relacionados coa mellora da 
seguridade viaria en Meli-
de. Desta maneira, acome-
terase a obra de mellora dos 

accesos ao campo de fútbol 
local (40.559 euros de orza-
mento), a mellora da segu-
ridade viaria nas parroquias 
de Orois, Maceda e ou-
tros núcleos do municipio 
(230.000 euros) e, para re-
matar, a construción dunha 
senda e pasos de peóns ele-
vados dende a Martagona 
ata Furelos (126.242 euros).  
    Bernardo Fernández 
destacou nas súas declara-
cións: “hai que lembrar que 
desde creamos o Plan Único 
no ano 2016 Melide recibiu 
máis de 5,5 millóns de euros 
fronte aos 1,8 millóns de eu-
ros que tería recibido co an-
terior sistema de reparto de 
fondos que tiña o PP cando 
estaba a fronte da Deputa-
ción da Coruña”. 
      Ademais, fixo o portavoz 
provincial da Coruña finca-
pé en que agora os fondos 
son “repartidos con criterios 
obxectivos e transparentes 
entre todos os concellos da 
provincia. Iso permite aco-
meter un número de obras 
moi superior ao que se viña 
realizando co goberno ante-
rior, o que dá boa mostra do 
compromiso deste equipo 
co reparto de fondos”. 

Este ano volverá celebrarse 
unha das grandes festas da 
vila melidense, a que honra 
a Virxe do Carme. Logo de 
dous anos sen celebrarse 
por mor da pandemia este 
ano a Comisión organiza un 
sorteo de tres grandes ces-
tas de alimentación e varios 
décimos para a lotaría de 

Nadal de varias administra-
cións. 
     Participar neste gran sor-
teo é unha maneira mías 
de colaborar a realizar as 
Festas do Carme que se van 
celebrar a mediados de xu-
llo. O sorteo será o día 17 
de xullo ás 14:00 horas no 
Cantón de San Roque. 

A Comisión das Festas do Carme 
de Melide organiza un gran sorteo

Unha das cestas de alimentación que se van sortear en xullo. / Foto: Cerne
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A Escola de Tempo Libre 
Barlovento organiza un cur-
so oficial de monitores en 
actividades de tempo libre. 
Para participar nesta acti-
vidade hai que ter mínimo 
18 anos xa cumpridos e es-

tar en posesión do título da 
ESO ou equivalente. 
   Os interesados en anotar-
se deben inscribirse no de-
partamento de deportes no 
Concello de Melide en hora-
rio de mañá. 

A Escola de Tempo Libre 
Barlovento organiza un curso 
de monitores en Melide

O Concello realizará obras de posta en  
valor no cruceiro máis antigo de Galicia

O cruceiro de Melide que se vai restaurar, situado xunto a Igrexa de San Roque no centro da vila. / Foto: Concello Melide

A administración local me-
lidense realizará dúas obras 
fundamentais de posta en 
valor do cruceiro do muni-
cipio, un dos máis impor-
tantes do seu tipo e o máis 
antigo de Galicia (segundo 
Castelao), con data do sécu-
lo XIV. 

      O cruceiro de Melide é 
un dos grandes elementos 
patrimoniais da vila, está 
situado no interior do es-
pazo urbano sen que a súa 
trascendencia quede de ma-
nifesto, será sometido a un 
proceso de restauración, 
acompañado pola remode-

lación da praza na que se 
atopa. 
     A maiores, a adminis-
tración local instalará nova 
sinalización para divulgar o 
seu forte valor histórico. 
     O cruceiro melidense está 
situado nunha praza próxi-
ma á Igrexa de San Roque, 

no Cantón que leva o mes-
mo nome, zona de encontro 
da veciñanza e dos peregri-
nos. Os traballos de posta en 
valor incluirán a extracción 
da vara e da cruz coa axuda 
dun camión pluma, a emba-
laxe e traslado ata o obra-
doiro da empresa restaura-
dora (Bic) e unha limpeza 
superficial das pezas que 
conserve a pátina. Na zona 
onde se sitúa o cruceiro re-
tirarase a placa metálica e o 
cemento, así como os pasos, 
realizándose unha nova ci-
mentación. O cruceiro res-
taurado será trasladado á 
nova base e remontado. Os 
elementos do cruceiro fixa-
ranse con cuñas de chumbo. 
A nova cinta de suxeición 
será de aceiro inoxidable. 
    Despois da restauración 
instalarase cartelería di-
vulgativa en tres idiomas 
que explique a historia, as 
características e as singu-
laridades do cruceiro me-
lidense. Esta intervención 
definirá de novo o espazo da 
pequena praza, creando un 
lugar axeitado para o dis-
frute desta peza patrimonial 
e a xuntanza da veciñanza e 
os peregrinos do Camiño de 
Santiago. 

     Os traballos no cruceiro 
terán un custo total próxi-
mo aos 8.000 euros e o 
tempo de traballo estimado 
de tres semanas. 
     O persoal do Museo da 
Terra de Melide fala dun-
ha nova “moi agardada e 
benvida”, dado que dende 
esta entidade levaban moito 
tempo demandando estas 
actuacións  polo que cele-
bran que se leven a cabo é 
agradécelle “enormemente 
que o Concello de Melide 
fixera caso das súas de-
mandas e se fixera cargo da 
promoción do proxecto”, 
así como agradece tamén 
“a boa disposición por par-
te da técnica da Dirección 
Xeral de Patrimonio que 
se fixo cargo do expediente 
de tramitación do Proxecto 
Técnico, posto que foi moi 
sensible ás necesidades fun-
damentais e ás eivas do ele-
mento patrimonial”. 
     Ademais, para os que non 
poidan achegarse a obser-
var detidamente o cruceiro 
de Melide en persoa póde-
no ver en 3D na páxina web 
sketchfab.com. Espazo na 
rede onde se poden apre-
ciar todos os seus pequenos 
detalles.  

Continúan os vertidos e a contaminación 
no río Furelos sen unha solución próxima 

O Río Furelos despois do últmo vertido. / Foto: Asociación de Troiteiros 

Continúan os vertidos e a 
contaminación no río Fure-
los sen unha solución próxi-
ma á vista. 
     O pasado 25 de maio o río 
Furelos era vítima dun novo 
vertido de xurros, o que 

provoca que a auga baixe 
con espuma e, por se aínda 
non fose suficiente, un por-
co morto. 
      Ante esta catastrófica si-
tuación, que se repite unha 
vez máis, a Asociación de 

Troiteiros do Río Furelos 
seguiu o protocolo estable-
cido e avisou ao 112 Galicia. 
Así mesmo, nos seguintes 
días o porco foi retirado do 
cauce do río polo persoal do 
Concello de Melide. 
       Dende a Asociación dos 
Troiteiros manifestan que 
“estamos fartos de tanta 
desidia, abandono e falta de 
compromiso por parte das 
autoridades e organismos 
públicos que seguen permi-
tindo estes actos e por par-
te de quen os fai xa indica 
a pouca ou nula educación 
que ten”. Que no río Fure-
los hai, dende hai anos, un 
grave problema medioam-
biental é innegable, polo 
que dende a asociación fan 
fincapé en que “non se pode 
seguir facendo isto e quedar 
impunes. Hai que actuar xa. 
Salvemos o Furelos!”

Parte do cartel do curso oficial de monitores de tempo libre. / Foto: C. Melide
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O Goberno licita 604.758 euros para rehabilitar 
o pavimento da N-547 ao seu paso pola vila

O mapa do tramo de actuación das obras de rehabilitación licitadas polo Goberno central. / Foto: M.T.MA

O Goberno central, a través 
do Ministerio de Transpor-
tes, Mobilidade e Axenda 
Urbana, licitou por 604.758 

euros as obras de rehabili-
tación do firme da estrada 
nacional 547 ao seu paso 
por Melide e Arzúa. 

     A rehabilitación do pavi-
mento plantexada buscará a 
mellora das características 
superficiais e estruturais do 

pavimento desta estrada, 
conseguindo unha maior 
seguridade viaria. 
    As obras que se van exe-
cutar nos tramos compren-
didos entre o quilómetro 
47,400 e o 49,480 no mu-
nicipio de Melide, e entre o 
62,240 e o 64,300 en Arzúa, 
distingue dous tipos de ac-
tuacións en función do grao 
de deterioro actual do firme 
en cada unha das estradas: 
unha actuación superficial, 
que inclúe o fresado e repo-
sición da capa de rodadura 
das zonas sen erros estrutu-
rais do firme; e unha reha-
bilitación estrutural com-
pleta da sección do firme 
en aquelas zonas que pre-
senten peor estado de con-
servación, onde se fresará 
o pavimento existente e se 
estenderá novas mesturas 
bituminosas. 
     Para rematar, completa-
rase a actuación coa reposi-
ción de toda a sinalización 

horizontal afectada polos 
traballos de rehabilitación 
do firme. 
    Estas obras inclúense 
dentro do programa de con-
servación e mantemento da 
Rede de Carreteras do Esta-
do, no que o Ministerio de 
Transportes, Mobilidade 
e Axenda Urbana, mani-
festa que investiu “máis de 
60 millóns de euros desde 
xuño de 2018 na provincia 
da Coruña, e que xera un 
impulso significativo para 
mellorar a calidade de ser-
vizo da infraestrutura viaria 
estatal existente”. 
      Unha actuación necesaria 
para garantir a seguridade 
viaria de peóns e vehículos 
nunha zona con bastante 
tránsito, especialmente, nos 
meses de verán. Polo que é 
fundamental que a estrada 
se atope en boas condicións 
para evitar, na medida do 
posible, accidentes de tráfi-
cos polo seu mal estado. 

‘Caladas non estamos máis guapas!’ gaña o 
certame de relatos curtos a prol da igualdade

Cartel co nome das gañadoras do certame de relatos curtos a prol da igualdade do Concello de Melide. / Foto: C.M

‘Caladas non estamos máis 
guapas!’ da melidá Ariad-
na Penín Miguélez gaña o 
certame de relatos curtos a 
prol da igualdade organiza-
do polo Concello de Melide. 
     Nesta pequena obra li-
teraria a súa protagonista, 
Sabela, comenta diferentes 
mostras de machismo que 
unha muller se atopa no 
seu día a día. Un relato re-

flexivo sobre a violencia de 
xénero na sociedade actual 
que para o xurado do cer-
tame, composto por: Car-
men Liñeira -concelleira de 
igualdade-, Joaquim Váz-
quez- traballador do Conce-
llo-, Ánxela López -biblio-
tecaria-, Silvia Cea -mestra 
de galego- e José Manuel 
Pampín -encargado do club 
de lectura da vila- mereceu 

o primeiro premio dotado 
con 350 euros. No segun-
do posto quedou o relato ‘O 
mandil de Carme’, de Alba 
Rial González, veciña de 
Melide. Pechando o podio 
está o escrito ‘Nós, loving 
indómitas, de Alba Sánchez 
Ares, de Santiago de Com-
postela. 
   Nesta edición presen-
táronse seis relatos curtos. 

Unha vez rematadas as Es-
colas Deportivas e Culturais 
do municipio, o departa-
mento de deportes anuncia 
novos horarios e actividades 
para seguir facendo exerci-
cio físico en Melide. 
     Durante todo o mes de 
xuño a programación de 
actividades é a seguinte: os 
luns e mércores pola mañá 
ás dez comeza unha clase de 

pilates e  ás once andaina; 
pola tarde, ás catro ximna-
sia de mantemento, ás cinco 
e media deporte infantil e 
ás oito e media andaina. Os 
martes e xoves, pola mañá 
ás dez e media ximnasia de 
mantemento; pola tarde, ás 
cinco e media deporte in-
fantil e ás oito e media cla-
se de deporte combinado. 
Todo no Polideportivo. 

Novo horario e actividades para 
practicar deporte no municipio

Grupo de ximnasia de mantemento na clausura das actividades. / Foto: Cerne



Publicidade 15Cerne 196. Xuño 2022



16 Publicidade Cerne 196. Xuño 2022

ODONTOLOXÍA XERAL E DE ESPECIALIDADES
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O Concello de Santiso recibe unha axuda 
para acabar co feísmo das súas instalacións

O palco da música da parroquia de San Román que vai ser restaurado. / Foto de arquivo

O Concello de Santiso reci-
be unha axuda para acabar 
co feísmo das súas instala-
cións, neste caso a adminis-
tración escolleu o palco de 
música da parroquia de San 

Román e a fachada da Casa 
Consistorial. 
     Para levar a cabo estas 
obras de mellora, a admi-
nistración local solicitou 
unha subvención da Xunta 

de Galicia para rematar co 
feísmo, unha axuda conce-
dida cun importe total de 
36.321,16 euros, dos cales 
20.000 euros ponos a ad-
ministración autonómica e 

16.321 euros a municipal. 
Estas obras teñen que estas 
finalizadas antes do 30 de 
setembro deste ano e dende 
o Concello manifestar estar 
contentos por poder reali-
zar este proxecto que me-
llorará a imaxe e condicións 
destas instalacións. 
     Por unha banda, na Casa 
Consistorial de Santiso rea-
lizaranse traballos de lim-
peza da fachada mediante 
sistema de auga a presión, 
humectantes e funxicidas 
e a demolición do chapa-
do de pedra existente na 
parte baixa de parte do pa-
ramento exterior. A con-
tinuación, procederase ao 
pintado da mesma con dúas 
mans de pintura plástica 
branca, mate e sen textu-
ras. A maiores, na fachada 
noroeste incorporarase un 
revestimento tipo SATE de 
80mm de espesor e acaba-
do exterior revocado de cor 
branca e incorporarase un 
chapado de pedra granítica 
de acabado abuxardado e 
pezas de 40x40x2cm. 

     Pola outra banda, no palco 
de música da parroquia de 
San Román construído cun-
ha estrutura de formigón e 
cuberta, distinta á orixinal, 
de placas de fibrocemento 
sustentadas por viguetas 
de formigón pretensado. 
As obras a realizar serán: 
substitución da estrutura 
de soporte de cuberta actual 
por outra nova de madei-
ra laminada, eliminando a 
cobertura de fibrocemento 
por tella cerámica disposta 
sobre entaboado de madei-
ra de pino. Logo realizarase 
un revestimento da base do 
palco cun chapado de pezas 
de granito e incorporarase 
unha varanda de ferro.
     Ademais, esta subven-
ción é por concorrencia non 
competitiva polo que é dada 
as administracións que pri-
meiro a soliciten, a de San-
tiso foi a segunda solicitude 
recibida polo que o equipo 
de goberno quere agradecer 
e destacar o gran traballo 
que realiza o funcionariado 
do Concello. 
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Chega a Santiso o proxecto ‘Aldeas con vida propia’ da 
Deputación da Coruña para acondicionar cinco camiños

O pleno da Deputación da 
Coruña deu luz verde ao 
convenio mediante o que 
achega 113.540 euros ao 
Concello de Santiso para 
cofinanciar as obras do pro-
grama medioambiental ‘Al-
deas con vida propia’. 

    A entidade provincial co-
ruñesa subvenciona desta 
maneira o 80% do custo 
total da iniciativa, valora-
da en 141.925 euros, polo 
que os outros 28.385 euros 
os poñerá a administración 
municipal. 

     Con este proxecto, a De-
putación da Coruña apoiará 
ao Concello de Santiso na 
habilitación de espazos e 
sendas para uso e desfrute 
da veciñanza da localidade.  
Con esta iniciativa de ‘Al-
deas con vida propia’ busca 

Un tramo da parrroquia de Novela (Santiso), núcleo de poboación onde se van realizar obras. / Foto: Cerne

Desaparece o cruceiro de Reboredo 
na parroquia de Borraxeiros

Desaparece o cruceiro da 
aldea de Reboredo na pa-
rroquia de Borraxeiros 
(Agolada). A finais de maio, 
un veciño de Reboredo aler-
taba no Concello da desa-
parición do cruceiro, polo 

que dende a administración 
local denunciaron o acon-
tecido ante a Garda Civil. 
O alcalde afirma que estes 
“son uns feitos intolerables 
contra o noso patrimonio 
que non se poden tolerar”. 

dotar de espazos de tránsi-
tos seguros e cómodos, pen-
sados tamén para activida-
des lúdicodeportivas e para 
reducir o uso do vehículo 
propio. Segundo destacan 
dende a administración lo-
cal estas obras son esenciais 
para poder desenvolver a 
iniciativa ao completo. 
     Estas tarefas permitirán 
acondicionar as marxes e 
pavimentos nos camiños 
dende Xesteira a Novela, 
de Santiso á area recreati-
va da Cornella, do Castro e 
de acceso a Felgueira. Nal-
gúns treitos puntuais des-
tes itinerarios colocaranse 
arquetas e sumidoiros para 
a canalización de augas plu-
viais. Dende o ente provin-
cial afirman: “os traballos 
contan cun prazo de execu-
ción estimado de seis meses 
dende o inicio das obras”. 
     ‘Aldeas con vida pro-
pia’ ten como un dos seus 

obxectivos concienciar á ve-
ciñanza de Santiso en mate-
ria medioambiental e crear 
hábitos saudables como 
primeiro paso para conse-
guir, nunha segunda fase, 
un concello cunha menor 
pegada ambiental e unha 
poboación máis sa, cunha 
boa calidade de vida mello-
rando a seguridade e insta-
lacións da súa contorna. 
     O proxecto inclúe a orga-
nización de charlas forma-
tivas e talleres de ximnasia, 
prestando especial atención 
ás persoas con necesidades 
especiais. Ademais, implan-
tarase a recollida selecti-
va de envases lixeiros nos 
dous principais núcleos de 
poboación, redistribuirase 
a iluminación pública, eli-
minaranse feísmos, coloca-
ranse paneis informativos, 
arranxaranse marquesiñas 
e mellorarase a sinalización 
de lugares de interese.

O Festival Ananda Yoga celebrarase a fin 
de semana do 25 e 26 de xuño en Toques 

A asociación de mulleres 
rurais da comarca de Meli-
de, Alecrín, en colaboración 
co Concello de Toques orga-
niza o Festival Ananda de 
Yoga que se vai celebrar no 
municipio toquense a últi-

ma fin de semana no mes de 
xuño, os días 25 e 26. 
      Durante estas xornadas 
haberá diferentes espazos 
acondicionados para des-
frutar da práctica do yoga, 
instruída por varios mestres 

e mestras desta disciplina. 
Nestas sesións os cativos 
e cativas contarán co seu 
espazo. A maiores haberá 
obradoiros de cociña e diag-
nósticos faciais con cosmé-
tica orgánica e bioterapia. 

Cartel do Festival Ananda de Yoga que se vai celebrar a finais de xuño no concello de Toques. / Foto: F.A.YO cruceiro de Reboredo desaparecido o pasado mes de maio. / Foto: C. Agolada
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Fonte e lavadoiro de Chorén
Esta fonte e lavadoiro sitúa-
se na marxe oeste da vella 
estrada que unía os muni-
cipios de Melide e Agolada, 
nun núcleo de casas cons-
tituído nas marxes de dita 
estrada na aldea de Chorén, 
en Santiso. 
     A fonte e lavadoiro de 
Chorén atópase acubillada 
nun recanto protexido por 
unha cuberta de madeira 
realizada con pontóns e tá-
boas que serven de apoio 
do tellado. Este elemento 
de uso funcional consta de 
tres partes principais: fon-
te, pilón e pedra para lavar. 
A parte máis destacada é o 
pilón, dado que conta cun 
frontal ornamental remar-
cado por unha moldura pe-
rimetral que conta con dous 
entrepanos no seu interior. 
Esta é unha peza de grandes 
dimensión: 1,76 metros de 
longo por 52 centímetros 
de altura), semella tratarse 
dun elemento reaproveita-
do -podendo tratarse dun 
tramo de varanda dunha 
solaina dunha edificación 
pacega- e adaptado ao novo 

uso, xa que nun dos seus 
extremos fíxoselle un bura-
to para servir de aliviadoiro 
do pilón. Este pilón conta 
con outro muro liso no la-
teral que está rematado por 
unha pequena pedra para 
lavar realizada en cemento. 
A fonte en sí contaba cun 
verquedoiro de cantería, ao 
que lle acoplaron unha tu-
baxe metálica para servir de 
cano, e sobre el instalouse 
recentemente unha pedra 
de granito cadrangular, la-
brada e ornamentada con 
moldura, de realización me-
cánica, que pode tratarse do 
tapiado da arqueta ou oco 
do que parte o verquedoiro, 
que vai castrada no muro 
de cachotaría do caseto que 
acolle ao elemento.
Merece ser destacado que 
por encima do tellado do ca-
seto onde se ubica a fonte e 
o lavadoiro está situado un 
hórreo tradicional de dúas 
extremas, realizado con pes 
e ucheiras de canteiría, ar-
mazón e carpintería de ma-
deira pintada de cores bran-
ca e vermella.  A fonte e lavadoiro da aldea de Chorén (Santiso) na actualidade. / Foto: abeancos.gal

O Museo da Terra de Melide acolle a mostra 
de labores da asociación de mulleres Catasol

A sede do Museo da Terra 
de Melide acolle a mostra 
de labores realizados pola 
Asociación de Mulleres Ca-
tasol durante este ano. 
      Esta exposición poderá 
verse en horario de apertu-

ra do museo ata o vindeiro 
martes 14. Nesta mostra po-
deremos atopar un conxun-
to de obras de ganchillo, 
crochet, bordado e encaixe 
de bolillos entre outros. 
Auténticas obras de arte de 

creación artesán destas ve-
ciñas do municipio. 
     O persoal do Museo da 
Terra de Melide agradéce-
lle á Asociación de Mulleres 
Catasol “por segundo ano 
consecutivo, pensara no 
museo para expoñer o froi-
to da súa creatividade de la-
bor. No museo teñen cabida 
todo tipo de actividades que 
teñan que ver coas artes e 
cos saberes”. 
      A mostra de labores do 
traballo das mulleres des-
ta asociación melidense é 
unha boa mostra da cola-
boración entre a veciñanza 
e o Museo de Terra de Me-
lide para amosar o talen-
to da poboación da vila. A 
entrada ao museo para esta 
exposición e as diferentes 
salas do mesmo é totalmen-
te gratuíta polo que é unha 
boa oportunidade para visi-
tar as instalacións nas que 
está recollida parte da nosa 
historia e patrimonio. 

Mulleres da Asociación Catasol xunto a súa mostra de labores. / Foto: M.T.M

O alumnado do IES de Me-
lide premiado no quinto 
certame de debuxo e poesía 
Avelino Díaz, convocado 
polos Concellos de Riotor-
to e Meira en colaboración 
coa Asociación Cultural co 
nome do autor. 
     Os premios acadados fo-
ron na categoría de 13 a 17 
anos e son os autores e au-

toras, estudantes de segun-
do de bacharelato do centro 
educativo: Pablo González 
Varela con Ti, gañador do 
primeiro premio; Candela 
Miguélez Buján con Destino 
ou Casualidade?, segunda 
posición; e, por último, co 
terceiro premio Raquel Mi-
guélez González con Memo-
ria Útil. 

Alumnado do IES premiado no 
certame literario Avelino Díaz

Un dos poemas premiados de Candela Miguélez Buján. / Foto: Cerne
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“Xascariz é un novo proxecto moi persoal 
que ten detrás moito traballo e agarimo”

O grupo ‘Xascariz’ no seu concerto en Santurtzi, o pasado mes de maio. / Foto: Adolfo Álvarez

- Como xorde este novo 
proxecto?
- Suso Ascariz (S.A): Pois 
este novo proxecto chámase 
‘Xascariz’ e é unha inicia-
tiva moi persoal. Como se 
pode intuír, o nome do gru-
po é o meu apelido cunha 
xe ao principio. ‘Xascariz’ é 
un proxecto de música folk, 
mesturando as nosas raíces 
con arranxos máis moder-
nos. Esta iniciativa insisto 
en que é bastante persoal 
porque a gran maioría das 
melodías son da miña au-
toría e tamén leva varios te-
mas cantados nos que canto 
eu. Ademais, as letras des-
tas cancións son temas que 
cantaban meu pai e miña 
nai polo que lle suma ou-
tro factor máis para ser un 
proxecto moi meu. Estas pe-
zas son de corte tradicional 
e que recollín de meus pais 
cando eran novos, é algo 
totalmente inédito. Para 
camiñar nesta nova andai-
na contei cun grandísimo 
produtor e músico como é 
Pedro Pascual, moi coñeci-
do no eido musical galego. 
Para levar a cabo ‘Xascariz’ 
falei con Pedro e a primei-
ra idea foi gravar un tema 
de cando fixemos a xota de 
Toques para o libro pero fa-
lando díxenlle que tiña máis 
temas e el interesouse moi-
to porque lle gustara esta 
primeira xota. Así que de-
cidimos gravar un disco con 
varias composicións miñas. 
- E como vai ese disco?
- (S.A): O disco xa está 
rematado. Agora, a idea é 
quitalo a finais deste ano ou 
principio do próximo. É un 
traballo feito con toda a cal-
ma do mundo así que para 
sacalo tampouco hai présa. 
Para levar a cabo este disco 
necesitabamos unha banda 
e conseguimos montar un 
grupo incrible porque son 
todos músicos profesionais 
que tocan de marabilla. Hai 
membros da banda que eu 

xa coñecía e outros que non 
pero ao estar Pedro Pascual 
polo medio foi moi fácil por-
que expliqueilles o proxecto 
que tiña en mans e no que 
está Pedro implicado e con 
iso xa bastou. A maiores, es-
coitaron as pezas do disco e 
tamén lles gustaron porque 
a verdade quedou un disco 
moi bo que ten moito traba-
llo e agarimo detrás. 
- Que instrumentos for-
man ‘Xascariz’?
- (S.A): Son batería e per-
cusións que se usan moito 
na música folk como o pan-
deiro, acordeón diatóni-
co, violín, guitarra, gaita e 
voz. Isto no directo porque 
no disco hai outros instru-
mentos e sons que levalos 
ao directo non é posible. 
Nestes momentos, a idea é 
botar a andar o grupo para 
irse dando a coñecer e que 
vaia funcionando. As pri-
meiras actuacións foron 
no LinguaFolk en Toques 
e en Santurtzi no País Vas-
co. Non obstante, este ano 
temos pensado non facer 
máis de catro ou cinco con-
certos porque as axendas de 

todos os músicos xa están 
atope, dado que son profe-
sionais que están metidos 
en moitos proxectos. Polo 
tanto, o ideal este ano, dado 
que tampouco aínda non 
está o disco, é botar a ro-
dar o grupo para que cando 
saia o disco a banda estea 
ben preparada. Ademais, 
‘Xascariz’ non vai ser unha 
banda destas que quedan 
todas as semanas para en-
saiar porque con músicos 
deste nivel profesional non 
se pode facer pero claro, 
para que todo funcione en 
conxunto, necesitamos os 
nosos ensaios e estas pri-
meiras actuacións sérven-
nos tamén para isto.
- Cales foron as sensa-
cións nestes primeiros 
concertos?  
- (S.A): Ben porque con 
este grupo resulta por unha 
banda sinxelo, dado que 
todo o traballo que está fei-
to do disco xa nos permite 
ter a base e os músicos son 
uns cracks polo que tocar 
con eles é moi fácil, con-
trolan moitísimo e teñen 
moitas táboas no escena-

rio.  Entón se xuntas todo 
isto as sensacións son moi 
boas. Pola outra banda, son 
temas complexos que re-
quiren traballo e horas de 
estudo. Despois tamén está 
o de cantar que me lancei 
a facelo porque actualmen-
te o tema só instrumental 
non está nada de moda polo 
que decidín meter algunha 
peza cantada pero para isto 
houbo que dar unhas cla-
ses e facelo con estes gran-
des profesionais requíre-
che unha esixencia forte, 
pero bueno a mesma que 
nas gravacións con Pedro. 
Eu o que buscaba con este 
novo proxecto era facer algo 
profesional porque xa es-
tiven en moitas iniciativas 
que tamén estaban moi ben 
pero con isto o que quixen 
facer era profesionalizar-
me, traballar cun produtor 
como traballaría calquera 
artista famoso e cunha ban-
da con nivel. Máis alá de se 
funciona ou non ‘Xascariz’ o 
que quero é vivir esta expe-
riencia, traballar dun xeito 
diferente ao que fixera ata o 
de agora. 

- E o público como reac-
cionou?
- (S.A): Pois penso que tan-
to en Toques como en San-
turtzi gustoulles moito por-
que combinamos os temas 
instrumentais e cantados 
e creo que gustou. Á xente 
sorprendeulle a actuación 
e iso é bo. É certo que hai 
cousas que seguir pulindo 
a nivel do grupo pero é que 
por agora levamos moi pou-
co tempo. Non obstante, un 
dos meus principais obxec-
tivos e desfrutalo porque 
non é unha iniciativa que 
teña unha meta determina-
da á que chegar. De feito, 
aínda que se acabara nes-
te momento este proxecto 
o proceso de gravación do 
disco xa me mereceu a pena 
porque aprendín moito e 
máis ao ser todo temas in-
éditos. 
- Cantas pezas vai ter o 
disco?
- (S.A): O disco vai ter nove 
temas, cinco instrumentais 
e catro cantados nos que 
colaboraron outros grandes 
músicos a parte dos que for-
man parte do grupo. 
- E como foi a experien-
cia de explotar a túa fa-
ceta de cantante?
- (S.A): No de cantar nece-
sito gañar confianza. É certo 
que me gusta moito e xa tiña 
dado clases fai anos, de feito 
ía as de Guadi Galego cando 
estaba no conservatorio de 
Lalín, pero claro cando era 
máis novo dábame un pou-
co igual como facelo e agora 
ao estar acompañado por 
un grupo de profesionais 
de gran nivel a esixencia é 
maior, non quero facelo de 
calquera maneira. A maio-
res, tamén necesitas facer 
escenario e iso só se pode 
conseguir dando concertos. 
É a primeira vez que canto 
só e por esa parte necesito 
coller esa confianza encima 
do escenario porque nunca 
é igual que nos ensaios. 

NACE O GRUPO XASCARIZ
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“O club de lectura é unha actividade sanadora”

Algunhas das participantes do club de lectura ‘Gándaras’ na súa última sesión deste curso 2021 - 2022. / Foto: Cerne

Sábado 28 de maio, o re-
loxo marca as 11:30 horas 
e na biblioteca municipal 
de Melide comeza a xurdir 
a maxia que só perciben os 
amantes da literatura máis 
pura, aquela que nos conec-
ta a través de historias e nos 
fai viaxar e coñecer lugares 
aos que nunca chegamos fi-
sicamente. Arredor dunha 
mesa, sete veciñas da vila 
e o coordinador da activi-
dade, José Manuel Villar, 
empezan a debullar unha 
obra titulada ‘Ardalén’ de 
todo un referente da nove-
la gráfica, o autor coruñés 
Miguelanxo Prado. Para 
as participantes deste club 
de lectura, chamado ‘Gán-
daras’ en honra a obra do 
escritor melidense Xosé 
Vázquez Pintor, esta obra 
foi todo un descubrimento 
dado que non a coñecían e 
sorprendeunas moito. As 
súas ilustracións máxicas 
coas que case non se preci-
san as palabras foron unha 
das maiores loanzas a esta 
peza literaria de Prado. 
      O sistema de funciona-
mento en ‘Gándaras’ é moi 
sinxelo, cada sábado que se 
reúnen José Manuel pro-
ponlles un libro e reparte 
varios dos seus exemplares 
entre as asistentes para que 
o lean durante esas sema-
nas, se chega o día da xun-
tanza e non se leu a obra 
a maneira de desfrutar da 
conversa é diferente pero 
non deixa de ter o seu en-
canto dado que “non hai 
ningún tipo de presión por 
acabar ou non de ler os li-
bros propostos e iso, moitas 
veces, fai que despois te en-
ganches á historia”, comen-
ta unha das participantes. 
     O club lectura naceu como 
unha actividade cultural 
máis que ofertou duran-
te este curso o Concello de 
Melide e que tivo moi boa 
acollida, xa que ‘Gándaras’ 
está formado por 13 partici-
pantes que seguen de xeito 
activo as propostas e tarefas 
da iniciativa. “O club de lec-
tura é algo que gusta porque 

se che gusta a lectura ter al-
guén con quen compartir 
e intercambiar impresións 
dos libros sempre é inte-
resante”, destaca o coordi-
nador José Manuel Villar. 
Ademais, esta actividade é 
totalmente gratuíta porque 
a inscrición na mesma non 
ten custo e os libros de lec-
tura recólleos José Manuel 
no fondo de libros do rexis-
tro de clubs de lectura da 
provincia da Coruña, polo 
que os participantes teñen 
os exemplares en préstamo 
durante eses días, “este fon-
do cada vez é máis amplo e 
diverso polo que adaptarse 
a el non é complicado”, co-
menta o coordinador. 
     En cada xuntanza, a par-
te de comentar diferentes 
aspectos sobre a lectura 
desas semanas José Manuel 
tamén lles aporta unha fo-
lla con apuntamentos e re-
comendacións con outros 
títulos do mesmo eido para 
aqueles que queiran pro-
fundizar. 
      O ambiente do grupo 
é idóneo, unha sensación 
de estar nunha charla en-
tre amigas e amigos cunha 
afición en común. De feito, 
José Manuel afirma estar 
“encantado co grupo, é moi 

homoxéneo e implicado. 
Sorprendeume moito que 
houbera tanta xente impli-
cada porque realmente é 
unha actividade gratuíta á 
que vés por pracer”. A maio-
res, “hai moitas maneiras de 
participar no club, xa que 
hai xente que non pode vir 
as sesións dos sábados por 
temas laborais  pero si le os 
libros e está ao tanto”, co-
menta unha das participan-
tes. Non obstante, poder ir 
presencialmente ás xun-
tanzas “é moi enriquecedor 
porque hai veces que les un 
libro e traes unha percep-
ción da obra pero despois 
vés aquí e observas puntos 
de vista tan diferentes que 
logo marchas do club cun-
ha idea totalmente distinta 
á que traias”, afirma outra 
das integrantes. 
    Os clubs de lectura son 
unhas cadeas de aprendi-
zaxe constante nos que o 
xénero feminino é maiori-
tario, o que non se ten por 
que corresponder con ser 
máis lectoras as mulleres. 
En actividades coma esta 
nos que hai participantes 
de varias xeracións o feito 
de compartir as perspecti-
vas sobre a mesma lectura 
vólvese aínda máis enri-

quecedora. Non obstante, o 
realmente importante desta 
iniciativa “é que por primei-
ra vez haxa un club de lec-
tura municipal en Melide”, 
destaca unha das lectoras.  
A maiores, estas activida-
des supoñen saír da zona 
de confort dado que todas 
as integrantes afirman que 
ningunha das lecturas pro-
postas por José Manuel as 
houberan lido pola súa con-
ta, non chegarían a elas de 
non ser polo club de lectura. 
De feito, o propio coordina-
dor comentou como expe-
riencia propia que un autor 
que recomendou este cur-
so, o portugués José Luis 
Peixoto, o coñeceu nun club 
de lectura. Polo tanto, es-
tas iniciativas culturais van 
máis alá de ser un espazo no 
que compartir valoracións e 
perspectivas dunha historia 
e, neste caso, a escolla das 
obras foi moi ben valorada 
por parte de todas as lec-
toras, de feito, unha delas 
comentou que lle gustaron 
máis “os libros que lin no 
club que os que tiña lido eu 
pola miña conta”. 
     Ademais, formar parte do 
club de lectura permitiulles 
comezar a ler as obras den-
de un punto de vista máis 

analítico e profundo porque 
“acostúmaste a buscar un 
paso máis alá”, fai finca-
pé unha das lectoras. Con 
respecto a isto, José tamén 
afirma que participar nun-
ha actividade coma esta che 
obriga a darlle unha oportu-
nidade a outras novelas.
     Cada participante tiña os 
seus motivos para anotarse 
nesta nova actividade cultu-
ral dende persoas que non 
eran anteriormente grandes 
lectoras e que “quería reto-
mar a actividade porque 
despois da pandemia moi-
tas das iniciativas ás que 
antes non iría agora si e ao 
club viñen dende o primeiro 
día con moitas ganas”, afir-
ma unha delas. Outra parti-
cipante destaca que para ela 
“o club de lectura foi unha 
actividade sanadora porque 
me proporcionou un pracer 
tremendo”, unha afirma-
ción compartida por todas. 
     Todas as lectoras do gru-
po e o seu coordinador es-
peran que para outubro se 
poida retomar esta activida-
de e que haxa máis xente in-
teresada nela. Porén, antes 
de pechar o curso tocaba fa-
cer unhas votacións ao máis 
estilo Benidorm Fest e dar-
lle unha puntuación a cada 
unha das lecturas deste 
primeiro ano. Un feito que 
amosa o sistema democrá-
tico que premia neste club 
de lectura, xa que a parte 
do nome tamén ten escudo 
propio deseñado por unha 
das participantes e escollido 
entre varias propostas. No 
escudo de ‘Gándaras’ reflé-
xase a esencia deste grupo 
de ávidos lectores e lectoras  
porque nel aparece un libro 
aberto como porta da Igre-
xa de San Roque de Melide 
e no centro o nome do club.
     En definitiva, ‘Gándaras’ 
é moito máis que un club 
de lectura municipal, é un 
espazo e un tempo no que 
compartir inquedanzas, 
reflexións, apreciacións e 
moita literatura nun am-
biente do máis agradable. 
Longa vida a ‘Gándaras’!

O CLUB DE LECTURA ‘GÁNDARAS’
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O Principiño aloxábase na Habitación 202.
No silencio da noite pensaba que o que ben che quere non te leva polo camiño perigoso nin te escrebe cartas de inverno.
Unha e outra vez víñalle a súa cabeza a mesma teima de Xan que, coma cando chove pola noite, pensa que ela (ela 
sempre é Cristina), estaría esperta ollando a luz do candil namentres lle rondan os monstros verdadeiros coma Camuñas.
Pero sabe que nas casas dos outros cámbiache o conto.
Non esquece nunca a súa colega de xogos do cole Mariluz. Porque ela, Mariluz, soña e soña e soña… co vaso de prata, ao 
tempo que soio pensa no descanso do verán e recorda a mensaxe do profe “fala inglés” que tes que practicar o aprendido.
Isto non é París así que, xa sabes… 
Seguía nos seus pensamentos cando decidiu chamar a Maruxa.
_Ola! Sabes que Marosa e Mariña camiñan a Compostela?
Quero poñerme en marcha xa. Non sei se coa Vaca Titiriteira ou co Lobiño Riquiño pero ir vou, aínda que soamente 
sexa á casa da Mosca Chosca.
Maruxa que sorriu docemente dixo:
_E ti sabes que a señorita Riqui é un pouco Friki?
Ámbolos dous, Principiño e Maruxa, logo se botar una boas risotadas formaron a banda de Raimunda para comezar 

“CON D DE DESPEDIDA”

as vacacións no corazón do bosque. Ningún outro lugar lles parecía mellor e iso era indubidable porque alí foi onde as 
pombas de Bastián e as dez gatiñas viaxeiras esperaban por eles traballando a reo na súa fábrica de bicos.
Non ocultaban un certo temor pola aventura pero como sabían de certo que “isto non é una selva” ollaron cara a Lúa e 
con paso firme marcharon onde Morticia para emprender os súas vacacións no lago Misterio, un lugar cheo paz onde 
todo está en orde.
Un vento enorme levantoulles os cabelos deixando a vista as súas orellas de bolboreta e… adiviña!
Os xiganos e os anantes con Uxía e Uxía (si , si , ámbalas dúas) e máis a alcaldesa Vermella xunto co trompetista e a lúa 
bailaban ao son do vento nun clareiro da fraga.
_Douche a miña palabra, que non estamos soñando, comentou Maruxa.
Todo o que vían era certo coma certo é que Sempre en Galiza querían quedar e na hora na que o lusco e fusco teñen ver-
goña, eles saltarían os balados e bailarían ledos, moi ledos ate que Rapunzel acabase cos seus piollos e Pinocho se con-
vertese nun neno de verdade.
Se ti que me les es quen de atopar nesta tolería de conto o título de, a lo menos, dez libros infantís, terá pagado a pena 
o tempo que dende a biblioteca do cole e con moitísimas gañas nos levou compoñela.
Un conselliño se nolo aceptas: 
      “Durante as vacacións non esquezas os libros, LE!!!”
Con moito agarimo dende a Biblioteca do CEIP Arcediago de Santiso. Bo verán nenos e nenas!

Biblioteca Escolar do CEIP de Arcediago, Santiso

Sempre serás dos nosos, Paco Veiga
Tradicionalmente ensináronnos a sentir como 
propias as persoas que nos son veciñas -sexan 
boas ou ruíns- a familia, os nosos, e non tanto 
a aqueloutros que son ou veñen de fóra. Estes 
teñen que ter moito especial mérito para que 
sexan sentidos como membros da tribo.
Polo IES de Melide pasaron nos últimos 20 
anos profesores e profesoras de todos os re-
cunchos de Galicia. Viñeron, marcharon, ou-
tros fixeron algo máis de historia, pero pou-
cos homes -ou mulleres-, coa voz tan baixa, a 
mirada tan cálida, a mira tan alta e o corazón 
tan nobre deixaron tan firme pegada en Meli-
de como deixa Paco Veiga.
Chegou fai máis de vinte anos da Órrea, nas 
Terras de Miranda, e dende aquelas é un dos 
nosos, como o será onde queira que estea. En-
sinou dende o primeiro día que a lingua e a 
literatura galegas podían ser tamén un xeito 
de achegar a rapazada ao instituto, incluso a 
aqueles casos perdidos que conseguía sacar 
da Noela só con saber que “tocaba Paco”. Os 
que estabamos interesados na literatura ato-

pamos nas súas aulas un filón para construír 
espírito crítico; e os que non o estaban en ab-
soluto rompían a súa rutina de latar para escoi-
tar a Paco razoar sobre a vida, sobre a maneira 
de estar no mundo e de compartilo cos demais, 
aínda que parecese que estaba falando de lite-
ratura. Podería parecer vella escola, pero o cer-
to é que co paso dos anos e os moitos avances 
pedagóxicos, o mestre Veiga, a piques de xubi-
larse, segue sendo, hoxe en día, o profesor máis 
innovador de todo o IES Melide. E éo porque 
coa súa maneira morna de tratar a xente, coa 
escolla harmoniosa das palabras perfectas para 
describir tanto a situación do País como o sig-
nificado da negra sombra de Rosalía, é quen de 
facer atractivo o ensino máis aló dos números 
que se poñen na cima da primeira páxina dun 
exame.
Paco Veiga demostrou incansablemente, e sen 
necesidade de clases maxistrais, que o ensino 
non é unidireccional, que os rapaces non es-
tán nas aulas para absorber os apuntes chapa-
dos dun profesor, senón para facer grupo día a 

día, construír ideas entre todos, falar, aprender 
a escoitarse e ensinar que todos temos algo que 
dicir. 
Poderiamos falar da “paraescola” que caracteri-
za a Paco Veiga, das súas inquedanzas culturais, 
asociativas, artísticas, sociais, que fan comuni-
dade, que fan tribo e que fan País,...pero iso fa-
rémolo o día que falte. Porque agora, aínda que 
marches do IES a descansar algo de nós, sempre 
seguirás sendo un dos nosos, Paco Veiga.

Vanesa de Quinzán
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VICTORIA LÓPEZ DÍAZ,  ESTACIÓN DE SERVIZO CORREDOIRAS

“As gasolineiras pequenas estamos nunha situación 
moi complicada por culpa dos prezos do produto”
Victoria López é unha muller emprendedora que loita a diario por dar o mellor servizo e produto á súa clientela. Non obstante, manter 
un negocio no rural galego non é nada fácil porque tal e como ela di: “falta concienciación e educación dos beneficios que ten consumir 
e mercar nos establecementos de proximidade”. Ademais, a alta competencia no seu sector non pon as cousas sinxelas pero Victoria pe-
lexa por continuar dando un servizo de calidade na súa vila. Entrevista feita antes do anuncio da prórroga das medidas ante a guerra.
- Unha das últimas me-
didas ás que tivestes 
que facer fronte foi a 
rebaixa de 20 céntimos 
por litro aprobada polo 
Goberno central, como 
vos afectou?
- Victoria López (V.L): 
Pois esta rebaixa de 20 cén-
timos por cada litro colle-
unos nunha situación bas-
tante complicada ás persoas 
autónomas. Digamos que 
as principais empresas do 
sector son as que realmente 
se están beneficiando deste 
sistema de desconto, dado 
que están gañando clientela 
porque poden facer fronte 
a uns prezos e gastos que 
as empresas pequenas e fa-
miliares como é a miña non 
podemos. Con esta medida 
o Goberno estanos esixin-
do facer unha rebaixa de 20 
céntimos que nós non lle 
gañamos ao produto, polo 
tanto temos que fiarlle eses 
cartos ao Goberno para po-
der facer fronte a este des-
conto. Neste caso, a nosa 
estación de servizo é, por 
fortuna, unha das que em-
presas ás que xa nos paga-
ron gran parte do importe 
que corresponde ao mes de 
abril, aboránnos un 72% da 
axuda que temos que reci-
bir. Isto permítenos afron-
tar o seguinte mes de mellor 
maneira porque en abril ti-
vemos que tirar de aforros. 
En resumo, estamos nunha 
situación moi complexa que 
nos afecta, especialmente, 
as gasolineiras máis peque-
nas e pola que varias delas 
xa tiveron que pechar. O 
problema desta medida xa 
non só é o desconto que ti 
tes que afrontar senón que 
está provocando que os ne-
gocios locais perdamos a 
clientela porque as grandes 
empresas son produtores 
de pretóleo e poden asumir 
outros prezos e descontos 

que no noso caso sería to-
talmente imposible. 
- Por que están dispara-
dos os prezos? 
- (V.L): Mira explícoche, ti 
compras o produto a unha 
petrolera e esta a que pon o 
prezo, non somos as gaso-
lineras as que decidimos o 
que custa o litro de gasolina 
ou gasóleo; nós traballamos 
con tres produtoras e colle-
mos a que mellor prezo teña 
pero sen renunciar nunca á 
calidade. Obviamente, ti tes 
que deixarlle unha peque-
na marxe para gañas algo 
porque dalgo tes que vivir. 
A xente pensa que esa mar-
xe é moi grande pero é que 
non é así, dado que ti desa 
parte aínda tes que pagar 
impostos. Polo tanto, o que 
che queda como beneficio é 
moi pouco e dache para ir 
tirando pero a duras penas. 
Se a todo isto, lle sumas que 
a 12 quilómetros tes unha 
gasolineira que tira o prezos 
pois a situación xa se volve 
insostible. 

- Continuará moito tem-
po esta situación da alza 
dos prezos?
- (V.L): Vai durar un tem-
po máis porque o prezo de 
mercado tamén está de-
terminado polo consumo a 
nivel mundial, ao que a si-
tuación actual de guerra en 
Ucraína non axuda nada. 
Polo tanto, creo que esta 
circunstancia dos prezos á 
alza vai a continuar así. O 
Goberno intentou solucio-
nar a situación coa rebaixa 
de 20 céntimos, porén a 
xente non é consciente do 
traballo que hai detrás para 
poder facelo. Nos primeiros 
días estivemos moi perdi-
dos porque estabamos des-
informados. 
- En principio, o día 30 
remata esta medida de 
desconto. 
- (V.L): Si, pero xa nos che-
garon rumores que esta re-
baixa se vai manter para as 
familias máis vulnerables, o 
que non sabemos é como se 
vai levar a cabo. 

Victoria López Díaz, xerente da Estación de Servizo Corredoiras, xunto ao seu negocio local en Boimorto. / Foto: Cerne

- A operación saída de 
verán xa está moi preto, 
contades con que volva 
o ritmo anterior á pan-
demia? 
- (V.L): A xente ten moi-
tas ganas de viaxar e irse de 
vacacións. O problema é a 
economía, dado que a gran 
maioría da cidadanía non 
ten o mesmo poder adqui-
sitivo que antes da pande-
mia. Non obstante, espero 
que a poboación que está 
fóra veña á vila visitar a fa-
miliares ou pasar aquí uns 
días de desconexión. O que 
vai ser unha toleada serán 
os últimos días de mes, xa 
que se poñen fin ao descon-
to dos 20 céntimos a xente 
vai a vir en masa e será un 
pouco descontrol. 
- Que é o máis compli-
cado de xestionar unha 
gasolinera? 
- (V.L): O máis difícil é 
atraer á clientela porque 
coa competencia que hai ac-
tualmente é moi complica-
do mantelos porque a xente 

só mira o prezo e hai prezos 
contra os que nós non temos 
nada que facer. Non obs-
tante, moita clientela que se 
marcha nun determinado 
momento polo prezo acaba 
regresando porque non se 
compensa a relación calida-
de - prezo. É dicir, aforran 
unha cantidade de cartos ao 
mes pero o coche non res-
ponde da mesma maneira 
porque o produto non ren-
de o que debería. Por iso, 
en Estación de Servizo Co-
rredoiras podemos presu-
mir de ofrecer un produto 
de calidade que responde. 
Logo, o que xa dixen antes 
a competencia non está no 
noso mesmo nivel e com-
petir en diferentes niveis é 
moi complicado.  
- O truco para fidelizar 
esa clientela é...
- (V.L): Ofrecer calidade, 
calidade e máis calidade. 
Non hai outra maneira por-
que se o teu produto res-
ponde e a xente está conten-
ta, pode irse nun momento 
a probar noutro sitio pero 
acaba volvendo porque lle 
compensa a calidade do 
noso produto. A gasolina e 
o gasóleo nun coche é fun-
damental e imprescindible 
polo que, en parte, o estado 
do vehículo vai depender do 
tipo de gasolina ou gasóleo 
que ti lle metas. Neste eido, 
gaña moito sentido o refrán 
de: ás veces o barato sae 
caro. Se ti aforras na gaso-
lina pero despois o coche 
non anda como debería e o 
tes que levar ao taller máis 
a miúdo, os cartos que non 
gastaches no depósito gás-
talos despois no taller. 

        Estación de  
Servizo Corredoiras

Corredoiras, 5
15816, Boimorto
Tlf: 981 51 60 04
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