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 EMPRESA
Novo sistema 
de cotización 
para as persoas 
autónomas  
neste 2023    P5

 CULTURA
A nova edición 
da iniciativa 
Presumo de  
Galego, do IES 
de Melide,  
volve ao pub 
Gatos o vindeiro 
venres 27     P18
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 ENTREVISTA

Rodrigo Fernández 
e Pilar Martínez, 
Seguros 
Bilbao                 P23

O premio Gordo da XXIV edición de  
‘Este Nadal toca en Melide’ cae en Sakho
O premio Gordo da 
vixésimo cuarta edición 
da campaña ‘Este Nadal 
toca en Melide’ da Aso-
ciación de Empresarios 
e Empresarias da Terra 
de Melide cae en Sakho. 
   A Gala de Nadal cele-
brouse o pasado venres 
ás 20:30 horas no Cen-
tro Sociocultural Min-
gos de Pita na que se 
sacaron todos os núme-
ros premiados e entre 
as máis de 200 persoas 
asistentes sorteouse 
unha tarxeta regalo por 
unha escapada fin de se-
mana valorada en 300€. 
Repartíronse máis de 
66.000 rifas.  P3

A tenda deportiva Goalkers Melide é a nova socia 
de ASETEM - CCA. Neste comercio podes atopar 
todo o necesario para practicar deporte en todas as 
idades e todas as tallas. P9

Entrevista de benvida á 
tenda Goalkers Melide

“Volveu a competición normal, a de ligas máis lon-
gas”, comentan desde a Xunta Directiva do CIRE Me-
lide. Un artigo que analiza como vai esta temporada 
para os sete equipos que esta ano compiten. P10

Mis Mejores Labores gaña 
o Concurso de Escaparates
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EditorialEditorial Tribuna de opinión
A lingua galega en perigo Axudas insuficientes 

para as familias
Xunta Directiva de ASETEM - CCA

Debuxo de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao no 1924. / Foto: Hisotoria-arte

Unha man suxeitando unhas siluetas dunha familia heterosexual. / Foto: A.C

Dende hai varios anos, a 
Mesa de Normalización 
Lingüística e outras pla-
taformas veñen avisando 
da preocupante situación 
pola que atravesa a nosa 
lingua, o galego. 
     Os datos do Censo 2021 
sitúan por primeira vez 
o castelán como a lingua 
usada con máis frecuencia 
en Galicia. A lingua galega 
e castelá empréganse case 
en igualdade pero cunha 
certa vantaxe en favor do 
castelán, especialmente 
no ámbito das amizades e 
o laboral. Esta percepción 
de que o galego é unha 
lingua para usar no fogar, 
coa familia, e o castelán 
cos amigos e amigas ou no 
traballo vénse dando nos 
últimos tempos. 
     A parte máis preocu-
pante dos datos está no 
uso do galego entre os 
menores de 20 anos, case 
o 30% da nosa mocidade 
e crianzas declaran serias 
dificultades ou, incluso, a 
imposibilidade de expre-
sarse en lingua galega. 
Para reverter esta situa-
ción, a Mesa de Norma-
lización Lingüística lan-
zou a Iniciativa Xabarín, 
na que reclamaban unha 

Canle Xabarín da TVG que 
emitira continuadamente 
en galego e coa súa APP, to-
dos os días do ano, contidos 
actuais, anteriores de éxito, 
atractivos e de interese para 
a infancia e mocidade gale-
ga. Este proxecto contou co 
14.643 apoios. 
       Fomos moitas e moi-
tos as nenas e nenos que 
saiamos da escola correndo 
para chegar á casa e unir-
nos ao club da galega para 
ver debuxos como: Detecti-

ve Conan, Gatocan ou Do-
raemon; e escoitar cancións 
como a mítica “Estou na la-
vadora” do grupo O Caimán 
do río Tea. Toda esta pro-
gramación contribuíu a que 
toda unha xeración crecera 
en galego e siga escolmando 
esta lingua para expresarse 
no seu día a día, en todas as 
facetas. 
     Xa o dicía Castelao, “se 
aínda somos galegos é por 
obra e gracia do idioma”, 
convén non esquecelo. 
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A suba de prezos en pro-
dutos tan básicos como os 
alimentos de primeira ne-
cesidade ou os combusti-
bles leva a moitas familias 
a unha situación económica 
complexa, na que chegar a 
fin de mes é case un milagre 
divino. 
       O Goberno do Estado 
aprobou a finais de decem-
bro diferentes medidas para 
axudar a estas familias ou 
persoas con menos recur-
sos, medidas que parecen 
insuficientes dado a peque-
na contía que implica. Por 

exemplo, a aportación de 
200 euros por unidade fa-
miliar é unha axuda pero é 
realmente suficiente para 
unhas persoas que apenas 
poden pagar os gastos bá-
sicos? Outra das medidas é 
a baixada ou eliminación do 
IVE dalgúns artigos como 
o pan ou as verduras, non 
obstante, as grandes super-
ficies sempre atopan o xei-
to de eliminar ese descen-
so dos prezos para que os 
seus beneficios non só non 
se vexan diminuídos senón 
aumentalos. 
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O premio Gordo da XXIV edición da campaña ‘Este 
Nadal toca en Melide’ de ASETEM - CCA cae en Sakho

Á esquerda Tania Veiras e as crianzas encargadas de sacar os números premiados. Á dereita parte do público asisntente á Gala de Nadal de ASETEM - CCA. / Foto: Cerne

en Froitas Celia; sexto 
25.807 no Grupo Noguerol; 
e por último,  10.515 en Za-
firo Tours. 
      Durante a campaña de 
Nadal repartíronse máis 
66.ooo rifas nos establece-
mentos participantes, nun 
período de fortes vendas no 
comercio local da vila. 
        Dende a directiva de 
ASETEM - CCA queren 
agradecer a todas as per-

soas que mercaron os seus 
agasallos de Nadal nos es-
tablecementos de proxi-
midade así como aos que 
acudiron á Gala do sorteo, 
dado que iniciativas coma 
esta non terían sentido nin 
razón senón fora polas per-
soas que a diario confían no 
comercio da vila. “A cliente-
la é o motor das nosas ten-
das”, fan fincapé dende a 
directiva da asociación. 

O premio Gordo da XXIV 
edición da campaña ‘Este 
Nadal toca en Melide’ da 
Asociación de Empresarios 
e Empresarias da Terra de 
Melide cae en Sakho. 
       A Gala de Nadal cele-
brouse o pasado venres ás 
20:30 horas no Centro So-
ciocultural Mingos de Pita 
na que se sacaron todos os 
números premiados e en-
tre as máis de 200 persoas 

asistentes sorteouse unha 
tarxeta regalo por unha es-
capada fin de semana valo-
rada en 300 euros. 
       O primeiro premio de 
2.000 euros é o: 16.217 en 
Sakho; o segundo de 1.000 
euros: 37.599 en Estación 
de Servizos Yethi; tercei-
ro doutros 1.000 euros: 
58.238 en Toysmaniatic; un 
cuarto de 500 euros: 55.740 
en Sakho; o quinto premio 

de 500 euros: 33.989 na 
tenda de Recambios Sando; 
o sexto: 58.939 no estable-
cemento de Electrosan; e 
por último, 21.796 en Elec-
tricidade Vilela. Os núme-
ros de reserva son: primei-
ro, 23.869 en Casa Alongos; 
segundo, 49.222 na Xoiería 
Silvela; terceiro: 26.319 na 
Viñoteca Ribeirao; cuarto, 
16.659 en Centro de Esté-
tica Meixela; quinto 54.110 
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Riada de solicitudes da axuda Impacto Autónomo para minimizar o impacto da suba de custos

Unha autónoma no seu despacho revisando documentos. / Foto de arquivo

Riada de solicitudes para 
acceder as axudas directas 
do programa Impacto Au-
tónomo da Consellería de 

         Os traballadores e tra-
balladoras que se poden 
beneficiar desta partida 
de axudas teñen que estar 
dadas de alta no Réxime 
Especial de Traballadores 
Autónomos ou Réxime do 
Mar, incluídas as persoas 
autónomas societarias e mi-
croempresas de ata 10 em-
pregados e os mutualistas. 
Ademais, nas bases sinálase 
que será obrigatorio contar 
con domicilio social en Ga-
licia e ter uns rendementos 
netos mínimos de 10.000 
euros e máximos de 30.000 
euros no último exercicio 
económico pechado, o do 
ano 2021. 
       Para o caso dos autó-
nomos e autónomas socie-

tarias, a parte de cumprir 
co requisito de ter rende-
mentos netos da actividade 
económica ou de traballo a 
nivel individual, a factura-
ción da sociedade deberá 
ter un mínimo de 50.000 
euros e non poderá superar 
os 750.000 euros. Tamén 
poderán ser persoas benefi-
ciarias as traballadoras por 
conta propia de tempada 
que están de alta no mo-
mento da presentación da 
solicitude de axudas, e que 
teñan estado de alta un mí-
nimo de catro meses e un 
máximo de nove meses nos 
anos 2021 e 2022. 
      Estas axudas son com-
patibles con outros tipos de 
apoio da Xunta. 

Novo sistema de cotización dos autónomos para 2023

A Seguridade Social estable-
ce para este 2023 un novo 
sistema de cotización para 
os traballadores e traballa-
doras por conta propia. Este 
sistema de cotización conta 
coa nova de que a Axencia 
Tributaria e Seguridade So-
cial cruzarán os datos que 
declare o colectivo no Im-
posto da Renda que se pre-
sente en 2024 para saber se 
se aplica de forma correcta. 
       Os autónomos e autó-
nomas poderán modificar 

a cota, cada dous meses, de 
maneira que se axusten aos 
declarados, polo que non 
penaliza nin prexudica non 
axustar nun primeiro mo-
mento de xeito correcto os 
rendementos previstos. 
    Na plataforma Import@
ss, da Tesourería Xeral da 
Seguridade social calque-
ra autónomo pode calcular 
de xeito automático a base 
da cotización nova, simple-
mente introducindo os ren-
dementos previstos. 

       O cambio da nova base 
de cotización pode facerse 
ata máximo seis veces ao 
ano, iso si, deberá ser nas 
seguintes datas: o 1 de mar-
zo (se a solicitude se formu-
la entre o 1 de xaneiro e o 28 
de febreiro), 1 de maio (so-
licitude entre o 1 de marzo 
e o 30 de abril), 1 de xullo 
(entre o 1 de maio e o 30 
xuño), 1 de setembro (soli-
citude entre o 1 de maio e o 
30 de xuño), 1 de novembro 
(entre o 1 de setembro e o 31 

de outubro) e por último o 1 
de xaneiro de 2024 (solici-
tude entre o 1 de novembro 
e o 31 de decembro). 
           As bases escolmadas te-
rán carácter provisional ata 
que a Seguridade Social rea-
lice a regularización anual 
segundo os rendementos 
que a Administración Tri-
butaria o comunique. Se 
tras o resultado de regula-
rización os teus rendemen-
tos anuais foron menores 
aos previstos, a Tesourería 
Xeral da Seguridade Social 
devolverá a diferenza entre 
a cota pagada e o que lle co-
rresponde pagar. 
        Entre os anos 2023 e 
2025, as persoas que se 
dean de alta no Réxime de 
autónomos poderán solici-
tar a aplicación dunha cota 
reducida, o que tamén se 
coñece como tarifa plana, 
de 80 euros ao mes duran-
te os primeiros 12 meses de 
actividade. 
           Por outra parte, aque-
las persoas que inicien a súa 
actividade por conta propia 
e tramiten a súa alta, a par-
tir do pasado 1 de xaneiro, 
deberán comunicar todas 
as actividades que realicen 
como autónomo ou autó-
noma á Tesourería Xeral da 
Seguridade Social. O pra-
zo para esta comunicación 
remata o 31 de outubro. As 

persoas que se poderán be-
neficiar desta tarifa plana 
son autónomas que non te-
ñan estada de alta nos dous 
últimos anos, ou ben tres 
no caso de ter desfrutado 
desta dedución previamen-
te. A maiores, pasados os 
12 primeiros meses poderá 
aplicarse unha cota reduci-
da durante o seguinte ano a 
aqueles traballadores e tra-
balladoras por conta pro-
pia cuxa previsión dos seus 
rendementos económicos 
netos anuais vaian ser in-
feriores ao Salario Mínimo 
Interprofesional. A aplica-
ción desta cota reducida 
terá un importe de 160 eu-
ros durante os seguintes 36 
meses. 
       Outra nova é a presta-
ción económica por nace-
mento e coidado do menor 
que consistirá nun subsi-
dio equivalente ao 100% da 
base reguladora correspon-
dente. A base reguladora 
será a base de cotización 
por continxencias comúns 
do mes anterior ao mes 
previo ao do feito causante, 
dividida entre o número de 
días ao que dita traballado-
ra perciba retribución men-
sual e permanecera en alta 
na empresa todo o mes na-
tural, a base de cotización 
correspondente dividirase 
entre trinta. 

Táboa de tramos do novo sistema de cotización con respecto aos rendementos e a cota a pagar. / Táboa: Cerne

Promoción e Igualdade que 
abriu o seu prazo de peti-
ción o pasado 0 de xaneiro 
e continuará ata o vindeiro 

9 de febreiro. Polo que as 
persoas traballadoras por 
conta propia interesadas en 
solicitar esta axuda aínda 
están a tempo de facelo. 
      Esta liña de axudas as 
autónomas e autónomos 
de entre 800 e 1.500 euros 
para, tal e como indican 
dende a Xunta de Galicia 
“minimizar o impacto da 
suba dos custos en materias 
primas e dos subministros 
como os enerxéticos, que es-
tán a afectar e condicionar a 
actividade económica das 
persoas traballadoras por 
conta propia e microempre-
sas”. O Goberno autonómi-
co destina a esta nova me-
dida un investimento de 30 
millóns de euros. 
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Unha estantería dun supermercado onde se atopan varios dos produtos rebaixados do IVE. / Foto de arquivo

Os alimentos básicos como pan, leite, ou froita quedan 
co 0% de IVE e para o aceite e pasta baixa ata o 5% 

permanecerá vixente por 
un período limitado, ata o 
vindeiro 30 de xuño ou ata 
que a taxa interanual da in-
flación subxacente baixe do 
5,5%. 
       Hai sectores da alimen-
tación críticos con estas me-
didas, xa que os produtores 
de carne e peixe manifestan 
o seu descontento porque 
estes produtos non estean 
incluídos nesta medida de 
rebaixa do IVE. 
     A suba dos alimentos vén 
de lonxe, dado que dende os 
principios de 2022 cada vi-
sita ao supermercado custa 
máis, mermando así o po-
der adquisitivo das persoas. 
De feito, encher a cesta da 
compra é un 13% máis caro 
que hai 12 meses. Algúns dos 
produtos que sufriron un 
maior incremento de prezo 
son: o aceite un 25,9% no 
mes de novembro, os ovos 
un 27,1%, o leite enteira de 
vaca un 30%, e a fariña e 
outros cereais un 37,6%. 

      Ademais, para asegurar 
o bo funcionamento desta 
medida o Goberno estatal 
advertiu que vixiará, a tra-
vés da CNMC, a correcta 
aplicación da rebaixa do 
IVE nos produtos mencio-
nados con anterioridade e 
que ningunha compañía se 
aproveite para mellorar os 
seus marxes a costa da su-
presión temporal deste im-
posto. 
       É importante destacar 
que en Melide contamos 
con varios establecemen-
tos locais nos que realizar a 
nosa compra de alimentos 
a diario como: Casa Santos, 
Casa Juanito, Supermerca-
do Gómez, Carnicería Pe-
nas, Carnicería Cardelle, 
Carnicería Maruja, A Fru-
tería de Celia, Pescados e 
Mariscos Manolo e Frutas 
Nati, onde podemos ato-
par os mellores artigos de 
proximidade cunha gran ca-
lidade e, a maiores, apoiar o 
noso comercio local. 

Continúa no mes de decembro a baixada 
do número de parados na comarca melidá

O cartel de promoción dos novos cursos da autoescola. / Foto: Autoescola Agra

O mes de decembro é tradi-
cionalmente un bo período 
para os datos do paro, dado 
que coa campaña de Nadal 
son diversos sectores os que 
contratan persoal de refor-
zo para facer fronte ao in-
cremento de traballo. Este 
decembro non foi unha ex-
cepción e continúa a baixa-
da do número de parados 
situándose nos 461, 17 me-
nos que en novembro na co-

marca da Terra de Melide. 
As cifras de desempregados 
baixan en todos os conce-
llos da contorna do seguinte 
xeito: en Santiso, un parado 
menos; Toques e Sobrado 
quedan con 2 dous menos 
cada un; e, por último Me-
lide cun descenso de 12 per-
soas.  
     O repaso da evolución 
do ano 2022 en canto aos 
datos do paro queda cun 

resultado certamente po-
sitivo, dado que a comarca 
comezou o 2022 con 507 
desempregados e finalízao 
con 46 menos. 
    Ademais, o modo de con-
tratación tamén mudou gra-
zas á nova reforma laboral, 
xa que no ano pasado in-
crementáronse os contratos 
indefinidos. O 2023 chega 
con moitos retos aínda por 
superar en canto ao paro. 

A Autoescola Agra, tanto 
en Melide como en Arzúa, 
comeza o ano cargada de 
novos cursos de: obtención 
ADR - mercancías perigo-
sas e do CAP máis o carné 
de camión no mes de xanei-
ro, a renovación do CAP en 
febreiro, e a renovación do 
ADR - mercancías perigosas 
en marzo. 
      Para realizar estes cursos 
ou consultar prezos e dúbi-

das, as persoas interesadas 
poden chamar ao número 
de teléfono 981 50 53 76 na 
sede de Melide, e ao 981 50 
03 83 nas oficinas de Arzúa 
ou achegarse ata a autoes-
cola a falar coas encargadas.
     Autoescola Agra ofrece 
unha nova oportunidade 
para renovar ou conseguir 
varios permisos de condu-
cir que poden implicar no-
vas oportunidades laborais. 

Gráfica de barras para observar a evolución do número de parados no ano 2022. / Foto: Cerne / Datos: Xunta de Galicia

Autoescola Agra organiza novos 
cursos para o comezo do ano

Dende o día 1 deste novo 
ano, os alimentos de pri-
meira necesidade como  
pan, leite de calquera espe-
cie animal, fariña, queixo, 
ovos, froitas, verduras, hor-
talizas legumes, tubérculos 

e cereais quedan co 0% do 
Imposto de Valor Engadi-
do. Por outra parte, redú-
cese do 10% ao 5% o IVE 
das pastas alimenticias e 
os aceites. Esta medida foi 
adoptada polo Goberno do 

Estado días antes do final 
do ano 2022.
      Con esta normativa bús-
case diminuír o prezo duns 
7.000 produtos para os 
consumidores. Non obstan-
te, esta rebaixa tributaria 
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A axuda de 200 euros a familias con menos 
recursos poderase presentar o 15 de febreiro

Portada da páxina web de Pasarela (pasarelamelide.es). / Foto: Cerne

O Goberno de España apro-
ba unha axuda de 200 euros 
para familias con menos re-
cursos que se poderá solici-
tar dende o mércores 15 de 
febreiro ata o venres 31 de 
marzo. 
      As persoas beneficia-
rias desta axuda poden ser: 
asalariadas, autónomas, ou 
desempregados inscritos 
na Oficina de Emprego que 
reciban outras prestacións 
de carácter social, como é o 
caso das pensións ou o In-
greso Mínimo Vital. 

      Os requisitos a cumprir 
polos beneficiarios son: 
percibir ingresos inferiores 
a 27.000 euros anuais e ter 
un patrimonio inferior a 
75.000 euros. A vivenda ha-
bitual está excluída do cóm-
puto do patrimonio. O total 
dos ingresos e do patrimo-
nio efectuarase sumando os 
dos familiares que convivan 
no mesmo domicilio. As 
persoas beneficiarias deben 
residir en España. 
       Esta axuda está exen-
ta de tributar na próxima 

declaración da Renda, é 
dicir, a que se presentará 
entre abril e xuño de 2024. 
O que si será obrigatorio é 
presentar dita declaración 
da Renda pero sen tributar 
dita axuda de 200 euros. 
        Esta aportación econó-
mica vai destinada a com-
pensar a suba dos prezos e, 
dende o Goberno do Esta-
do, esperan que beneficie a 
4,2 millóns de familias con 
rendas de ata 27.000 euros.
        Para presentar a soli-
citude o proceso é sinxelo, 
dado que só será preciso 
cubrir un formulario na 
páxina web que Facenda 
facilitou para este trámite. 
Para entrar neste formula-
rio é preciso contar ou ben 
con certificado dixital ou 
ben coa cl@ve. En principio 
non sería necesario presen-
tar máis documentación, só 
cubrir o formulario. 
        Ademais, nesta liña de 
axudas ás familias con me-
nos recursos o Ingreso Mí-
nimo Vital subirá un 15%, 
dados os niveis de inflación 
destes meses en sectores 
como a alimentación. 

e comuñón, complementos 
e certos artigos de calza-
do. Un establecemento que 
soubo adaptarse as novas 
formas de venda como as 
redes sociais e a páxina web 
(pasarelamelide.es). Grazas 
a estas ferramentas dixitais 
os produtos desta tenda 
da vila chegan a diferentes 
partes de Galicia e de Es-
paña cos envíos gratuítos, 
dado que ao formar parte de 
ASETEM contan con este 
servizo gratis para ampliar 
o seu espazo de vendas. 

Pasarela cumpre 10 anos de 
actividade no comercio da vila

Páxina web na que se poderá cubrir o formulario para a axuda. / Foto: Cerne

O comercio local Pasarela 
cumpre 10 anos de activida-
de no municipio. 
      Co paso do tempo, au-
menta o mérito de manter 
en pé un establecemento de 
proximidade, Pasarela con-
seguiuno e faino grazas a 
unha clientela fiel que con-
fía a diario nesta pequena 
tenda melidá. 
        Pasarela é un comercio, 
situado na Rúa Alexandre 
Bóveda, no que se vende 
roupa de diferentes esti-
los, vestidos de cerimonia 
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ENTREVISTA BENVIDA GOALKERS MELIDE

“En Goalkers Melide pódese atopar todo o necesario para 
practicar deporte e en todas as tallas para distintas idades”

Marta Rodríguez e Verónica Sánchez, responsables da tenda Goalkers Melide no seu comercio . / Foto: Cerne

- Levades pouco máis de 
dous meses coa tenda 
aberta, describídenos o 
voso comercio para as 
persoas que aínda non 
puidera vir visitarvos. 
- Verónica Sánchez: É 
unha tenda situada no cen-
tro de Melide, na Ronda da 
Coruña no número 10, na 
que a clientela pode atopar 
calzado, roupa deportiva, 
chaquetas, calcetíns depor-
tivos, accesorios, balóns de 
fútbol e algúns elementos 
para xogar ao pádel, en re-
sumo todo o necesario para 
practicar deporte. No calza-
do e na roupa deportiva te-
mos todas as tallas e dende 
nenos e nenas (de cero me-
ses en diante) ata adultos 
(chegamos á XXL), polo que 
toda a clientela vai atopar o 
que precisa na nosa tenda 
deportiva. De feito, un dos 
problemas cos que se atopa 
algunha xente que emprega 
tallas grandes é que non en 
todos os comercios atopa a 
súa talla neste tipo de arti-
gos para practicar deporte. 
- Na actualidade cada 
vez máis persoas se 
apuntan a isto de prac-
ticar algún tipo de de-
porte, motivouvos isto 
para abrir este tipo de 
comercio local? 
- Marta Rodríguez: Por 
unha parte si pero especial-
mente foi porque vimos que 
no municipio había pouca 
oferta de lugares nos que 
mercar roupa, calzado e 
complementos deportivos 
polo que nos animamos a 
emprender con este proxec-
to. Ademais, a poboación de 
Melide practica moito de-
porte, hai varias asociacións 
deportivas, moitas clases e 
de todas as idades. 
- Os inicios nunca son 
sinxelos pero que diria-
des vós que foi o máis 
complexo desta primei-
ra etapa?
- V.S: Para nós o máis di-
fícil creo que foi coñecer 
os gustos de cada cliente e 

tamén descubrir os artigos 
que máis se venden. É dicir, 
chegar a facer un baremo de 
que produtos gustan máis 
de maneira xeral os que son 
específicos doutros gustos 
pero claro para acadar ese 
punto é imprescindible que 
pase o tempo e vaias vendo 
que é o que funciona e o que 
non. 
- Por que decidistes 
abrir o voso establece-
mento en Melide?
- M.R: Principalmente por-
que as dúas somos da vila 
e queriamos desenvolver a 
nosa vida profesional aquí. 
E, ademais, como comen-
tamos antes vimos no sec-
tor dos deportes un oco no 
que en Melide porque había 
pouca oferta comercial nes-
te aspecto. Os dous aspectos 
influíron na decisión. 
- Como está sendo a 
acollida por parte da 
clientela nestes primei-
ros meses?
- M.R: Moi boa. 
- V.R: Unha marabilla a 

verdade. É certo que ao 
abrir en outubro coincidiu-
nos coa campaña de Na-
dal moi próxima á apertu-
ra pero aínda quitando as 
vendas de Nadal podemos 
dicir que moi ben, a xente 
confiou en nós dende un 
primeiro momento e esa é a 
mellor acollida posible. 

- En canto á clientela a 
maioría son veciños e 
veciñas da vila ou máis 
xente doutros munici-
pios próximos?
- M.R: Hai de todo obvia-
mente, dende peregrinos 
a xente que está visitando 
Melide ata veciñanza dou-
tros concellos limítrofes 

pero a maioría é xente da 
localidade, a nosa venda 
diaria é veciños e veciñas de 
Melide que coñecemos aín-
da que sexa de vista. 
- Como foi a campaña 
de Nadal?
- V.S: Moi boa. A xente 
apostou por mercar no co-
mercio local os agasallos 
para estas datas e iso no-
touse nas vendas. De feito, 
foron unhas compras que 
a xente foi repartindo en 
toda a campaña de Nadal, 
obviamente os últimos días 
pódense dicir que foron un 
pouco máis forte pero du-
rante todos os días destas 
festas houbo un incremento 
de vendas. 
- M.R: Estamos contentas 
porque foi moi boa este pe-
ríodo de Nadal. 
- Que vantaxes ten mer-
car no comercio de 
proximidade?
- V.S: Especialmente ten 
tres grandes vantaxes: por 
unha banda, as múltiples 
facilidades que supón para 
cambiar, ver dispoñibili-
dade dos artigos e probar; 
así como o trato totalmente 
personalizado por parte das 
responsables das tendas á 
clientela; e, por último, o 
feito de comprar no muni-
cipio fai que Melide medre 
porque somos unha cadea. 

O interior de Goalkers Melide, a tenda contén todo o preciso para practicar deporte e todas as tallas . / Foto: Cerne
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Mis Mejores Labores, Carnicería Cardelle e Toysmaniatic 
Melide gañadores do Concurso de Escaparates de Nadal

O escaparate de Mis Mejores Labores, comercio gañador do primeiro premio do concurso de Nadal. / Foto: Concello de Melide

Os establecementos de Mis 
Mejores Labores, Carnice-
ría Cardelle e Toysmaniatic 
Melide son os gañadores do 
Concurso Escaparates de 
Nadal organizado un ano 
máis polo Concello do mu-
nicipio para dinamizar e 
poñer máis beleza nas rúas 

durante a época do Nadal, 
implicando así a outros sec-
tores como o comercio de 
proximidade. 
      O primeiro posto e pre-
miado con 1.000 euros con-
seguiuno o escaparate de 
Mis Mejores Labores, imi-
tando unha fermosa pista 

de esquí, un poboado cheo 
de ambiente de Nadal e un 
tren, todo isto feito por pe-
quenas pezas en tons bran-
cos, vermellos, verdes, ne-
gros e marróns. 
      Na segunda posición 
atopamos a Carnicería Car-
delle que, un ano máis, en-

cheu parte do seu espazo de 
diferentes artigos de Nadal 
feitos a man con diferentes 
produtos reciclados. Grazas 
á súa espectacular decora-
ción o xurado outorgoulle o 
premio de 500 euros. 
         O terceiro premio queda 
para Toysmaniatic Melide 

onde os osos de peluche son 
os grandes protagonistas do 
espazo comercial que con 
gran inxenio entran e saen 
de diferentes obxectos. Esta 
decoración está premiada 
con 250 euros. 
      Esta nova edición do 
concurso contou con deza-
nove participantes que pu-
xeron o nivel decorativo de 
Nadal moi alto. O xurado 
tivo a complicada tarefa de 
escolmar os mellores valo-
rando a orixinalidade, bele-
za, creatividade, montaxe e 
ambientación de Nadal. 
     O concelleiro de pro-
moción económica, Xosé 
Igrexas, destacou “a partici-
pación e o bo nivel acadado 
no concurso deste ano”. 
          Dende a Asociación de 
Empresarios e Empresarias 
da Terra de Melide queren 
transladar os parabéns a 
todos os establecementos 
participantes por contribuír 
a poñer ambiente de Nadal 
nas rúas do municipio e, en 
especial, aos tres comercios 
gañadores polo seu traballo 
e orixinalidade. A decora-
ción dos escaparates anima 
á poboación a facer as com-
pras no comercio local nun-
ha época de fortes vendas 
no sector. 

Un dos escaparates de Toysmaniatic Melide gañador do 3º premio. / Foto: C.MCarnicería Cardelle construíu un poboado de Nadal co que gañou o 2º posto do concurso de escaparates. / Foto: C.M
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O alcalde e o tenente de alcalde do Concello de Melide visitando o Polígono da Madanela logo das obras. / Foto: C. Melide

mellorar as condicións de 
uso dun espazo fundamen-
tal para a economía local. 
O Polígono da Madanela 
é unha área na que están 
asentadas diversas empre-
sas do municipio soporta a 
diario un volume de tráfico 
pesado notable, o que pro-
voca a erosión visible do as-
faltado, motivo polo que fan 
fincapé dende o Concello, se 
concede especial importan-
cia a estes labores de man-
temento. 
        Pola outra banda, a Ad-
ministración local puxo en 
marcha un sistema de vi-
deovixilancia no Polígono 
melidense. O dispositivo xa 
se atopa operativo e permi-
tirá garantir a seguridade 
nun punto sensible da vila 
por mor do seu valor econó-
mico. 
      Este sistema consta de 
dez cámaras instaladas nes-
te espazo e supuxo, segundo 
o Concello, un investimento 
próximo aos 18.000 euros. 
O Concelleiro de Segurida-
de Cidadá, Xosé Igrexas, 
manifesta que “con este 
investimento trasladamos 

unha mensaxe de confianza 
aos axentes económicos do 
noso concello porque den-
de a administración pública 
velamos pola integridade 
dos produtos, mercadorías, 
instalacións e infraestrutu-
ras das empresas situadas 
no noso polígono indus-
trial”. 
       A maiores, Igrexas fixo 
fincapé nas características 
técnicas do dispositivo, con 
tecnoloxía de última xera-
ción orientadas a garantir 
tanto a fiabilidade do servi-
zo como a durabilidade do 
mesmo. Polo tanto, dende 
a Administración amosan 
satisfacción con este novo 
proxecto posto en marcha a 
finais de decembro. 
      Os empresarios e empre-
sarias instalados na Mada-
nela acollen estas medidas 
con ledicia, dado que tal e 
como indican o asfaltado 
estaba deteriorado por mor 
do tráfico de camións que se 
achegan a diario a esta área 
industrial e unha maior vixi-
lancia e seguridade é unha 
cuestión demandada pola 
patronal dende hai tempo. 

O Concello de Melide re-
mata de acometer varios 
proxectos no Polígono In-
dustrial da Madanela. Por 
unha banda, finalizaron as 
obras de mellora do asfalta-

do que incluíron varias rúas 
deste espazo. 
      Dende o equipo de Go-
berno municipal destacan 
a boa calidade da obra e 
afirmaron que “este é o se-

gundo ano consecutivo no 
que se mellora o asfaltado 
do polígono”. Segundo si-
nalaron José Manuel Pérez 
e José Prado, trátase dunha 
intervención que procura 

Rematan as obras de asfaltado e a instalación de 
cámaras de vixilancia no Polígono da Madanela

ASETEM consulta a un experto xurídico independente a viabilidade 
da proposta de ampliación do Polígono Industrial da Madanela

A Asociación de Empresa-
rios e Empresarias da Terra 
de Melide solicitou, logo 
dunha reunión mantida co 
presidente da Deputación 
da Coruña, varios socios e 
socias, e dous representan-
tes do Concello de Melide, 
o presuposto para un estu-
do preliminar da viabilida-
de xurídica da proposta de 
ampliación do Polígono In-
dustrial da Madanela a un 

experto independente.
     Son moitos os socios e 
socias que dende hai anos 
solicitan, de maneira ince-
sante, a través de ASETEM 
e de xeito particular a am-
pliación da área empresa-
rial melidá para que a vila 
poida seguir crecendo. 
        O pasado mes de no-
vembro, a directiva da 
asociación solicitoulle ao 
catedrático de Dereito Ad-

ministrativo da Univer-
sidade da Coruña, Carlos 
Alberto Amoedo Souto, 
presuposto para realizar un 
estudo preliminar da viabi-
lidade xurídica da amplia-
ción do Polígono. O catedrá-
tico considera, previamente 
a realizar dito informe, que 
non é xuridicamente via-
ble a ampliación proposta 
do actual parque empresa-
rial por diferentes razóns 
que se expoñen como: pola 
existencia de impactos se-
veros nos hábitats naturais 
protexidos pola declaración 
de Rede Natura 2000 Serra 
do Careón e pola normativa 
de delimitación e protec-
ción do Camiño Francés, 
emitíronse no seu día in-
formes desfavorables sobre 
ampliacións similares deste 
parque, tanto da Dirección 
Xeral de Patrimonio Natu-
ral (de 8 de xuño do 2017 
e 14 de setembro do 2018), 

A entrada do Polígono da Madanela en Melide. / Foto de arquivo

como da Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural e do 
Consello Asesor dos Cami-
ños de Santiago (informes 
do 20 de febreiro do 2019 
e acordo do 29 de xaneiro 
do 2018). Tal e como indica 
Carlos Alberto Amoedo, non 
consta que estes informes 
fosen recorridos por ningún 
interesado ou interesada, 
polo que constitúen actos 
administrativos firmes que 
vinculan á propia Adminis-
tración autonómica, xestora 
das afeccións ambientais e 
culturais que pesan sobre o 
Polígono Industrial da Ma-
danela. 
     A maiores, o experto xu-
rídico explica que consta 
que na actualidade se está 
a tramitar a aprobación 
inicial dunha modificación 
puntual das normas subsi-
diarias de planeamento do 
Concello de Melide, para 
dotar dunha nova área de 

solo industrial ambiental 
e patrimonialmente viable 
(expediente 2019AAE2311; 
código 2186/2019). Esta 
modificación xa conta co in-
forme ambiental estratéxico 
da Dirección Xeral de Cali-
dade Ambiental, publicada 
no DOG nº127, do 5 de xullo 
de 2019, polo que cabe de-
ducir a súa plena viabilida-
de ambiental e patrimonial. 
Estes feitos obxectivos fan 
que exista unha alternativa 
viable a unha ampliación do 
actual parque que provoca-
ría unha afección severa aos 
valores patrimoniais e cul-
turais, polo que considera-
mos inviable tal ampliación 
do punto de vista do dereito 
comunitario. 
      Dende ASETEM destacan 
que seguirán traballando 
para buscar unha solución 
que permita a ampliación 
do actual ata gastar todas as 
ferramentas posibles. 
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A administración local reduce 
o tempo medio de pagamento 
global aos seus provedores

As instalacións da piscina municipal da vila que se reformarán. / Foto de arquivo

O Concello de Melide, en 
Xunta de Goberno local, 
aprobou na última reunión 
do ano 2022 a licitación do 
proxecto de reforma e am-
pliación da piscina munici-
pal da localidade. 
       Estas obras contan cun 
orzamento de licitación de 

1.066.529,36€, cun prazo 
de execución de 9 meses. 
      As instalacións da pis-
cina municipal, pechada 
dende o 2019 “polo risco 
evidente que supoñía para 
a saúde dos usuarios polas 
deficiencias que presenta-
ba”, tal e como afirmaron 

dende o equipo de Goberno 
local en diversas ocasións, 
transformaranse nun cen-
tro deportivo moderno no 
que a cidadanía da vila po-
derá practicar deporte. A 
intención do Concello é que 
as obras poidan comezar no 
primeiro cuadrimestre do 
ano. 
        Os traballos de reforma 
incluirán melloras no siste-
ma de climatización, venti-
lación, calefacción e xestión 
de auga, entre outros. 
      Ademais, dentro deste 
proxecto destaca a reforma 
integral que se vai realizar 
dos espazos de uso. “O xim-
nasio será ampliado pasan-
do de 80  178 m2 e os ves-
tiarios serán máis amplos e 
funcionais, pasando dos 34 
m2 que teñen na actualida-
de aos 105 m2. 
        Unha vez finalizados 
os traballos, o novo centro 
deportivo contará con dúas 
salas de actividades, de 80 
e 58 m2, con novas máqui-
nas de ximnasia adaptadas 
á normativa vixente. 

O Concello de Melide fixa o 
seu calendario de festivos 
locais para este ano 2023. 
     Os días escolmados como 
non laborables no munici-
pio son: o 10 de abril, luns 
de pascua; e 29 de xuño, 
día de San Pedro, patrón da 
vila. A estas xornadas festi-
vas hai que sumarlle: o 6 e 

7 de abril, xoves e venres de 
Semana Santa; 1 de maio, 
Día do Traballador/a; 17 
de maior, Letras Galegas; 
25 de xullo, Día de Galicia; 
15 de agosto, Santa María; 
12 de outubro, o Pilar; 1 de 
novembro, Santos; 6 e 8 de 
decembro, a Constitución e 
Inmaculada e o 25 Nadal. 

Melide fixa o seu calendario de 
festivos locais para este ano

Unha persoa marcando os días festivos para o ano 2023. / Foto de arquivo

O Concello de Melide vén 
de facer público que conse-
guiu reducir de xeito nota-
ble os período de espera dos 
provedores municipais para 
o cobro polos seus servizos 
prestados á Administración 
municipal. Como indica o 
Ministerio de Facenda, no 
cuarto trimestre do ano pa-
sado 2022 o tempo medio 
de pagamento global a pro-
vedores situouse en Melide 
en 1,65 días, fronte ao 1,71 
días do 2021. En 2020 este 
período era de 1,62 días, o 
que supón un importante 
descenso dende os 8,37 días 
de 2019. O que supón case 
unha reducción de case 7 
días como período medio 
dende hai catro anos. 
        Dende a Administración 
local afirman que o descen-
so de días faise máis acusa-
do tendo en conta os tem-
pos medios de anteriores 
exercicios. Deste modo, a fi-
nais de 2018 o tempo medio 
para o pagamento a prove-

dores era de 8,66 días, por 
37,83 en 2017 e 40,52 no 
ano 2016. Con estes datos, 
pódese afirmar que dende 
hai seis anos o tempo medio 
de pagamento aos provedo-
res reduciuse en 38,87 días, 
é dicir, algo máis dun mes e 
unha semana. 
        Xosé Igrexas, concellei-
ro de Facenda do munici-
pio, considerou que o cons-
tante descenso nas cifras 
de tempo de espera para o 
pagamento a provedores in-
crementa “a fiabilidade do 
Concello de Melide como 
pagador” e transmite “con-
fianza de cara a provedores 
e empresas que prestan ser-
vizos ao concello”. 
      Nesta liña, Xosé Igrexas 
fai fincapé que “as institu-
cións públicas debemos dar 
exemplo de rigor, confianza 
e seriedade”, algo no que 
“o Concello de Melide está 
a conseguir, e así o avala 
o Ministerio, importantes 
avances nos últimos anos”. 

O Concello aprobou a licitación do proxecto de 
reforma e ampliación da piscina municipal

A Xunta de Galicia mellorará a seguridade e 
accesibilidade dunha parada de autobús na vila

A Xunta de Galicia vén de 
someter a información pú-
blica no DOG o proxecto de 
mellora de 64 paradas de 
autobús en 10 concellos da 
contorna de Santiago en-
tre os que se atopa Melide, 
onde se farán obras nunha 

das paradas situada da es-
trada AC-840. 
      Segundo informou o 
delegado do Goberno au-
tonómico, Gonzalo Trenor, 
as intervencións previstas 
suporán o acondicionamen-
to dos carrís para a parada 

do autobús, a mellora da 
accesibilidade para persoas 
en xeral e para aquelas que 
teñan mobilidade reducida, 
e a pavimentación da con-
torna coa execución de sen-
das ou beirarrúas. Tamén se 
prevé a instalación de novas 
marquesiñas, actuacións 
complementarias de dre-
naxe, condución de servizos 
ou colocación de varandas 
para protexer aos usuarios 
e usuarias onde puidera 
existir un desnivel. As obras 
contarán coa perspectiva de 
xénero e contarán con in-
cluír un reforzo de informa-
ción e sinalización.
       A medida está financia-
da ao abeiro do Plan de re-
cuperación, transformación 
e resiliencia da Unión Eu-
ropea-Next Generation Eu 
e enmárcase no Plan de in-
fraestruturas da Xunta para 
unha mobilidade segura. 

Trenor e outros representantes nunha das paradas do proxecto. / Foto: X.G
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Volven as rebaixas de inverno con fortes 
descontos aos establecementos locais

O mes de xaneiro é sinóni-
mo de rebaixas de inverno, 
unha nova temporada dos 
produtos con diversos des-
contos faise oco no comer-
cio local. 

      As rebaixas de princi-
pio de ano soen ser unha 
boa oportunidade por dúas 
partes: pola primeira, o ou 
a comerciante poden desfa-
cerse dos artigos máis anti-

gos que quedaron atrás para 
logo mercar novos produtos 
da seguinte temporada, o 
que atrae de novo á cliente-
la; e, pola segunda parte, as 
e os consumidores teñen a 

Un dos establecementos da vila co cartel das rebaixas de inverno no escaparate. / Foto: Cerne

ASETEM - CCA traballa na preparación da 
nova edición do Mercamelide de inverno

Varias persoas mercando no Mercamelide de inverno celebrado o ano pasado no mes de febreiro. / Foto de arquivo

A Asociación de Empresa-
rios e Empresarias da Terra 
de Melide está a traballar, 
en colaboración co Conce-
llo da vila, na preparación 
e posta en marcha da nova 
edición do Mercamelide de 
inverno que está previsto 
que se celebre ao longo do 
mes de febreiro. Esta feira 
de oportunidades é unha 

das iniciativas da asociación 
para dinamizar e impulsar 
as vendas do comercio lo-
cal. Unha campaña que pon 
a Melide no mapa durante 
unha fin de semana e per-
mite que os establecemen-
tos de proximidade poidan 
darse a coñecer e vender 
aqueles artigos que teñen 
en stock. 

      Dende a directiva de 
ASETEM - CCA fan un cha-
mamento e animan a todos 
os comercios da vila a par-
ticipar nesta nova edición 
do Mercamelide de inverno, 
dado que a unión fai a forza 
e é unha boa oportunidade 
para animar a veciñanza 
doutros concellos a ache-
garse a Melide para mercar. 

O Consello da Xunta de Ga-
licia vén de aprobar novas 
axudas para a renovación 
de electrodomésticos coas 
que queren chegar a 20.000 
familias galegas e aforrar 
un total de 800.000 euros 
en facturas eléctricas.
      Esta liña de apoio eco-
nómico será de entre 150 e 
450 euros para frigoríficos 
e conxeladores, e de 100 e 

300 euros para lavadoras, 
lavalouzas e placas de coci-
ña de indución total. 
       Polo momento, o Gober-
no autonómico non abriu o 
prazo para inscribirse os es-
tablecementos interesados  
en adherirse a esta campa-
ña pero as persoas parti-
culares poderán solicitar a 
axuda entre o 8 de febreiro 
e o 30 de setembro. 

posibilidade de atopar mer-
cancía a bo prezo. 
      Dende hai uns anos, os 
períodos de rebaixas per-
deron forza, en parte pola 
continuidade da oferta de 
produtos a menor prezo, 
é dicir, actualmente é moi 
habitual atopar artigos con 
desconto fóra das tempadas  
de rebaixas tradicionais. 
Por outra banda, as gran-
des superficies e o comercio 
dixital fan que as rebaixas 
que, en moitas ocasións, os 
pequenos establecementos 
non poden permitirse, dado 
que cada vez os marxes son 
máis cativos. 
     Neste temporada de re-
baixas nas tendas de proxi-
midade haberá descontos 
entre o 30, 40 e 50%. O que 
supón un importante des-
conto logo dunhas semanas 
nas que cos agasallos de 
Nadal o gasto medio por fa-
milia en artigos de calzado, 

roupa ou outros comple-
mentos se incrementou. 
      Por parte dos comer-
cios locais do municipio son 
optimistas co período de 
rebaixas pero con cautela 
dada a situación de incre-
mentos dos prezos, o que 
pensan que vai frear o gasto 
con respecto a outras tem-
poradas de descontos ante-
riores. 
        ASETEM Centro Co-
mercial Aberto aproveita 
estas datas para facer finca-
pé en transmitir que “mer-
car nos establecementos de 
proximidade significa ter 
compromiso coa veciñanza, 
o pobo e o medio ambiente, 
ademais de adquirir calida-
de”. Por este motivo, ani-
man á poboación a comprar 
nos comercios locais nestas 
rebaixas porque “en Melide 
hai de todo” e non é preciso 
acudir a grandes superficies 
comerciais. 

A Xunta aproba axudas para a 
renovación de electrodomésticos

Cartel promocional das axudas para renovar os electrodomésticos. / Foto: X.G
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O Centro de Formación do municipio forma a trinta e tres  
persoas desempregadas en cargos relacionados coa hostalería

Representantes do Concello de Melide, da Xunta e do PP municipal no centro de formación. / Foto: Xunta de Galicia

O Centro de Formación de 
Melide (Unidade de Acción 
Formativa) forma a trinta 
e tres persoas desemprega-
das en materias relaciona-
das coa hostalería para axu-
dalas a regresar ao mercado 
laboral, ofrecendo coñece-
mentos en varios sectores 

cunha forte demanda de 
emprego. 
      Os cursos activos actual-
mente nestas instalacións 
formativas son: operacións 
básicas de restaurante e 
bar, operacións básicas de 
catering e cociña. O alum-
nado, que comezou estas 

aulas no mes de decembro e 
as rematará a principios de 
marzo, conta cun profeso-
rado específico para adqui-
rir os coñecementos básicos 
destas materias e conseguir 
así actualizar e incorporar 
novas ensinanzas ao seu cu-
rrículum.  

        A Unidade de Acción 
Formativa depende da Con-
sellería de Promoción do 
Emprego e Igualdade des-
tinou un investimento para 
estes cursos de máis de 
66.000 euros. 
         A pasada semana, re-
presentantes do Concello de 
Melide, da Xunta de Galicia 
e do Partido Popular muni-
cipal visitaron este centro 
de formación para coñecer 
de primeira man as tarefas 
que profesorado e alum-
nado desenvolven nestas 
aulas. O delegado da Ad-
ministración autonómica,  
Gonzalo Trenor, fixo finca-
pé nesta visita a que nestes 
centros se teñen moi en con-
ta “as necesidades do tecido 
produtivo de cada unha das 
zonas, co fin de adaptar os 
perfís profesionais do alum-
nado ás demandas actuais 
das empresas”. 
          Non existe dúbida de 
que a formación é un factor 
fundamental para que as 
posibilidades de conseguir 
emprego aumenten, espe-

cialmente en idades nas 
que atopar traballo se volve 
máis complexo como pode 
ser a partir dos 50 anos. 
Nesta liña, Trenor afirmou 
que “a formación é unha 
peza clave para mellorar a 
empregabilidade dos gale-
gos e galegas, xa que non 
hai mellor política social 
que a política de emprego”. 
         A estas formacións hai 
que sumarlle o obradoiro 
de emprego ‘Natureza do 
Camiño de Santiago’ que 
tamén se está impartin-
do na vila e que conta con 
alumnado de Santiso, To-
ques, Arzúa e Melide. Nes-
ta formación as persoas en 
situación de desemprego 
participantes aprenden di-
ferentes aspectos que xiran 
arredor da reforestación e 
tratamentos silvícolas. 
         Estas aulas teñen como 
obxectivo que as persoas 
desempregadas poidan vol-
ver estar activas no merca-
do laboral grazas aos coñe-
cementos adquiridos nelas 
durante estes meses. 

Ti a quen votas?
Comeza o ano silencioso no pobo, con ese de-
vagar caladiño que caracteriza ás horas pre-
vias á tempestade. En menos de catro meses 
estaremos metidos nunha precampaña elec-
toral e, de súpeto, en quince días non se falará 
doutra cousa. Falarase, pero sobre a base de 
xeneralidades, dicindo que si a todo, e parti-
cipando como atrezzo na obra de teatro que 
se monta cada catro anos e que, polo xeral, 
parece avergonzarnos.
 Estamos afeitos a esconder a nosa 
ideoloxía. Tanto, que semella que es máis lim-
po e honesto se dis que non tes filiación polí-
tica, que “non che gusta ningún”, ca se mani-
festas simpatía por unha opción, sexa a que 
sexa. E é ben triste. Porque nos comportamos 
ante a política local -a única sobre a que pode-
mos influír directamente- coma se fose algo 
negativo, indecente, un vicio malo ao que non 
queremos que nos vinculen, e queiramos ou 
non somos parte dela e sempre, sempre, te-
mos unha opinión.
 Lembro cando unha amiga se trasla-
dou a Melide, provinte dunha zona da costa 

galega, e me dicía que lle chamaba forte a aten-
ción que en Melide non se vai aos mitins dos 
partidos salvo que sexa da túa corda. Está mal 
visto. É así. E é así porque actuamos ante a po-
lítica local como actúa con nós o algoritmo de 
Google, que nos ofrece nos teléfonos informa-
ción e máis información pero daquelo que é afín 
a nós, en función das nosas buscas e intereses, 
mentres que o distinto, o diferente nos é cada 
vez máis alleo e descoñecido.
 Os actos políticos non deberían estar 
pensados para que os que xa te apoian vaian 
aplaudir. Deberían estar pensados precisamen-
te para o contrario: para convencer ao que opi-
na distinto, informarse de se hai opcións mello-
res ca o que ti xa coñeces, porque o contrario é 
establecerse no hooliganismo, apoiar aos teus e 
non querer nin oír outras opcións, por moi mal 
que o fagan.  Claro que, para iso sería necesa-
rio que ir a un mitin político non fose motivo 
de clasificación ideolóxica como agora é, senón 
un síntoma de interese informativo, a maneira 
de facernos unha composición sobre as opcións 
que se ofrecen, e que nunca coñeceremos se só 

escoitamos aos que xa pensan coma nós. Pero se 
partimos de que neste pobo está mal visto posi-
cionarse politicamente, o feito de expoñerse a un 
acto público é aínda máis inusual.
 Publicamos nas redes sociais encontros 
privados con amigos, familia, do noso corpo e 
da nosa vida enteira. Fotos de fillos pequenos, 
declaracións de amor, o que comemos, o que 
ceamos, o que almorzamos, onde durmimos, 
onde bailamos e con quen; con quen celebramos 
os cumpreanos e os sentimentos que nos pasan 
pola cabeza; o tipo de música que nos gusta, os 
libros que lemos, a roupa que nos gusta poñer, 
os modelos de educación que preferimos para 
os fillos... pero está mal visto que se saiba como 
cremos que debería organizarse a cousa pública. 
 Será que o que está mal visto é, preci-
samente que saiban que temos unha opinión. 
Ábrese o telón, primeiro acto.

Vanesa de Quinzán
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Servizos: manicuras e pedicuras en semipermanente e  
esmaltado tradicional, semipermanentes con reforzo,  
uñas en acrygel, depilación láser e con fío, extensión  
de pestanas, permanente ou liftting de pestanas, tinte  
de cellas e pestanas, e microblading.
Novos servizos: uñas press gel e presoterapia.

Ronda da Coruña, 58 - Melide 
981 93 76 65

   En Sport Moda  
  atoparás todo o    
    preciso para         
  practicar deporte  
e fermosos artigos 
artesanais de coiro.

Estamos na Rúa Cantón de    
   San Roque 38, Melide 

(A Coruña)
Teléfono: 981 50 76 01 

Unha compañía de instalacións eléctricas     
especializada na enxeñería,desenvolvemento,     
construción e mantemento de proxectos  como: 
• Instalacións eléctricas de baixa tensión
• Telecemunicacións
• Sistemas de seguridade  
• Enerxías renovables. 

Rúa Rosalía de Castro, 17
15800 Melide, A Coruña

981 50 59 00
info@electricidadvilela.com

electricidadvilela.com
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Quedamos na Ponte é a nova iniciativa deportiva en 
Santiso organizada para o vindeiro 26 de febreiro

Cartel onde se anuncia a nova edición de Quedamos na ponte. / Foto: C. Santiso

O Concello de Santiso segue 
apostando forte polas acti-
vidades deportivas e para 
o vindeiro domingo 26 de 
febreiro organizan, en co-
laboración coa asociación 
Abeancos, Quedamos na 
Ponte. 
      Quedamos na Ponte é 
unha xornada na que todos 
e todas as persoas poden 

participar e gozar dun día 
de deporte e natureza do 
concello de Santiso. Esta 
iniciativa na que o eixo so-
bre o que xira é practicar 
deporte nun entorno natu-
ral poderase realizar a pé, 
nunha andaina de 6,5 qui-
lómetros; correndo, nunha 
carreira de 13 quilómetros 
e en bicicleta cunha ruta 

MTB serán 35 quilómetros. 
Tres maneiras diferentes de 
desfrutar desta experiencia 
deportiva. 
        Os horarios para o 26 
de febreiro son: as dez da 
mañá para a andaina e a 
carreira e unha hora antes 
para a ruta MTB. 
       Dende o Concello de 
Santiso animan á veciñan-
za do municipio e de fóra a 
participar nesta iniciativa, 
Quedamos na Ponte. 
         Ademais, dende a aso-
ciación Abeancos anuncia-
ron co comezo do ano novo 
a nova data da edición do 
2023 do Cross Santiso que 
será o vindeiro 27 de maio. 
Logo do éxito da edición do 
2022 as expectativas están 
moi altas e espérase unha 
gran participación de corre-
dores e corredoras. A maio-
res, Abeancos abriu a cam-
paña de socios e socias coa 
que podes beneficiarte de 
descontos e agasallos. 

A administración municipal 
de Santiso rematou as obras 
de mellora de varios cami-
ños de titularidade muni-
cipal de acceso a parcelas 
agrícolas situadas en diver-
sos puntos do Concello. Os 
camiños sobre os que se 
realizou este proxecto para 
mellorar a súa accesibilida-
de foron: o de Busel de Arri-

ba, o da Igrexa de Barazón e 
o do Cruce de Bran. 
       Estes traballos foron 
realizados ao abeiro dunha 
subvención da Consellería 
de Medio Ambiente do pe-
ríodo 2022 - 2023 para me-
llorar ditos camiños e con-
ta co cofinanciamento do 
Fondo Europeo Agrícola de 
Desenvolvemento Rural. 

Rematan as obras de mellora de varios 
camiños de acceso a parcelas agrícolas

Un dos camiños municipais de acceso mellorado. / Foto: Concello de Santiso
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A nova edición do Presume de Galego volve ao Gatos o venres 27

Cartel desta edición, deseño de Manuel Vázquez Iglesias, alumno de 4º ESO. 

Despois de dous anos de pa-
rón, por mor da pandemia, 
o Equipo de Normalización 
do IES de Melide, recupera 
un dos seus proxectos máis 
ilusionantes: o concerto “Eu 
presumo de galego”.    
    Nesta edición, que será 
a  sétima, a artista convida-
da é Pauliña, acompañada, 
de teloneiros, con bandas 
da Terra de Melide, como 
de costume. Herbagrileira, 
que sempre convida ao pa-
sarúas previo ao concerto 
e Kasete, grupo integrado 
por alumnado e ex alum-
nado do IES de Melide.  
       O concerto do Presume 
de Galego celebrarase, como 
en edicións anteriores, na 
sala Gatos, emblemático es-
pazo de acollida de música 
feita no noso país, o venres 
27 de xaneiro ás 6 da tarde. 
É un concerto pensado  
para o alumnado e a entra-
da é de balde para toda a 
comunidade educativa do 
IES de Melide. O obxectivo 
é dar a coñecer as bandas 
que fan música na nosa lin-

gua, e ao tempo dar pulo 
para a acción creativa: é o 
alumnado o que deseña o 
cartaz, nesta edición a car-
go de Manuel Vázquez Igle-
sias de 4º ESO que imaxina 
a unha Rosalía moi Bowie; 
os logos, as camisetas de 
publicidade, as tatuaxes, as 
chapas, e o que fai as en-
trevistas para Falamelide, 
a emisora de radio do noso 
centro. Así mesmo, convi-
damos a outro centro de 
ensino para que desfrute do 
evento; tamén dar a coñecer 
como presumimos da nosa 
lingua no IES de Melide. 
    Previamente ao concer-
to, en horario de mañá, o 
alumnado asiste a un fa-
ladoiro no que participa 
a banda convidada; a te-
mática do faladoiro, inde-
pendentemente de como 
transcorra posteriormente 
o debate, é sempre a de fa-
lar dos pros e os contras, 
facilidades e dificultades, de 
facer música en galego, fóra 
dos circuítos comerciais 
de consumo maioritario. 

       O concerto Eu Presu-
mo de Galego inscríbese 
nun proxecto transversal, 
aínda de maior percorrido, 
que leva a desenvolverse 
no IES de Melide dende o 
curso 2014/2015, e que in-
clúe múltiples actividades: 
realización de enquisas so-
bre a música que coñece-
mos en galego, selección 
da banda da semana ( cada 
semana, nos tempos de le-
cer, soa música en galego  ), 
elaboración de programas 
na nosa emisora de radio, 
traballo de publicación na 
plataforma de Spotify de 
listas de reproducción... 
    O proxecto Eu Presumo 
de Galego foi galardoado 
co premio  Mil Primaveras 
Máis, convocado pola Coor-
dinadora de Equipos de 
Normalización Lingüística, 
na súa primeira edición, no 
ano 2019, e conta ademais 
co apoio de diversas insti-
tucións, o Departamento de 
Cultura do Concello de Me-
lide, entre outras, e diversas 
asociacións culturais.
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“A meditación é un estado natural do ser humano, 
necesitamos concentrarnos no aquí e agora”

- Que é a meditación? 
- Ángel Curtis: A medita-
ción é un proceso biolóxico 
e, polo tanto, é un estado 
natural do ser humano. De-
beriamos de descartar esa 
idea de que a meditación 
é algo místico, relixioso ou 
esotérico e velo como algo 
intrínseco nas persoas. É 
máis, en momento deter-
minados os seres humanos 
meditamos sen darnos con-
ta. Cando queremos acadar 
a meditación consciente é 
complexo porque o cerebro 
a maioría do tempo está 
nunha actividade distraí-
dos  e nós non o podemos 
evitar, o que chamamos “pi-
loto automático”. Para me-
ditar necesitamos activar 
outra parte do cerebro que 
chamamos o pranayama, o 
que require concentrarnos 
no importante, é dicir, no 
aquí e o agora. A parte do 
cerebro que máis traballa-
mos na meditación é aquela 
que nos permite pasar do 
consciente ao inconsciente. 
No proceso de meditar é 
moi importante a respira-
ción, que sexa unha respi-
ración tranquila, profunda 
e suave . 
- Por que dirías que nos 
é tan complicado cen-
trarnos no aquí e agora 
para meditar?
- A.C: Pois por culpa desa 
actividade do cerebro que 
antes denominamos como 
“piloto automático”. Non 
somos capaces de manter 
o cerebro centrado nunha 
soa cousa durante moito 
tempo. Case sempre can-
do intentamos centrarnos 
nunha cousa o noso cerebro 
vainos levar a pensar nou-
tras cuestións como poden 
ser o pasado e o futuro. De-
beriamos estar máis tempo 
concentrados no aquí e ago-
ra porque cando non se lle 
dá ese espazo de silencio e 
de que a mente estea quieta, 

entón entramos en estados 
como o estrés, a ansiedade 
ou a angustia. 
- Cales son as vantaxes 
de practicar a medita-
ción habitualmente?
- A.C: As vantaxes son 
moitas. Cando meditamos 
estamos fomentando e for-
talecendo o noso sistema 
inmunitario. De feito, as 
persoas que practican medi-
tación durante moito tempo 
teñen grandes beneficios 
psicolóxicos con respecto a 
outras que non o fan. 
- Que poderemos apren-
der no teu libro?
- A.C: Primeiro, nesta pu-
blicación explícolle á xente 
como se medita e distin-
tos métodos de meditación 
para relaxarse, sentirse 
equilibrado e a meditación 
metafísica que é máis espi-

Ángel Curtis o escritor do libro ‘El Camino del Zen’ que se acaba de publicar. / Foto: Ángel Curtis

ritual e trascendental, vai 
máis alá dos pensamentos 
e dos conceptos conven-
cionais do que é a vida así 
como o medo á morte. Ade-
mais, hai outros apartados 
como un específico a entrar 
en contacto coa natureza, é 
moi importante sentir parte 
do medio ambiente. Temos 
a obriga de coidar a biodi-
versidade do noso ecosiste-
ma, mantendo os mares e os 
montes limpos. Se maltra-
tamos a terra estamos mal-
tratando os alimentos que 
comemos, se maltratamos a 
auga dos ríos tamén o face-
mos coa auga que bebemos, 
creo que é un razoamento 
bastante coherente. Neste 
momento estamos tendo un 
cambio climático tremendo 
e isto vainos afectar antes 
ou despois, corre présa to-

mar conciencia colectiva 
para evitar esta situación, 
está nas nosas mans. A hu-
manidade só ten unha casa 
universal que é planeta 
Terra e senón o coidamos 
e respectamos as conse-
cuencias que vai traer van 
ser catastróficas. Xa temos 
exemplos esporádicos dos 
efectos do cambio climático 
como poden ser os efectos 
meteorolóxicos adversos 
como as inundacións. Nece-
sitamos empezar a coidar e 
respectar a natureza xa, non 
hai tempo. 
- Na meditación a idade 
importa?
- A.C: En absoluto. Apren-
der e practicar a meditar 
pódeno facer dende nenos e 
nenas pequenas ata persoas 
maiores. É máis, nas crian-
zas pode axudarlles a non 

distraerse tanto na escola. A 
meditación simplemente é 
estar en silencio nun entor-
no tranquilo, se pode ser na 
natureza moito mellor. Me-
ditar no medio dun monte 
por exemplo é moi benefi-
cioso para as persoas. 
Estamos neste momento, 
no que eu chamo, unha so-
ciedade aburguesada na 
que só lle damos importan-
cia e prioridade ás cousas 
materiais. Cando un medita 
dáse conta que o uso desas 
cousas materiais non teñen 
nada de importancia. Afe-
rrámonos ás cousas mate-
riais cada vez máis e a natu-
reza despréndenos delas. É 
curioso que neste momento 
a sociedade consome, de 
xeito case compulsivo, un 
20% máis que fai 20 anos. 
Non obstante, paradoxica-
mente non somos un 20% 
máis felices, máis ben ao 
contrario. Cando medita-
mos entendemos a diferen-
za entre o ser e o ter, que 
actualmente, está un pouco 
diluído na sociedade. Na 
meditación o que fas é po-
tenciar o ser porque o ter é 
algo moi efémero e superfi-
cial. Poderiamos prescindir 
dun montón de cousas que 
temos e consumimos sen 
necesidade, facémolo de 
maneira compulsiva, esta-
mos un pouco teledirixidos, 
somos un pouco adictos á 
compra. O ser colma o co-
razón. 
Xa podemos adquirir o 
teu novo libro? 
- A.C: Si, na miña páxina 
web  que é angelcurtis.com 
e proximamente tamén se 
poderá conseguir nalgun-
has librerías fisicamente. 
Ademais, nas vindeiras se-
manas farei unha presenta-
ción do libro en Melide no 
salón de actos das oficinas 
de ASETEM e tamén levarei 
varios exemplares para as 
persoas interesadas. 

Ángel Curtis presenta o seu novo libro ‘El Camino del Zen’
O que foi o Rei do faquirismo, un dos máis famosos de España,  volve á actualidade cunha nova publicación na que ensina o 
proceso da meditación e todos os beneficios que aporta ás persoas, a nivel físico e psicolóxico. 
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“A educación no Canadá. Unha viaxe para observar e comparar”

Durante os pasados meses 
de novembro e decembro 
tiven a oportunidade de fa-
cer unha estancia de cinco 
semanas no Canadá, a tra-
vés dun Programa Integral 
de Aprendizaxe de Linguas 
Estranxeiras (PIALE) da 
Xunta de Galicia, xunto a 
outros 44 docentes gale-
gos. O programa ofrece a 
oportunidade de traballar 
nun centro educativo local 
e convivir cunha familia co 
obxectivo de mellorar as 
habilidades lingüísticas do 
profesorado mediante a in-
mersión total en portugués, 
inglés ou francés, segundo o 
país de destino, e poder ob-
servar o modelo de traballo, 
as metodoloxías emprega-
das nas nosas especialida-
des ou o modo de vida dun-
ha familia canadense.

     O meu centro de desti-
no foi o Canterbury High 
School de Ottawa, un dos 
institutos de secundaria 
máis reputados da cidade. 
Está especializado na im-
partición de itinerarios de 
estudos de artes, tanto plás-
ticas (pintura, escultura, 
deseño) como performati-
vas (música, danza, teatro, 
literatura e audiovisual). 
Alumnado de todas as par-
tes da cidade acode a este 
centro para completar os 
seus estudos de secundaria, 
entre os 14 e os 18 anos, nal-
gunha destas especialida-
des, aínda que tamén o fai o 
alumnado da veciñanza que 
segue estudos para acadar o 
título xeral de secundaria. 
Desde os catorce anos, os 
canadenses deben decidir 
que tipo de itinerario que-
ren seguir nos seus estudos, 
máis xerais ou específicos 
por áreas de coñecemento 
orientadas a perfís laborais 
ou a estudos superiores. Os 
centros educativos, aínda 
que de financiamento pú-
blico, organízanse de ma-
neira privada, de xeito que 
cada centro contrata o seu 
propio persoal e desenvolve 

os seus programas educati-
vos en función dos seus in-
tereses.

      Para obter o título de se-
cundaria, os canadenses de-
ben completar unha serie de 
créditos (ou horas de clase) 
en materias obrigatorias, 
materias optativas propias 
do itinerario que deciden 
cursar, e de horas de traba-
llo social ou colaboración 
con asociacións que presten 
servizos á comunidade. Así 
é que, canto máis avanzan 
na secundaria, teñen me-
nos materias obrigatorias 
e máis optativas o que fai 
que o alumnado estea moi-
to máis a gusto en materias 
que son da súa propia elec-
ción. Ademais, deben supe-
rar unha especie de exame 
xeral de reválida nalgunhas 
áreas como matemáticas 
e lingua, e isto non ten lu-
gar ao final da etapa, senón 
no nivel 10, aos 16 anos, de 
xeito que, de non superar 
a proba, aínda terían dous 
anos máis para facelo ata 
rematar a secundaria sen 
necesidade de repetir curso. 
As horas de traballo social 
deben facerse fóra do hora-
rio escolar, e será o propio 
alumnado o encargado de 
buscar onde e como facer 
estas horas.

    O resultado deste siste-
ma é que cando accedes por 
primeira vez a un centro de 
secundaria destas caracte-
rísticas, tes a impresión de 
estar entrando nunha espe-
cie de universidade. O pri-
meiro que chama atención 
é que os centros non están 
pechados, non hai reixas 
nin cancelas, o alumnado 
pode entrar e saír libremen-
te. Cada alumno ou alumna 
acode directamente á aula 
na que ten clase, segundo 
a materia que correspon-
da, como nunha facultade. 
Aquí non existe o grupo cla-
se, non hai un 3º A ou un 
3º B, nin un profesor titor 
de grupo. O alumnado ten 

que ser responsable da súa 
asistencia e dos seus estu-
dos, e trata directamente 
co profesor da materia ou, 
se precisa axuda, co equi-
po de orientación, co que 
pide cita, como na consulta 
do médico, se precisa apoio 
académico e educativo ou 
soporte emocional. Cada 
materia ten a súa propia 
aula e é o alumnado o que 
se move ao lugar do centro 
no que ten clase. 

      Só estudan catro materias 
en cada un dos dous cuadri-
mestres que ten o curso, un 
total de oito ao ano, moi-
tas menos que aquí, o que 
permite que todos os días 
teñan todas as materias, 
en sesións de 75 minutos. 
As clases impártense coas 
portas abertas, o silencio é 
a tónica dominante, outra 
cousa é a atención que se 
preste, pero impacta pasar 
polos corredores dun cen-
tro de máis de mil alumnos 
e escoitar silencio. En cada 
cambio de clase teñen cinco 
minutos para trasladarse a 
outra aula e, para un gale-
go, resultan rechamantes 
tamén a orde e o silencio no 
que mil alumnos se moven 
polo centro; non hai be-
rros nos corredores, nin ca-
rreiras, nin présas, e se un 
alumno chega tarde á clase 
incorpórase directamente 
no sitio que quede libre sen 
molestar, non hai pupitres 
nin cadeiras asignadas, e 
se non chegan sempre pode 
un sentarse no chan. Os 
agrupamentos non son tan 
ríxidos coma no noso siste-
ma e permiten que incluso 
alumnado de diferentes ni-
veis poidan cursar xuntos a 
mesma materia.

      Á hora de comer, despois 
das dúas primeiras clases, 
poden acudir ao comedor 
do centro ou levar a súa 
propia comida, que toman 
sentados polos corredores, 
nas aulas, en calquera espa-
zo, quedando sempre todo 

limpo e recollido. É moi 
habitual que nesta hora do 
xantar aproveiten tamén 
para traballar, facer tarefa, 
acudir á biblioteca, prepa-
rar proxectos… As aulas es-
tán abertas e poden ensaiar 
cos seus instrumentos, facer 
prácticas de baile, acabar 
as súas esculturas, gravar 
os seus programas de tele-
visión ou adestrar cos seus 
equipos de deporte. Tamén 
é habitual que antes do co-
mezo das clases ou despois, 
moito alumnado que parti-
cipa en actividades ou equi-
pos lles dedique ese tempo.
     As metodoloxías dentro 
da clase son moi abertas e 
participativas, empregan 
moito as tabletas, teléfonos 
e ordenadores persoais por-
que moitos materiais están 
en aulas virtuais. Traballan 
moito en grupos, e poden 
facelo fóra da clase, incluso 
sentados nos corredores; o 
que importa é que ao final 
entreguen os seus traballos, 
e non tanto que todos fagan 
o mesmo e ao mesmo tem-
po nin da mesma maneira, 
porque cada alumno ten as 
súas necesidades e os seus 
ritmos, algo que os ríxidos 
currículos españois moitas 
veces nos comprimen nas 
nosas aulas.

     Por outro lado, a expe-
riencia de compartir vida 
cunha familia canadense 
resultou moi enriquecedora 
tamén. Os tipos de familia 
son moi variados no Ca-
nadá, o segundo país máis 
grande do planeta, con me-
nos poboación que España 
e formada por unha diver-
sidade de poboadores de 
todas as partes do mundo. 
Todas estas circunstancias 
provocan que sexa unha 
sociedade ecléctica e varia-
da cunha grande mestura 
cultural, na que calquera é 
benvido.

      Facendo balance da ex-
periencia teño que dicir que 
a pesar das diferenzas co 

modelo galego, moitas das 
metodoloxías didácticas in-
novadoras e integradoras 
que son difíciles de imple-
mentar en moitos dos nosos 
centros, creo que xa están 
sendo empregadas aquí en 
colexios rurais agrupados 
ou centros pequenos do ám-
bito do rural que traballan 
de forma máis flexible e in-
tegradora, en contacto coa 
comunidade que os rodea 
e con aprendizaxes máis 
significativas. No Canadá, 
igual que aquí, as oportu-
nidades non son as mesmas 
se vives nunha grande cida-
de ou nun núcleo pequeno. 
O centro no que eu traballei 
era o único desas caracterís-
ticas na cidade, e non pode 
servir como exemplo do 
modelo canadense de ma-
neira xeneralizada, pois alí 
enfróntanse á mesma pro-
blemática ca nós nese sen-
tido. 

     En calquera caso, ter a 
oportunidade de ver outros 
sistemas educativos, convi-
vir con outros profesionais e 
familias, comunicarse nou-
tro idioma, son retos e ex-
periencias que enriquecen a 
propia practica profesional 
e vital, e animo a calquera 
que teña a oportunidade 
de facelo, para expandir os 
nosos límites, para abrir as 
miradas, e para poder valo-
rar e conservar o que temos 
e mirar de mellorar aquilo 
que pode ser mellorado.

        É moi habitual ver alum-
nos e alumnas de todas as 
procedencias estudando un 
cuadrimestre ou un cur-
so enteiro alá en centros 
do Canadá, normalmente 
alumnos de 16 ou 17 anos, 
como outros alumnos de 
Melide teñen feito en anos 
precedentes, de maneira 
privada ou con algún tipo 
de bolsa de estudos. É unha 
oportunidade de aprendi-
zaxe única non só a nivel 
académico e lingüístico, se-
nón como experiencia vital.

Crónica de David Canoura, profesor de Música do IES de Melide
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Os Reis Magos na Comarca

Os Reis Magos esperando para recibir os nenos e nenas en Visantoña (Santiso). / Fotos: O Noso Lar

Decenas de persoas no Cantón de San Roque vendo a chegada dos Reis Magos a Melide. / Fotos: Turismo de Melide María e José no pesebre do Belén Vivente de Charamela. / Fotos: T. Melide

As maxestades de Oriente diante do Concello de Santiso. / Fotos: O Noso Lar

Melchor, Gaspar e Baltasar no Polideportivo de Sobrado na recepción real coas crianzas. / Fotos: Concello de Sobrado Varios nenos e nenas cos Reis Magos en Melide. / Fotos: Turismo de Melide
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Historias dun emigrante
A relixión nos anos 60, había que ir a misa e 
ó catecismo case obrigatorio. Os curas tiñan 
moito poder, mandaban en todo. Recordo que 
nos metían moito medo dicíannos que se non 
eramos bos cando morreramos íamos para o 
inferno arder ó forno con liña. Había que ter 
moitos fillos ou sexa, os que Deus quixera. 
Eu recordo que lles levabamos de todo, cando 
se mataban os porcos levábaselle a proba da 
carne, leña, iamos traballar gratis, cada ano 
había que darlle unha decena de ovos por ma-
trimonio ao ano, se era viúvo ou viúva media 
decena. Unha vez foi un da casa e non lle le-
vou os ovos, ou sexa unha docena, e díxolle 
o cura: “e os ovos?”, el respondeulle: “como 
non colla os meus os outros vén os comemos 
na casa”, cando era a coresma non se podía 
comer carne os venres; para podela comer ha-
bía que pagar a bula, un imposto da Igrexa. 
A verdade é que non había moitos cartos pero 
un ano veu un arxentino de vacacións e dixé-
ronlle que para comer carne os venres había 
que pagala bula, o imposto da Igrexa, el pa-
gouna e comprou un cabrito e asouno fóra, 
logo puxéronse a comelo o venres el e a súa 
familia; os veciños que non tiñan cartos para 
pagala, ou sexa a bula nin para comprar o ca-
brito mirando tristes. Os ricos podían comer 
carne e os pobres non, daquela os arxentinos 
podían facelo porque daquela estaban ben 

economicamente, eu neses tempos algún do-
mingo ía á misa na Capela de San Roque en Me-
lide. Había un cura moi bo e dicía: non teñades 
medo que non hai forno de leña para os malos, 
é dicir, para arder queimados porque Deus non 
é tan malo para facer iso porque iso non o fai un 
pai para canto máis Deus que é moito máis bo. 
Mirándoo ben aínda que se pasara sen comer 
carne os venres non había moito problema por-
que matábase un porquiño ou dous en cada 
casa, para sete ou dez persoas, e tocaba a pouco 
por persoa. 
O ano no que estiven no servizo militar, que 
foi na Coruña en Infantería, quería vir á festa e 
díxenllo ó tenente Freire da miña compañía se 
me daba tres ou catro días de permiso, el díxo-
me que era bastante difícil porque non había 
permiso para ninguén. Porén, cando faltaban 
tres días chamoume e díxome que me daba seis 
días para vir á casa. A verdade eu viña moi con-
tento porque miña nai estaba enferma, cando 
tiven que marchar ela díxome que lle levara un 
xamón ao tenente pero díxenlle: mamá queda 
un só na casa, ela respondeume que era igual 
que lle levara o xamón, polo que o gardei nun 
bar diante dos cuarteis de Praza de España que 
se chamaba o Bar Arzúa. O arzuán era moi pe-
queno, alí era onde nos cambiabamos de roupa.  
Dous días despois tiña libre, saín e preguntei 
onde vivía o tenente, collín o xamón dentro dun 

saco e toquei ó timbre, saíu a muller do tenen-
te e díxome que subira, logo mandoume pasar 
para a sala e cando veo o tenente preguntou-
me: que fas aquí Fernando? Conteille que traía 
un xamón que me dera miña nai para el pero o 
tenente respondeume: “pois cóllelo e devólvelo 
de volta para á casa. Eu sei que vos fai falta que 
tedes poucos”. 
Cando volvín ir á casa díxome miña nai: “non lle 
deches o xamón galopín”, ao que respondín: “si 
mamá, pero non mo quixo coller” e fora verdade, 
se fose outro vaia se o colle. 
Un día que oíra que daban algo para amañar 
un camiño falei co xefe da oficina e díxome que 
non había nada, porén eu sabía que si había e 
díxenllo ó veciño polo que a nai deste comentou: 
“hai que levarlle algo”, eu non quería porque ó 
mellor despois non daba nada. Ao final, o veciño 
máis eu fomos comprar un xamón, chegamos alí 
e díxonos, bueno vamos mirar...despois viñeran 
80.000 pesetas, así era a vida. 
En Melide no ano 60 iamos comprar uns zapa-
tos, había que regatear moito, pedía case o do-
bre. Unha vez fun con miña nai comprar un pan-
talón e dixéronnos que custaba 1.000 pesetas 
pero a vostede doullo en 800 pesetas como pode 
ser isto? Que canallas eran! 

Fernando R.F

A cartiña de Brais       
Chegaron as vacacións de Nadal.
 Brais e Sara decidiran que era tempo 
de escribir a carta dos Reis Magos.
 A Sara encantáballe ver ao seu irmán 
“ler” co seu dediño os nomes dos seus xo-
guetes preferidos no catálogo que todos os 
Nadales lles daban á saída da escola.
 Sara insistíu en que seu irmán tiña 
que escribir a súa propia carta ou os Magos 
non lle ían traer nadiña. Pero Brais segueu 
na súa de recortar e pegar na carta os anun-
cios, porque así a cousa ía funcionar perfec-
tamente e os Reis serían quen de coñecer 
cales eran os seus desexos: o “percheiro da 
limpieza” e o guindastre amarelo.
 Logo de decatarse da mala cara que 
a nena lle puxo ao ver como quedaba a súa 
misiva, Brais enfurruñóuse todo e, rachando 
con ela en anacos pequenos, liscou chorando 
a mares para o seu cuarto.
 A fiestra da cociña quedara aberta 
agardando a que secara o chan recén frega-
do, así que…
 Os anacos saíron voando namentras 
Sara, con moito pesar e observando a escea, 

concluíu non lle contar nada a Brais quen, por 
certo, seguía chorando tirado na albombra e 
pechado no andar superior .
 Avoa chamábao polas boas tentando 
convencelo de que ela ía solucionar aquilo:
_Anda Braisiño, baixa que todo ten arranxo. 
Ven, ven!
 Á hora de durmires, Sara foille dar un 
bico ao seu prezado irmán quen xa descansaba 
tranquilo abrazado á súa nai logo de atopalo 
durmindo na alfombra.
 Con moito tino, ela meteuse na cama 
ben arreconchadiña a mamá e Brais. E logo de 
quedarse mirando fixamente ó teito, durmíu 
tamén.
 No medio da noite, o vento foi levan-
do os anacos da carta cara ao clareiro da fraga. 
Alí, Arcedia (a fada da biblioteca que vive nun 
recuncho do bosque) recolleu a desfeita e foi-
na pegando coas gotiñas de punto de rocío que 
se formara polo frío e a humidade da noite na 
fraga. 
 Pero faltaba un anaco, o máis impor-
tante. Era precisamente o que tiña a firma de 
Brais. Xusto o que os Reis precisaban para sa-

ber a que neno pertencían aqueles desexos tan 
valiosos que se concretarían ao chegares a noi-
te de Reis á que xa, por certo,  se lle contaban os 
días e noites nunha conta atrás que semellaba 
non rematar.
 Pola mañá, Sara e Brais recollían os 
seus cuartos cando avóa Carmen chamou por 
eles para que baixaran almorzar.
Enriba da mesa, dous sobres abertos e unha 
nota de mamá dicía así:
 -Poñede o nome no remite das cartas 
que pola tarde ímolas botar ao correo.
 Sara decatouse de que había algo de-
baixo da servilleta de seu irmán. Atenta sempre 
a ensinarlle ben sinaloulle os beizos para que 
limpiase as faragullas do biscoito que mamá 
deixou feito de madrugada antes de marchar 
traballar a Santiago e…
 Un berro enorme sorprendeu a avóa 
Carmen que axiña deuse a volta e preguntou:
 -Pero que pasa aquí, que follón é iste? 
AH!! BEN, BEN, QUE LEDICIA MÁIS GRAN-
DE!!

Biblioteca do CEIP Arcediago de Santiso
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RODRIGO FERNÁNDEZ E PILAR MARTÍNEZ, SEGUROS BILBAO

“A clientela o que máis valora dunha axencia 
de seguros é o servizo posterior á venda”
Rodrigo Fernández e Pilar Martínez son dous profesionais cunha ampla traxectoria no sector dos seguros, traballan cóbado con cóba-
do nas oficinas de Seguros Bilbao en Melide para ofrecer o mellor servizo a súa clientela. Para estes dous traballadores a formación é 
imprescindible así como o é a honestidade profesional que os seus clientes e clientas aprecian e valoran despois de tantos anos. 
- Que servizos ofrecedes 
nas oficinas de Seguros 
Bilbao en Melide?
- Pilar Martínez: Ofrece-
mos todo tipo de seguros e o 
que se deriva dos mesmos, 
como pode ser a atención 
aos sinistros. Logo seguros 
dende dun particular, fogar 
ou vehículo ata un comercio 
ou empresa. 
- Rodrigo Fernández: E 
seguros de inversión que ao 
mellor son os menos coñe-
cidos. Aseguramos todo o 
que ten que ver co ámbito 
persoal e profesional das 
persoas. 
- Unhas das vantaxes de 
contratar nun oficina 
como a vosa un seguro é 
a atención personaliza-
da á clientela. 
- P.M: Primeiro, con res-
pecto a por exemplo aos 
axentes telefónicos eviden-
temente a atención é moi 
diferente pero incluso en 
comparación a outras em-
presas máis grandes como 
poden ser corredorías de 
seguros que teñen moito 
maior volume de clientela, 
a atención non pode ser tan 
personalizada como aquí. 
Nós obviamente non pode-
mos perder o tempo pero si 
dedicarlle o espazo que pre-
cisa que noutras empresas 
máis grande é imposible. 
Por exemplo, no tema dos 
sinistros nós consultamos 
todos os días como vai o 
proceso, tes un seguimento 
personalizado ao máximo. 
- A dixitalización está 
moi presente no voso 
sector, non obstante a 
xente prefire seguir vin-
do de xeito presencial á 
oficina?
- P.M: Na xente maior ve-
mos que segue preferindo 
vir ata a oficina e, en cam-
bio, as persoas nova son 
máis dadas a comprar por 
exemplo os prezos en di-
ferentes páxinas web pero 

despois para contratalo 
prefiren vir a xunto un pro-
fesional fisicamente. 
- R. F: Ao final a compa-
rativa que se pode facer na 
web e o que ofrecemos nas 
oficinas, moitas veces, non 
hai nin diferenza de prezo. 
Está claro que para facer 
un seguro se te puideras 
aforrar o custe económico 
que ten ter un equipo de 
traballo, un local comercial, 
os impostos que se pagan 
para abrir un negocio e to-
das esas cuestións pois cla-
ro que igual podías poñer 
outros prezos, pero é que 
ao final o elemento diferen-
ciador é a atención persoal 
e iso require un lugar físico 
e estarse formando conti-
nuamente. No noso caso a 
formación é imprescindible 
polo que o asesoramento 
que lle poidas trasladar ti 
a clientela non é o mesmo 
que unha persoa que carece 
de ditos coñecementos. Nós 
facemos de filtro moitas 
veces para a clientela, non 
teñen que estar chamando 
a dez números para solucio-

nar un asunto, nós propor-
cionámoslle xa o contacto 
definitivo e correcto. 
- A importancia da for-
mación é clave. 
- R.F: Si porque un cliente 
ou clienta que chega a ti a 
realizar un trámite, espe-
cialmente persoas con ne-
gocios, non sabe todo o que 
precisa para levalo a cabo. 
Ao final non é crear necesi-
dade para intentar vender 
un seguro é citarnos coas 
persoas, facer unha serie 
de preguntas do seu esta-
do persoal e profesional e 
a raíz diso aconsellalo so-
bre o que precisa. De todas 
maneiras, a decisión final 
do que decide contratar a 
clientela é deles mesmos, 
nós non contratamos cober-
turas nin seguros sen a súa 
autorización. 
- P.M: De feito, temos per-
dido seguros por non face-
los como o cliente quere, 
explícome: imaxínate a 
persoa quere aforrar e, por 
exemplo, nunha moto, a 
cobertura de asistencia sa-
nitaria do condutor. Dende 

Rodrigo Fernández e Pilar Martínez nas oficinas de Seguros Bilbao en Melide. / Foto: Cerne

o primeiro día Rodrigo in-
sistiume en que non fixera 
ningún seguro de moto sen 
que vaia asegurado o con-
dutor e noutras empresas 
fano pero é que despois se 
pasa algo o cliente é o en-
cargado de abonar todo o 
proceso médico.
- R.F: A persoa tería que 
facerse cargo do pago de ra-
diografías, consultas médi-
cas, ecografías, toda a aten-
ción sanitaria que precise.  
- Que é o máis impor-
tante no voso traballo?
- R.F: O servizo posterior á 
venda dun seguro. A xente 
valora unha axencia asegu-
radora se é boa ou mala de-
pendendo da xestión que ti 
lle ofreces cando precisa dar 
parte ao seguro. 
- Logo da pandemia do 
coronavirus, notastes 
un aumento de seguros 
de saúde?
- P.M: Non, a verdade a 
xente que pregunta dende 
a chegada da pandemia é 
a mesma que antes, non se 
notou un incremento.
- R.F: É certo que hai xente 

que opta por facer seguros 
privados por mor das lis-
tas de espera para realizar 
certas probas médicas pero 
non é un seguro que nas 
axencias exclusivas traba-
llemos moito. Non teñen 
demasiada demanda. 
- Cales son os seguros 
máis contratados?
- R.F: Os de automóbil e 
fogar con moita diferenza e 
despois os empresariais. 
- Que nova tedes nos 
voso servizos? 
- R.F: Actualmente unha 
das novas máis interesantes 
é o seguro de ciberriscos, 
dado que cada vez máis as 
empresas empregan máis 
as plataformas dixitais para 
vender e realizar os seus 
trámites. Este é un produto 
que fai dez anos sería im-
pensable e ninguén o quere-
ría contratar. Neste sector é 
necesario irse adaptando as 
necesidades que van xur-
dindo. Outro exemplo é o 
aumento do uso de vehículo 
de renting para os que nós 
tamén contamos con dife-
rentes seguros. Ademais, 
temos servizo de vehículos 
de renting para que empre-
sas e particulares o poidan 
adquirir co seguro. 
- Como vicepresidente 
de Asetem, por que cres 
necesario asociarse? 
- R.F: Para min é esencial. 
Á hora de reclamar ou pro-
testar por calquera cuestión 
que afecte ao teu negocio 
non é o mesmo que haxa 
10 peticións pequenas que 
haxa unha grande que nos 
una a todos e todas porque 
sempre vai a ter máis peso. 
Non hai dúbida que no te-
cido empresarial en xeral, e 
no de Melide en particular, 
a unión fai a forza. 

Seguros Bilbao
  Ronda de Pontevedra, 113

15800, Melide
Tlf: 981 50 64 95
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