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115 negocios da
vila participan
na campaña da
Xunta Máis que
Comercio P3
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a Banda de Gaitas debuta
na meca do mundo celta

Corenta artistas da comarca desembarcan na Bretaña
francesa para levar a música tradicional a un dos esce-
narios máis prestixiosos do mundo; o de Lorient. P20

Entrevista co presidente de
asetem, Manuel Vázquez

Un mes despois de acceder ao cargo de máximo res-
ponsable da patronal melidense, Manuel Vázquez  fala
dos seus obxectivos para os próximos catro anos. P3

MElIDE
A escola infantil
da Fundación
Amancio Ortega
abrirá ao longo
deste curso  P14

CultuRa
O Museo abrirá
o día 16 unha
mostra sobre
bares e casas 
de xantar P19

Comeza a conta atrás
para as festas máis mul-
titudinarias e agardadas
de Melide; o San Roque.
Cunha programación va-
riada que inclúe concer-
tos de rock, orquestras,
tributos a bandas famo-
sas, música tradicional,
deporte ou un mercado
medieval na zona vella,
as festas serán o cumio
dun mes de agosto “fes-
teiro e cultural” que ao
longo dos seus trinta días
acollerá un total de 50
actuacións para todos os
públicos e gustos. P11

- Fotos antigas do Catastro de Melide

- Concentración parcelaria

- Legalización de pozos, traídas de auga, etc.
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ENXEÑEIRO TÉCNICO AGRÍCOLA - Colexiado 1049

- Partición de herdanzas (partixas)

- Informes periciais e valoracións

- Proxectos agrícolas
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Rúa Xosé Ramón Fdz. Castro, 14 - 15.800 MELIDE (A Coruña)
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- Medición de terreos

- Catastro

- Segregacións e agrupacións

- Imposto de sucesións 

O San Roque ponlle a guinda 
ao mes de agosto máis festeiro
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Facer o agosto  Cuestión de prioridades  
Xunta Directiva de aSEtEM-CCa

Seguramente moitas veces te-
ñan construído relatos a partir
dunha imaxe evocadora. Ímo-
nos permitir aproveitar este
pequeno espazo para repetir
ese exercicio a partir da ins-
tantánea que ven sobre estas
liñas, publicada no Boletín
Municipal que repartiu o Con-
cello e que está estes días nas
casas de todos os veciños/as.
Quizais non obteñamos máis
ca unha interpretación de base
incerta pero, a falta doutro
tipo de información, será a
única conclusión que poida-
mos sacar. Imos aló: 

- Exposición dos feitos:
o Conselleiro de Economía e
Industria, Francisco Conde,
visita Melide un día indetermi-
nado a unha hora indetermi-
nada. A visita realízase co fin
de “interesarse pola situación
do comercio local”, “compro-
bar de primeira man o dina-
mismo do comercio local” e
“constatar as necesidades do

sector”. Acompañan ao con-
selleiro a alcaldesa e, polo
menos, dúas concelleiras. O
conselleiro fala coa presidenta
da Asociación de Consumido-
res e Usuarios “Catasol”. 

-Análise dos feitos: é po-
sible que Asetem, que repre-
senta a máis de 150 negocios
da vila, saiba da visita do con-
selleiro  días/meses/anos des-
pois de que estivera en Melide
grazas ao Boletín Municipal?
Si, é posible. É posible que
o conselleiro coñeza “de pri-
meira man” as necesidades do
sector sen entrevistarse coa
única asociación da comarca
que representa ao sector? Si, é
posible (ou iso din). É posible
que se convide á visita ás amas
de casa e non á Asociación de
Empresarios? Si, é posible. 

- Conclusión dos feitos: é
o comercio local unha priori-
dade para o Concello, tal como
rezaba o titular da fotografía?
Xulguen vostedes mesmos. 

O mes de agosto é en Melide
sinónimo do San Roque. As
festas por excelencia da vila,
que axiña petarán á porta
para traeren con elas os días
máis intensos do ano, sempre
dan moito de si. E non só no
aspecto puramente lúdico e
festivo, co balbordo nas rúas,
as ducias de actividades pro-
gramadas e os xantares nas
casas. Tamén no aspecto eco-
nómico, e tamén no que a
comentarios, críticas e fala-
doiros se refire: agora  máis ca
nunca nestes tempos de caras
novas na organización dos
festexos e  de orzamentos
axustados que non alcanzan
para tantas boas orquestras
como se quixera. 

Son os eternos debates.
Nunca choveu nin choverá ao
gusto de todos, pero si que hai
certo consenso en que o San
Roque é cousa de moitos e
que para facer unhas festas
que gusten e atraian xente á
vila, cada quen debe  poñer un
gran de area na medida das
súas posibilidades. Iso non
sempre sucede: en Melide hai
asentadas algunhas firmas,
nomeadamente grandes ca-
deas de distribución alimen-
taria, que fan o seu agosto
particular a conta do San Ro-
que e que ben pouco ou nada
contribúen con el. 

É momento de esixir
unha maior implicación por
parte dos que son algúns
dos grandes beneficiados das

festas e de todo o movemento
que se xera arredor delas boa
parte do mes de agosto. A pre-
senza destas grandes marcas
en Melide non se pode reducir
ao  mero feito de chegar á
vila para faceren negocio e de
paso crear algúns postos de
traballo. O seu compromiso
ten que ir máis alá,  partici-
pando da realidade da vila
igual que o fan as pequenas
empresas e contribuíndo
neste caso coas festas do
San Roque de xeito acorde
á súa magnitude empresarial
e ao volume de negocio. 

Unha boa fórmula podería
ser a do patrocinio cultural.
Outra, por que non, organizar
ou custear directamente un
ou dous días de festa, como xa
teñen feito nalgunha ocasión
certas empresas do ocio noc-
turno asentadas na vila e de

menor entidade.  Son só al-
gunhas ideas do que habería
que conseguir e no que se
debe de empezar a traballar.
O Concello de Melide, como
institución que representa aos
veciños, lexitimada e con auto-
ridade suficiente para nego-
ciar, debería abandeirar esta
loita que, por pequena que pa-
reza, probablemente non sería
quen de gañar unha comisión
de festas nin entidades coma
Asetem por moita presión que
poidan exercer. 

Debemos incorporar seria-
mente esta cuestión aos deba-
tes propios do San Roque: por
unha cuestión de xustiza e
para garantir o sempre difícil
financiamento dos festexos.
O obxectivo final é ter as me-
llores festas posibles para que
todos e todas poidamos facer
o noso agosto particular. 

O conselleiro falando coa presidenta da

Asociación de Consumidores e Usuarios
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Os comercios asociados a Ase-
tem son os protagonistas este
mes de agosto da  campaña
Máis que comercio, unha ini-
ciativa da Xunta de Galicia que
chega  a Melide para dinami-
zar o Centro Comercial Aberto
e premiar a confianza que de-
positan os consumidores nas
tendas da vila.

a dinámica da campaña
En liñas xerais, Máis que

comercio consiste nun xogo
online que repartirá premios
entre os clientes dos estable-
cementos da vila ata o día 31
de agosto. O consumidor reci-
birá unha papeleta cun código
por cada cinco euros de com-
pra que realice nos negocios
asociados a Asetem. Unha vez
que obteña ese código, po-
derá acceder á páxina web
www.maisquecomercio.com,
onde aparecerán en forma de
taboleiro con casiñas os 115
establecementos participantes
na campaña. 

Debaixo das casiñas, e de
forma aleatoria, estarán ago-
chados 19 premios que o
cliente terá que tratar de ato-
par facendo click sobre algún
dos comercios.  Por cada có-
digo obtido,  terá dereito a

destapar unha casiña. Por ou-
tra banda, o negocio que máis
clicks acumule recibirá ao re-
mate da campaña un recoñe-
cemento público. 

O obxectivo de Asetem é
que a páxina www.maisque-
comercio.com reciba ao longo
do mes máis de 10.00o visitas
dende o centro comercial
aberto melidense. Deste xeito
superaría a media do resto
de patronais que participan
nesta  campaña, iniciada xa en
marzo e que cada mes se rea-
liza en cinco vilas diferentes. 

O valor engadido
A directora xeral de Comercio,
Sol Vázquez, quixo estar en
Melide o pasado 29 de xullo en
Melide para presentar na sede
de Asetem esta iniciativa que
persegue, segundo explicou,
“visualizar a importancia dos
pequenos negocios” e darlle
presenza  ao comercio de pro-

ximidade: “queremos que o ci-
dadán saiba que en vilas coma
Melide pode atopar máis que
comercio; unha calidade, un
xesto, un consello que marcan
a diferenza”.  

Pola súa banda, o vicepre-
sidente de Asetem, Rodrigo
Fernández, valorou o feito de
que a campaña empregue as
novas tecnoloxías : “É un factor
fundamental pero unha mate-
ria aínda pendente en moitos
negocios da vila. Oxalá esta ini-
ciativa sirva para dar un paso
máis cara ás novas formas
de venda”, manifestou.

A alcaldesa de Melide,
Ánxeles Vázquez, referiuse ás
numerosas licencias de aper-
tura que se conceden dende o
concello para destacar o dina-
mismo da vila: “aquí non hai
diminución das vendas e in-
cluso se deron casos de comer-
cios que pecharon noutros
lugares para vir abrir aquí”. 

Mª José Vilar, de Modas Alfonso, co cartel de Máis que comercio

O Pazo de Exposicións e Congresos acollerá os vindeiros días
30 e 31 de agosto a edición de verán do Mercamelide, a feira
de saldos do comercio local. Durante toda  esa fin de semana,
en horario de 11 da mañá a 8 da tarde, os clientes poderán
atopar todo tipo de produtos a prezos moi reducidos.
Calzado, moda téxtil, lencería, complementos, perfumería,
mobles, material de obra ou electrodomésticos son algúns
dos artigos que poñerán á venda os máis de 30 establece-
mentos da vila que participan normalmente na feira. Como
é habitual, tamén se sortearán dúas cestas con produtos e
un vale de 500 euros entre os clientes que merquen. 

MERCAMELIDE CELEBRARASE 
OS DÍAS  30 E 31 DE AGOSTO

O pasado 22 de xullo reu-
niuse na casa do Concello a
Mesa Local de Comercio, es-
tando presentes a alcaldesa
de Melide, o concelleiro de
promoción económica, un re-
presentante da Xunta, unha
representante da Asociación
de Consumidores e un repre-
sentante de Asetem. 

Este organismo foi creado
no ano 2011 para dar cumpri-
mento a unha nova lei da
administración autonómica
en materia de comercio. O
seu obxectivo principal, tal e
como establece a propia nor-
mativa, é o de “actuar como
órgano de coordinación” e
“consensuar as políticas mu-
nicipais para a promoción
da actividade comercial”. 

Tendo en conta que nos
seus case tres anos de vida a
Mesa Local de Comercio só
serviu para sacar adiante o

Salón da Voda como única
iniciativa conxunta entre pa-
tronal e Concello, o represen-
tante de Asetem, José Valiño,
levou á última reunión unha
serie de propostas co fin
de facer dela un organismo
útil do que saian actividades
beneficiosas para o comercio
local. Todas as propostas
foron rexeitadas polo resto
de membros da Mesa. 

Entre as iniciativas máis
relevantes figuraba a de crear
un calendario de actuacións
no que apareceran todas
as actividades previstas por
Asetem e o Concello no prazo
dun ano, considerando im-
portante a implicación de
ámbolos dous organismos
en todos os proxectos. Tamén
se propuxo delimitar fun-
cións e someter á aprobación
da Mesa calquera campaña
non prevista nese calendario. 

A MESA LOCAL DE COMERCIO 
REXEITA AS PROPOSTAS DE ASETEM 

!!NUEVO!! COSALUD VITAL
“ASISTENCIA SANITARIA PRIVADA”

Cuadro médico propio con más de 25.000 profesionales

Desde el 15% de descuento en tu Seguro Vida hasta el 31 de 
Diciembre*. Tráenos tu póliza actual o pregúntanos si aún no 
disfrutas de ella. 

* Ver condiciones de oferta en la oficina

Rodrigo Fernández Pombo
Agente de seguros exclusivo

Nº de Reg. Mediador.:  COO2636154917K
C/ Ronda de Pontevedra

Nº 113 Bajo - 15800 Melide
Tlf/ Fax: 981506495
Móvil: 678055942

rodrigofernandez@segurosbilbao.com

SEGUROS DENTALES
DESDE ¡¡¡ 36 € !!!

(Limpieza bucal anual incluída, coste aproximado 40€)

a campaña Máis que comercio aspira
a superar en Melide as 10.000 visitas

Por cada 5 euros
de compra que 
realice, o cliente
poderá optar a
algún dos 19
premios sorteados
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Analíticas alimenticias Laboratorio

Legionela Control de plagas
Manipulación alimentos Formación

Comercial@plagostel.com / 986 118 714  / 698 163 399

Tfno.: 981 505 273 - Fax: 981 507 530 - 15800 Santa María - MELIDE (A Coruña)
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MANUEL VÁzQUEz GARCÍA, PRESIDENTE DE ASETEM-CCA

“Comprometémonos cunha asociación
independente, dialogante e aberta”
Comezou a súa andaina profesional en 1978, pero non foi ata vinte anos

máis tarde cando decidiu crear a súa propia empresa e fundar Transportes

Sierra, asentada no polígono da Madanela e responsable do alcume co que

é coñecido popularmente. “Sierra” é Manuel Vázquez, o novo presidente

de Asetem. Socio da patronal dende 2005 e membro do equipo directivo

dende 2010, o pasado mes de xuño colleu as rendas da asociación para

liderar un proxecto “de portas abertas” que ten por obxectivo seguir

facendo de Asetem unha entidade útil para o crecemento da comarca.  

-Como están indo as pri-
meiras semanas da nova
xunta  directiva  de  ase-
tem?
-Estamos aterrando, como
acostuma a dicirse. Aínda que
boa parte dos membros xa
estabamos na directiva ante-
rior, sempre hai un proceso
de reoganización necesario,
reparto de novas responsabi-
lidades... hai que asentarse
antes de establecer as liñas
básicas de actuación. De todos
os xeitos, precisamente pola
experiencia que xa tiñamos,
comezamos a traballar dende
o primeiro momento. Nese
sentido a asociación non es-
tivo paralizada nin un só día.  

-Cales  son  eses  asuntos
nos que están a traballar? 
-Xa comezamos a repartir
unha enquisa de opinión e
a visitar os socios un por un
para coñecer de primeira man
as súas inquietudes e as prin-
cipais necesidades de cada
sector. Consideramos que é
fundamental saber o que pen-
san os socios e empaparse de
ideas e propostas para poder
sacar adiante iniciativas que
sexan útiles. Outro dos asun-
tos que temos enriba da mesa,
e do que estamos moi penden-
tes, é a solicitude dun enlace
directo do polígono de Melide
coa futura autovía entre Lugo
e Santiago. Ademais, estamos
traballando dende o primeiro
día para incrementar o nú-
mero de socios, que é un dos
nosos grandes obxectivos.
En pouco máis dun mes
rexistramos 10 novas altas e
ningunha baixa. Esperamos
seguir  sumando. 

-Conseguirán  sumar  ta-
mén no  sector da hosta-
lería, a materia pendente,
e  facelo  tan  forte  coma
o do comercio?
-A hostalería sempre foi un

pouco reticente a asociarse.
Conseguir que confíen en Ase-
tem é outro dos retos que
temos por diante. Vemos posi-
ble conseguilo e de feito espe-
ramos dar boas noticias en
breve: xa mantivemos algún
contacto coa Asociación de
Hostalería, que parece estar
disposta a integrarse en Ase-
tem. As conversas van por
bo camiño e esperamos que
a incorporación sexa unha re-
alidade antes de final de ano.  

-no  que  se  refire  a  ese
outro  sector  forte,  o  do
comercio, teñen prevista
algunha iniciativa nova?
-Unha das principais novida-
des poida que se produza a
nivel organizativo. Estamos
estudando a posibilidade de
crear unha comisión específica
para o sector do comercio den-
tro da propia Asetem. Estaría

integrada por tres membros da
xunta directiva e por outros
tres comerciantes externos que
sexan socios. Eles achegarían
unha visión que ás veces se
nos escapa aos que traballa-
mos dende dentro. Cremos
que pode ser unha boa forma
de traballar. Tamén poñere-
mos en marcha iniciativas con
descontos para clientes e para
que os socios que merquen en
establecementos doutros so-
cios poidan ter tamén rebaixas
nos prezos.

-En todo caso, anunciaba
unha  etapa  de  continui-
dade.  Que  iniciativas  se
van manter?  
-Todas aquelas que xa son
marca propia de Asetem van
continuar. Son intocables.
Estamos falando da campaña
de Nadal, das rutas de tapas,
do salón da voda, do xornal

Cerne... Tamén seguiremos
unha liña semellante no apar-
tado de formación para os
socios e para traballadores
en xeral, que se reforzou nos
últimos anos e que tan boa
acollida tivo. 

-Falou da súa candidatura
como un proxecto aberto.
Implica  iso  que  haberá
novas  incorporacións  á
xunta directiva?
-Todas as que sexan necesa-
rias para reforzar Asetem e dar
cabida a novas ideas. Dende
o primeiro momento manifes-
tamos que queriamos unha
asociación independente, dia-
logante e aberta e para iso hai
que estar dispostos a abrirlle
as portas a outras persoas que
compartan o noso proxecto.
De feito, xa podemos anunciar
que formarán parte da xunta
directiva dous novos socios:

Rut Gallego, de Sisuka, e Lu-
cas Garea, da Cafetería Arrai-
gos. Xa se formalizou a súa
incorporación e axiña comeza-
rán a traballar con nós. 

-Estará  tamén  aberto  o
proxecto  para  os  mem-
bros da candidatura que
competiu contra a súa?  
-Estará aberto na medida en
que son socios, para que ache-
guen as súas inquietudes igual
có resto, pero non para formar
parte da directiva. Non con-
templamos esa posibilidade
a pesar de que algún xa nos
trasladou o seu interese por
integrarse de novo no noso
equipo. No seu día traballa-
mos todos xuntos e  decidiron
crear unha candidatura alter-
nativa cun proxecto diferente.
Os socios votaron e pronun-
ciáronse. Non tería sentido
que agora volvesen.  

Manuel Vázquez, máis coñecido como “Sierra”, no salón de actos de Asetem

“É fundamental
coñecer o que
pensan os socios
e empaparse de
ideas para sacar
iniciativas útiles”

“Rexistramos 10
novas altas de
socios en pouco
máis dun mes e
ningunha baixa;
hai que sumar”
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Descubrindo os segredos do bo café

Pontevedra un espazo innova-
dor e pioneiro chamado a ser
un referente a nivel nacional:
Coffee Spirit, o único centro de
formación sobre o mundo do
café que existe no norte de Es-
paña, unha aula ampla orien-
tada a baristas e que conta cun
espazo de proxeccións, cafetei-
ras e mesas de traballo nas que
se incide sobre todo na elabo-
ración de cafés espresso, os
máis consumidos nos países
do sur de Europa. 

Coffee Spirit é o proxecto
persoal de Jose Sangiao, quen
detrás do uniforme de Policía
Local que decidiu colgar hai
dous anos agocha tamén o mé-
rito de ser un dos 12 formado-
res de café que hai en toda
España avalados pola Asocia-
ción Europea de Cafés Espe-
ciais (SCAE). Esta institución,
con sede en Londres e implan-
tación mundial, regula as fases
de aprendizaxe de todo o pro-
ceso cafeteiro, dende o tostado
e o moído ata a cata. Pero o cu-
rrículo de Jose Sangiao non
queda aí: é tamén certificador

de cursos
pola SCAE,
f o r m a d o r
polo Forum
do Café e
xuíz técnico
e sensorial. 

Tan am-
pla forma-
ción non é
máis que o
r e s u l t a d o
do tempo
dedicado, as
viaxes reali-
zadas e os
cartos gas-
tados cun
único obxec-
tivo: contri-
buír a crear unha cultura do
café, algo no que andamos
máis ca frouxos a pesar do es-
tendido que está o hábito de
consumilo e de tratarse do se-
gundo produto máis comer-
cializado do mundo por detrás
do petróleo. “O consumidor de
café é un consumidor silen-
cioso”, asegura Jose Sangiao,
“toma un café e disfrútao ou

En todas as vilas hai luga-
res con encanto que pasan
desapercibidos para os tu-
ristas e mesmo para boa
parte dos seus habitantes;
pequenas xoias agochadas
á volta da esquina ou detrás
dunha fachada branca cun
portalón de metal ao pé da
rúa. Así é como se agocha
no número 56 da Ronda de

padéceo pero no di nada, sim-
plemente volve ou non volve a
ese lugar. Ademais está dis-
posto a pagar o mesmo por
unha cunca de boa calidade ca
por outra de calidade pésima,
cousa que non sucede por
exemplo co viño”.

Crear unha cultura do café
na que empecemos a falar e en-
tender sobre “orixes, procesos

e varieda-
des” non é
tarefa doada
pero “cada
gran de area
é unha sa-
tisfacción”,
asegura este
emprende-
dor que de-
clara estar
“cada día
máis apai-
xonado e
i m p l i c a d o
neste tema”.
Con esa ilu-
sión, o cen-
tro que puxo
en marcha

en pleno casco urbano de Me-
lide leva formado en menos
dun ano a preto de 200 persoas
chegadas de diferentes puntos
de España, a maior parte delas
profesionais da hostalería,
porque Coffee Spirit busca
traballar “cun público obxec-
tivo que poida sacar proveito
da aprendizaxe”. 

Pasada a época estival, no

Emprendedores en Melide

Jose Sangiao instala na vila un centro de formación referente 
en toda España no que xa se levan formado máis de 200 persoas

mes de outubro retomaranse
os cursos intensivos para
obter o certificado de barista
en nivel de iniciación. Cun
50% de clase teórica e outro
50% de prácticas, un má-
ximo de 10 persoas reciben 8
horas de formación ao longo
dunha xornada. Non se trata
dunha formación comercial
como a que moitas marcas

de café fan para promocio-
narse, senón dunha ensinanza
“onde o produto está por en-
cima da marca”. Por iso para
Jose Sangiao é moi importante
separar a actividade que de-
senvolve como mestre en Cof-
fee Spirit desa outra faceta á
que se leva dedicando tamén
dende hai case 20 anos: a dis-
tribución de marcas de café.  

“Para min o interese eco-
nómico quédase na parte
da distribución comercial”,
comenta, “e este proxecto na
parte de afección, dese mundo
que fun descubrindo e do que
aínda teño moito que apren-
der”. Das verbas de Jose San-
giao emana unha ilusión polo
traballo que impregna todo o
espazo de Coffe Spirit como se
do aroma dun bo Etiopía se
tratase: “a miña debilidade
son os sabores cítricos, cun ni-
vel de acidez acentuado. Inclí-
nome polos cafés africanos,
pero é un gusto persoal, por-
que dicir cal é o mellor café do
mundo resulta unha misión
imposible”.

Vicky Valiño e Jose Sangiao no centro de formación de Coffee Spirit

AXUDAS PARA A RENOVACIÓNPULPIGRINO, O NOVO EMBAIXADOR DE MELIDE

Chámase Pulpigrino, gústalle
campar e dende hai unhas
semanas xa se deixa ver
pola oficina de turismo
de Furelos, nas redes
sociais, en entrevistas na
radio e demais lugares
aos que é convidado.  Di
del mesmo que non deixa
indiferente “a ninguén” e
que non cesará non seu
empeño de “mostrarlle
ao mundo enteiro, ao
camiñante, ao peregrino,
ao turista, ao paseante,
que para comer polbo
non hai mellor terra en
miles de quilómetros á
redonda ca Melide”. 

Pulpigrino é a nova mas-
cota de Melide e tamén o novo
proxecto posto en marcha pola
concellería de turismo para
amosar e difundir todos os

valores que ten a vila; espe-
cialmente a súa gastronomía,

co pulpo á cabeza. Este novo
embaixador do municipio está
pensado para ser unha perso-
naxe 2.0 con forte presenza
nas redes sociais, de xeito que

a xente poida interactuar con
el e as vivencias que vaia ache-

gando. Ademais diso,
este proxecto turístico
completarase coa grava-
ción dunha web serie low
cost sobre Pulpigrino no
Camiño de Santiago, algo
do que se encargará o
produtor lucense Jordi
Santos. A serie, que aínda
non se comezou a rodar,
constará de varios capí-
tulos de curta duración
nos que Pulpigrino, con-
vertido para a ocasión
nun pequeno boneco de
goma eva, relatará as
súas andanzas pola ruta.

Esta iniciativa persegue,
segundo explicou o conce-
lleiro Santos López, “realizar
unha promoción orixinal e
diferente de Melide”.  

O vicepresidente de Asetem, Rodrigo Fernández, desprazouse
o pasado 5 de agosto ata a Cámara de Comercio de Santiago
para participar na conferencia de presentación do Programa
de Renovación do Tecido Comercial Galego da Xunta de Ga-
licia. A directora xeral de comercio, Sol Vázquez, encargouse
de explicar as liñas mestras destras axudas que os socios de
Asetem poderán consultar na páxina web da patronal
(www.asetem.com) ou no DOG 145  do 1  de agosto de 2014.
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Estamos más cerca que nunca

de tu negocio

En “la Caixa, pensamos que la mejor manera de
ayudarte en la gestión de tu negocio es hacerlo
en persona. Por eso, hemos creado una nueva
forma de hacer negocios que cambiará la relación
con tu oficina de “la Caixa”, poniendo a tu servicio
un gestor especializado que irá a verte para que
no tengas que desplazarte y que te ayudará a
realizar los trámites que harías en tu oficina. 

Y además, descubrirás las soluciones de
protección, gestión y financiación que mejor
se adaptan a tus necesidades y las de tu negocio.

Te ayudamos en las gestiones

diarias

Te ofrecemos soluciones para aumentar la
eficiencia de tu negocio y te acercamos las
mejores herramientas de gestión. 

Cuenta negocio
Gestiona tu cuenta, realiza operaciones de cobros
y pagos y ahórrate costes por:
● Mantenimiento y administración.
● Tarjeta de débito para el titular y un beneficiario.
●  Ingresos de cheques.
● Transferencias por autoservicio.
●  Línea abierta y correspondencia on-line. 
● Tarjeta ingresos 24 horas.

●

Las mejores soluciones de

financiación

Con nuestra oferta de financiación, te ayudamos
a encontrar la mejor manera de avanzar en
tu  negocio

Anticipo de facturación
Podrás disponer de circulante: hasta 2 mensuali-
dades de la facturación de tu TPV, con un importe
mínimo de 1.000 € y un máximo de 12.000 €.

●

Financiación de circulante
Nos adaptamos a tu negocio para proporcionarte
flexibilidad en tus compras o anticiparte tus cobros.
●  Cuenta de crédito Negocios bonificada.
●  Línea de financiación de circulante.

●

Financiación de inversores
Impulsamos tu espírito emprendedor y tu negocio
con asesoramiento especializado: Préstamo Nego-
cios bonificado, préstamos ICO, leasing, renting. 

●

multiCuenta Negocio
Dos cuentas independientes, una para uso
profesional y otra para uso particular, que aunque
funcionan por separado con sus propis cargos
y abonos, operan con un único saldo conjunto
en caso de necesidad de fondos en una de ellas. 

●

Tarjeta MasterCard Professional de crédito
Gestiona el día a día de tu negocio ahorrando
dinero en carburantes y disfrutando de muchas
ventajas más: 
● Descuento del 5% en carburantes en estacio
nes Repsol, Campsa y Petronor y factura mensual
desglosada con el IVA de estas operaciones. 
●  VIA-T gratuito.
●   Cuota de mantenimiento de la tarjeta, gratis.
●   Puntos Estrella.
●  Servicio gratuito CaixaProtect contra robo y
fraude. 

●

multiTarjeta Negocio
Podrás separar tus gastos personales de los
profesionales, a través de dos tarjetas de crédito:
la MasterCard Professional, para los gastos del
negocio, y la Visa Classic, para los particulares,
domiciliadas cada una en su correspondiente
cuenta, pero con un único límite común de crédito. 

●

TPV bonificado
Ahora, con el TPV bonificado podrás disfrutar de
una tarifa reducida en la tasa de descuento sobre
las ventas que tus clientes te abonen con tarjetas
tanto de “la Caixa” como de otras entidades. 

●

Consigue este Smartphone o

esta tablet

Llévate una tablet LG GPad 8.3 o un smart
phone LG Optimus L9 II: tendrás tu oficina
on-line siempre a mano y podrás conectar con
tu gestor cuando lo necesites. 

coberturas en caso de accidente, de incapacidad
temporal, invalidez o fallecimiento. Además,
podrás acceder al mejor servicio y atención con
nuestros seguros de salud. 

Seguridad en tu actividad
Con nuestra gama de seguros de responsabi-
lidad civil, disfrutarás de la tranquilidad de tener
asegurados a quienes trabajan contigo. Además,
podrás cubrir posibles indemnizaciones y reclama-
ciones de terceros, defensa jurídica y accidentes.  

●

Condiciones para conseguir tu tablet o tu smartp-
hone:
● Primera domiciliación del pago de la Seguridad
Social de autónomos o mutualidad equivalente. 
● Ingresos profesionales mensuales superiores
a 600 €.
●  3 cargos de recibos al trimestre.
● 3 compras con tarjeta en comercios al trimestre.
●  Permanencia de 12 meses. 

Si ya tienes los ingresos profesionales domici-
liados, consulta en tu oficina formas alternativas
de conseguir el smartphone o la tablet. 

Dos cuentas con 

un único saldo

Descuento del

5% en carburantes

Financiación

por facturación

de tu TPV

Descuento del

10% en seguros

en promoción
Trabaja con toda la seguridad

Te proponemos una amplia gama de seguros para
proteger todo lo que forma parte de tu negocio.
Además podrás agruparlos en el Pack multi
Seguros Negocios.  

Seguridad para tu negocio
Protege tu negocio y su infraestructura, y asegú-
rate la mejor respuesta ante cualquier imprevisto
o accidente, tanto si se trata de tus instalacio-
nes,m como si es cuestión de asesoría jurídica o
de asistencia informática, pérdida de documentos
o coberturas y asistencia completa para vehículos
comerciales. 

●

Seguridad para ti y los tuyos
Te ofrecemos los mejores seguros de vida y
accidentes, para que tan tú, como tu familia y
los que trabajan contigo dispongáis de todas las

●

Conecta con 

tu gestor siempre

que lo necesites

Llevamos la oficina

de “la Caixa” a tu negocio

Para más información,
consulta www.CaixaNegocios.es
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Una cosa es decir que trabajamos en PRO de su negocio.
Otra es hacerlo:

Cuenta
Expansión Negocios PRO.
Una cuenta que pone a su alcance financiación a la
medida de su negocio.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ + +10% 0 Gratis TPV
de su cuota. Hasta un máximo comisiones de administración la tarjeta de cr�dito y de d�bito por en condiciones preferentes.
de 100 euros anuales por y mantenimiento. titular y autorizado.
cuenta, con la cuota
domiciliada.

Y muchas más ventajas. No en vano, la Cuenta Expansión Negocios PRO es la cuenta pensada para que despachos profesionales,
autónomos, comercios y pequeñas empresas se hagan grandes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Llámanos al 902 383 666, identifíquese como miembro de su colectivo, organicemos una reunión y empecemos a trabajar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Las excelentes condiciones arriba mencionadas de la Cuenta Expansión Negocios PRO se mantendrán mientras se cumplan los requisitos establecidos en el contrato.
Actualmente, como mínimo se debe cumplir uno de los siguientes requisitos: un cargo en concepto de emisión de nómina, un cargo en concepto de seguros sociales, un
cargo en concepto de impuestos o dos cargos en concepto de recibos. Estos requisitos son de cumplimiento mensual: si al tercer mes no se cumplen estas condiciones,
automáticamente la Cuenta Expansión Negocios PRO pasará a ser una cuenta relación.

bancosabadell.com

El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.

AHEEEHAPEGPMNMGPFCAHOLKCAPAHEEEHA
BNFFFNBPFCFGJDBGAGECJDNPAPBNFFFNB
FEBFLNFMFLPOOKHGGFPLIDNANDINEFFKB
EGOBIPFFIGLDMKJCKBCJFMCODEPDGNILP
MHGNAHFFEKMFILPIMOJHDHGKMDDLDBDFC
MFALFFFFOBCFBBLOJFODDFFBOPJPMCBIJ
MFFNFNEHLEEIDNCPDBDJMMEAAHFHAEMPG
APBBBPAPICLOHMAJEACPDDAAEGEHGIHHK
HHHHHHHPHHPPPHHPHHHPPHPHPHPHPPHPP

Captura el código QR y
conoce nuestra news

‘Professional Informa’
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Certificados

Psicotécnicos:

- Conducir (toda España)
- Armas
- Guardia forestal
- Seguridad privada
- Perros peligrosos
- Buceo y otros
- Chequeos médicos
- Certificados médicos
- Medicina general

Al hacer el psicotécnico 

le tramitamos la renovación de su carnet 

ante la jefatura de tráfico

GRATIS

Cantón de S.Roque, 9 - 1º D  (MELIDE)
Tlf: 981 505 075

Psicotécnico Santa Ana

INMOBILIARIA

Pisos

Rda da Coruña, 68 Bajo Izq. - Melide (A Coruña) - Tlf.  981.93.51.08

melidemediciones@galicia.com  -  www.melidemediciones.com

Terrenos

Casas

Alquileres garantizados

Seguros

TOPOGRAFÍA

Catastro Mediciones

Parcelaria Particiones

Informes Valoraciones

Concesión de Aguas
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Queridos veciños e veciñas de Melide:

Un ano máis chegan as festas de San Roque, datas
especiais e entrañábeis para todos os melidaos e melidás e
tamén para os que regresan a onde se encontran as súa raíces. 

Quero comezar felicitando á Comisión de Festexos
de San Roque pola ilusión, traballo e empeño que puxeron
en confeccionar o programa de festas. Felicitación que fago
extensíbel a todos os que dun xeito ou doutro colaboraron na
elaboración e organización dos distintos actos que os festexos
producen.

Eles fixeron un traballo enorme e abnegado,  agora co-
rrespóndenos a nós enchelo de sentido. É o momento de saír á rúa,
de compartir momentos de alegría e diversión con amigos e fami-
liares, mais todo desde o respecto, a tolerancia e o saber estar.

O programa está configurado para todos os públicos,
á altura das expectativas  que a festa  de San Roque crea,
sen dúbida unha das máis importantes do panorama festeiro de
Galicia. Haberá a actuación, como todos os anos, da Orquestra
Sinfónica de Melide,  un percorrido musical polas rúas e prazas
de Melide a cargo do profesorado e alumnado do conservatorio,
concertos de pop-rock (091, La Guardia, La Frontera e Danza
Invisible), as mellores orquestras e bandas de Galicia, unha feira
medieval, un amplo abano de actividades para os máis pequenos
(alén do Día do Neno), música pop (actuación do grupo El
Arrebato) e moitas outras actividades e actos que estou seguro
que vos satisfarán e gustarán. 

Deséxovos a todas e a todos (melidenses, retornados,
visitantes e peregrinos) unhas felices festas e anímovos a
que desfrutedes o máximo posíbel destes días coas actividades
programadas con grande ilusión e que a hospitalidade e solida-
riedade que nos caracteriza se manifesten en todos os recantos
da nosa vila. 

Por último, non quero esquecerme dos que por un
motivo ou outro non pasarán estas festas connosco, mais si que
estarán presentes na nosa recordación e corazón. 

Ánxeles Vázquez Mejuto
Alcaldesa do Concello de Melide

SAN ROQUE 2014

Cincuenta actuacións en trinta días
para un Melide “festeiro e cultural”

seu descontento pola ausencia
de grandes nomes como a Pa-
rís de Noia, a Panorama ou o
Combo Dominicano, algo que
temen que se traduza nunha
menor afluencia de xente. 

Dende a organización xus-
tifican as ausencias pola ne-
cesidade de “adaptarse a un
orzamento asequible” e asegu-
ran que as críticas non teñen
fundamento xa que “veñen
actuacións que están á altura
de calquera orquestra boa e
tamén se trata de non repetir
o mesmo de sempre”, apuntou
José Manuel Buján. Pola súa
banda, Ana Soto asegurou que
“traemos orquestras que son
tan boas como as que teñen o

nome e que poden atraer á
mesma cantidade de xente”. 

A alcaldesa optou polo ca-
miño máis curto e directa-
mente convidou ao gremio da
hostalería a que se encargue
de organizar “íntegramente” o
San Roque de 2015. “Detrás
destas persoas teñen que vir
outras”, dixo, “entón á xente
que se preocupa máis, que
parece que é a do ramo da hos-
talería, xa lles digo que collan
a batuta e que organicen as
festas do ano que vén. Se eles
son capaces de conseguir máis
cartos, como se queren facer
15 días, pero deben saber que
un programa sempre leva im-
plícito un presuposto”.

Agosto será en Melide un mes
“festeiro e cultural” con 50
actuacións en 30 días que
transcenderán ás propias do
San Roque para conformar
unha programación integral
pensada para todos os públi-
cos. “Melide festeiro; non hai
mellor maneira de chamarlle”,
asegurou a alcaldesa, Ánxeles
Vázquez, nunha rolda de
prensa que serviu para dar a
coñecer conxuntamente os
actos programados polo Con-
cello a través do Verán Cultu-
ral e os da comisión de festas. 

A presentación, na que a
rexedora estivo acompañada
polas persoas encargadas de
organizar o San Roque, serviu
para escenificar a acción con-
xunta de Concello e comisión,
unha alianza forxada co fin  de
“facer da vila un lugar único
e que non haxa necesidade
de acudir a ningún outro sitio
porque en Melide hai de todo e
para todos”. A posta en escena
foi tamén un xesto de apoio
do goberno local cara ós seis
membros da comisión, un res-
paldo que xa comprometera a
alcaldesa no seu día cando co-
lleron de forma voluntaria as
rendas do San Roque logo de
doce anos consecutivos sendo
organizado polo Concello. “O
pobo ten que saber que grazas
a esta xente hai festas”, dixo
Vázquez, “e sen eles poida que
non as houbera, porque dende
as institucións hai cousas que
non se poden levar a cabo”. 

as orquestras
As festas deste ano terán un
programa “para todos os pú-
blicos” no que haberá “algo de
todo”, segundo explicou Pepe
Taboada, da comisión organi-
zadora: “bandas, música sin-
fónica, pop, rock, orquestras,
grupos tradicionais, charangas
e outras actividades de lecer”.
Malia estar deseñado para
contentar á maioría, a progra-
mación non está exenta de
críticas, que este ano poñen o
foco sobre as orquestras con-
tratadas. Numerosas voces,
nomeadamente dende o sector
da hostalería, manifestaron o

El Arrebato será un dos pratos fortes das  festas do San Roque
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tico polo de positividade. Dende Furelos
ós pubs, dende os viños ó centro, este
Magnetismo, atracción ou electricidade,
transforma a Melide no auténtico faro
do cerne de Galicia, iluminando a través
dos ollos dos veciños e veciñas todas e cada
unha das nosas rúas.

Cando escintilan os ollos, cando se
xuntan os beizos, cando soa a música ou
cando brincan os nenos algo grande acon-
tece. Cando todas estas pequenas cousas
vencen a cotiá monotonía, toda menciña se
queda curta. Pois como apuntaba o xenial
García Márquez, non hai menciña que cure
o que cura a felicidade.

Quizais é esta procura da felicidade
agochada a que ano tras ano nos empurra a
acudir a que é para nós a vila máis fermosa.
A mesma que brilla especialmente nestas
datas tan sinaladas, a mesma que garda os
recordos de tantos en tan pouco espazo para
lembrarmos unha e outra vez o orgullosos
que nos sentimos de formar parte dela. 

Foi San Roque un peregrino, como
moitos dos que nos visitan nestas datas, que
dende Francia se desprazou a Italia, dedi-
cándose a curar os infectados pola peste.

Queridos veciños e veciñas de Melide:

Un ano máis, o grupo municipal do
BNG quere desexarvos a todas e todos un
feliz San Roque. 

Como quen non quere a cousa, xa están de
novo ante nós días cargados de entusiasmo,
satisfaccións, devoción e afecto. Días máis
longos do habitual nos que a compañía dos
seres queridos se torna fundamental para
espantar o frío con apertas, a soidade coa
compañía e a tristeza con bicos. 

Afirmaba William Shakespeare que
se todo o ano fose festa, divertirse sería máis
aburrido que traballar. Sen ningún lugar
a dúbidas os galegos e galegas, e por ende
os melidenses, somos xente traballadora
pero tamén festeira. Somos un pobo capaz
de mesturar na súa xusta proporción ambas
necesidades, pero todos sabemos que en
Galicia as festas son outra cousa.

Coa chegada do mes de agosto o
noso pobo transfórmase nun fervedoiro
de emocións, que fan do mesmo o máis
primaveral dos meses melidenses. As comi-
das, reunións e paroladas logran que nestas
datas o sorriso se impoña á actualidade
e por todos e cada un dos recunchos da vila
se respira ledicia a raudais.

Nestes tempos tan tecnolóxicos,
as computadoras describen as festas como
reunións para celebrar un acontecemento
ou divertirse. Xeralmente acompañado de
bebida, comida e, por suposto, música e
baile. Ningunha das características descritas
se botan en falla na nosa festa máis especial.

Algo ten este San Roque cando logra
funcionar a modo de imán que atrae ano
tras ano os veciños emigrados, os amigos
convidados ou os miles de galegos que inun-
dan a nosa vila  transformándoa nun autén-

Hoxe parte da nosa sociedade sufre de males
que cremos curables, polo que non podemos
deixar pasar a oportunidade de lembrar que
nos atopamos nun mundo que ofrece ban-
quete a todos, pero que a vez pecha a porta
nas narices de tantos, sendo igualador nos
costumes que impón, pero desigual nas
oportunidades que ofrece. Desfrutemos pois
da festa e brindemos en cada un dos nosos
fogares para que volvan as oportunidades
perdidas, para que esta felicidade que hoxe
irradiamos se estenda como un tsunami a
todos e cada un dos recunchos deste país.
Aproveitade cada minuto coa xente querida,
ride ata cansar e bailade ata desfalecer,
pensando que non hai forza maior que a
vontade de sorrir dunha sociedade ávida
de grandes momentos.

Desexándovos pois o mellor dos San
Roques posibles, tan só agardamos que o
humor e a festa se impoñan por enriba de
todo, pois a súa presenza revela que aínda
queda unha certa reserva de sentido que nos
permite vivir e sorrir.

Desfrutádea. Feliz SanRoque 2014

Atentamente,
O Grupo Municipal do BNG

San Roque 2014
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O sector hostaleiro de Melide
despedirá o verán con novi-
dades na normativa sobre a
instalación de terrazas: o exe-
cutivo local vén de aprobar
unha nova ordenanza para re-
gular a colocación en espazos
públicos de “mesas, cadeiras,
expositores, máquinas expen-
dedoras e comidas servidas no
exterior”.  A norma busca, se-
gundo o goberno local, “que
poida vivir tanto o hostaleiro
coma o cidadán” e substitúe á
xa existente que, ao non estar
adaptada á nova lei da Xunta
sobre a materia,  “impedía
actuar” en caso de irregulari-
dades, explicou a alcaldesa,
Ánxeles Vázquez. 

Precisamente sobre ese
aspecto quixeron realizar ma-
tizacións os grupos da oposi-
ción, que a pesar de absterse
na votación do documento
para dar “unha marxe de
confianza”, dubidan de que a
norma vaia ter unha aplica-
ción real. Así o manifestou o
concelleiro socialista Manolo
Prado referíndose ao escaso
número de axentes da Policía
Local: “esperaremos a ver
como reacciona o Concello,
pero de seguir con esta plan-
tilla de persoal vai ser difícil
controlar e ver melloras”. 

Dende as filas do BNG, que
considera a ordenanza “moi
frouxa” propúxose unha nova
redacción para a práctica
totalidade dos seus artigos
cun desenvolvemento máis
detallado en cuestións como
mobiliario, toldos, supostos
especiais ou medidas. Foron
aceptados e incorporados  á

ordenanza os cambios propos-
tos en canto ao réxime sancio-
nador e á contía das multas. 

Condicións e obrigas
A nova ordenanza establece
que as terrazas só se poderán
instalar con carácter temporal
e previa obtención da licenza
municipal correspondente.
Non poderán ocupar máis de
100 metros cadrados nin se
poderán ubicar en beirarrúas
que teñan menos de dous me-
tros de ancho. De darse este
suposto, o hostaleiro poderá,
de forma excepcional, ocupar
o espazo reservado para o
aparcamento de coches. No
resto de casos, deberase deixar
polo menos un metro da beira-
rrúa libre para o paso de peóns
e de ningún xeito se poderán
obstaculizar os accesos a edifi-
cios, a calzada con circulación
de vehículos ou os vaos per-
manentes, entre outros.

A normativa, que permitirá
actuacións en directo ata as
23:00 horas, recolle a prohibi-
ción de instalar nas terrazas
elementos como futbolíns, bi-
llares, grellas ou máquinas re-
creativas e de azar. Por outra
banda, o espazo autorizado da
terraza deberá estar sempre
“ben delimitado” con “pecha-
mentos, tarimas, biombos, xar-
dineiras ou outros elementos
que cumpran esta función”.

En canto ao réxime sancio-
nador, contémplase a posi-
bilidade de suspender tempo-
ralmente e incluso revogar a
autorización para a terraza nos
casos de infraccións graves,
que poden supoñer multas de
ata 1.500 euros.  Poden chegar
ata os 300 en caso de infrac-
cións leves. 

A ordenanza sobre regula-
ción de terrazas está dispoñi-
ble na páxina web do Concello
para a súa consulta íntegra. 

a oposición  dubida da aplicación
real que terá a ordenanza de terrazas

O Concello de Melide solicitoulle á Dirección
Xeral de Infraestruturas Agrarias 11 masas
comúns da concentración parcelaria Maceda -
Orois para levar a cabo nelas actuacións de
interese para os veciños da zona. En concreto,
o executivo local ten previsto habilitar nelas
servizos como “cargadeiros de madeira, apar-
cadoiros para coches e maquinaria pesada,
ampliación do cemiterio, fincas destinadas
a captación de auga con cisternas en caso de
incendios, unha área de lecer preto do muíño,
outra para o campo de fútbol, fincas destinadas
a canteiras de xeito que se poida extraer mate-
rial para facer rebacheos, ampliación do campo
da festa de Orois e sobreanchos de camiños”.

uso das masas comúns 
O Concello de Melide realizará nos próximos
meses un investimento de 471.467 € con cargo
a dous plans da Deputación co obxectivo
de mellorar infraestruturas do municipio. Por
unha banda, dentro do DTC 93, investiranse
229.867 € en tres proxectos: mellora do
sistema público de iluminación en seis rúas
da vila, acondicionamento de pistas en nove
parroquias e reposición de beirarrúas en cinco
avenidas do casco urbano. Por outra banda,
con cargo ao Plan de Obras e Servizos, inves-
tiranse 241.559 € para separar a rede de fecais
e pluvias na rúa Furelos, ampliar a rede de
subministro de auga en O Castro - Feal e na
pavimentación de camiños en Pedrouzos. 

Investimentos en obras
O BNG denuncia que o goberno local comete
irregularidades na contratación de obras e ser-
vizos ao abusar do procedemento negociado
sen publicidade e do fraccionamento de contra-
tos para evitar os concursos públicos “e darlles
as obras ás mesmas empresas de sempre”.
Os nacionalistas acusan á alcaldesa de caer “no
escurantismo e no clientelismo” e ínstana a ex-
plicar “por que converteu en habituais procede-
mentos excepcionais”. Dende o goberno local
negan tales acusacións e lembran que tiveron
que “sacar adiante contratos “irregulares e de
grandes contías” da época do bipartito, como
é o caso do da limpeza, axuda a domicilio,
protección de datos ou riscos laborais.

Contratos irregulares?

B
R
E
V
E
S

O presidente da Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo, visitou en
xullo o campamento de Fure-
los para coñecer de primeira
man as actividades desen-
volvidas pola administración
autonómica en materia de
voluntariado, campos de tra-
ballo, intercambios e campa-
mentos para a mocidade. 

Sobre o terreo, o presi-
dente visitou aos mozos parti-
cipantes no campo de traballo
Hospitaleiros no Camiño, no
programa de voluntariado Me-
lide no Camiño e no campa-
mento En bicicleta pola
natureza, tres iniciativas que
se están a desenvolver na vila
e que fan de Melide, segundo
sinalou Feijóo, “un referente
para a xuventude” tanto a ni-
vel galego como nacional e
internacional. O presidente,
que non dubidou en apuntarse
á moda do selfie e fixo un re-
trato con varios mozos que
participan nos campamentos,

engadiu que Melide é unha
localidade “axeitada para os
intercambios internacionais”
xa que as súas rúas son perco-
rridas a diario por centos de
peregrinos de todo o mundo. 

Foto publicitaria
O  grupo municipal do PSOE,
que viu na visita de Feijóo
un acto “publicitario”, acusou
á alcaldesa de agochar as
deficiencias do  Camiño ao seu
paso por Melide. Cita como
exemplo  “o  estado lamenta-
ble da rúa San Antón” ou os
tramos da ruta “que obrigan
aos peregrinos a ir en fila
de un por non ter un mante-
mento axeitado”. O BNG de-
nunciou nas redes sociais
que un traballador municipal
levaba varios días limpando
a beira do río e que “deixou
uns plásticos tirados” para que
os rapaces dos campos de tra-
ballo “fixeran o paripé de reco-
llelos e Feijóo sacara a foto”. 

O selfie do presidente no
campamento de Furelos

Feijóo facendo un autorretrato cos alumnos do campamento
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Rafael, Edi, Valeria. Sempre

actividades favoritas e mesmo
as clases diarias de español
con Edi e Rafael, os seus pais
de acollida, son motivo de
felicidade para quen todo
resulta novo e sorprendente,
ata os máis pequenos detalles. 

Valeria zenchenko ten
11 anos e naceu nunha das
áreas máis afectadas pola ca-
tástrofe nuclear de Chernobyl,
a rexión rusa de Briansk:
“un lugar absolutamente con-
taminado donde todo lo que
comen, lo que beben y lo
que tocan está afectado por la
radiación”, relata Rafael Gue-
rrero, o pai galego de Valeria
nos meses xullo e agosto. Logo
de varios anos valorando a
idea, el e a súa muller Edi Ca-
rregal decidiron dar o paso
e acollerse ao programa da
ONG Ledicia Cativa para a
acollida temporal de nenos
e nenas afectados por Cher-
nobyl. Tras un proceso “sin-
xelo pero tedioso” de trámites,
entrevistas e papeis, e tras 28
horas de viaxe, Valeria chegou
a Melide para compartir con
eles sesenta días de verán e
para fortalecer a súa saúde.
“Esto para ella son años de

vida”, explica Rafael, “no se
pueden predecir los efectos
que tendrá la radiación acu-
muludada en un plazo de 30
ó 40 años, pero si lo mucho
que le supone venir a Galicia
y el simple hecho de estar en
contacto con el aire puro y
el agua del mar”. 

Para a familia de Valeria
saber que a cativa podería
pasar o verán fóra de Briansk
foi “como se lle tocara a lote-

“Ola, chámome Valeria e
estou encantada de visitar
Galicia”. Leva pouco máis
dun mes en Melide e os
seus progresos co galego
son admirables. Aprender
linguas é unha das súas

ría”. Así llo contou ela á súa
nai de acollida, Edi, nunha de-
sas conversas que manteñen
grazas a un teclado virtual
ruso e a un tradutor automá-
tico online. “Está encantada
de poder vir”, asegura Edi
quen, na súa condición de
mestra de pedagoxía terapéu-
tica, sabe que a estancia de
Valeria en Melide repercutirá
en algo máis ca na súa saúde:
“a educación que recibiu é moi

pautada, moi ríxida. Por iso
notamos que no ámbito emo-
cional ten necesidade de
afecto e de xogo. Vese que non
o tivo en etapas previas da súa
vida e estao sacando agora”.
Rafael amósase encantado
con esa “capacidad sin lími-
tes” de Valeria para demostrar
cariño e coa cara de “satisfac-
ción y agradecimiento” ante
calquera das actividades que
fan e que Rafael vai recollendo

Unha familia melidá acolle nos meses de verán a unha nena da rexión
rusa de Briansk, afectada pola catástrofe de  Chernobyl

nun diario con textos e fotos
(van xa case 600 en menos
dun mes) para que sirva de
recordo na volta á Federa-
ción Rusa. 

Por diante quedan aínda
moitos días para seguir fa-

cendo todas esas cousas coas
que tanto goza Valeria coma
os seus pais de acollida: dende
facer a compra ata visitar os
Picos de Europa, os desfiles
no salón coa roupa de Edi, as
pulseiras de goma, as clases
de lingua, os baños na piscina,
as comidas novas e os debu-
xos cos que Valeria empapela
a casa e fai corazóns nos que
se pode ler en ruso “Rafael,
Edi, Valeria. Sempre”. 

Polo menos ata os 17 anos
poderá seguir vindo a Melide
se os pais biolóxicos o queren.
E despois… Despois Rafael e
Edi téñeno claro: “yo tengo
asumido que es una sobrina
que ha venido a pasar con sus
tíos las vacaciones. Cuando
se vaya, si hay que echar una
lágrima, pues se da uno la
vuelta y no pasa nada”, di el.
“Pois eu teño asumido que
é unha amiga que está aí e á
que lle temos que entregar
todo o cariño que necesita
para que sexa feliz nesta esta-
día de dous meses”, di Edi,
“e se algún día precisa volver,
sabe que conta con nós. Ela
xa me dixo se a invitábamos
para o próximo ano”.

Rafael, Edi e Valeria nun momento das súas vacacións en familia

Parque de Priorada

FOtO-DEnunCIa

Así estivo ata o día 7 de agosto o parque infantil de Priorada, tra-
dicionalmente abandonado. Se hai non moito tempo acostumaban
a pacer por alí as ovellas, desta volta a colleita deu para unhas
cantas alpacas de herba seca. Por que non convertelo nun deses
hortos urbanos que tanto están de moda? Será cuestión de facer
uns reguiños para a próxima primavera e botar unhas patacas. O
terreo debe de ser bo,  porque aínda entre as areas o verde medra
que dá gusto. As xudías poden subir polos bambáns e tamén ten
unha fonte para enganchar a mangueira. Que máis se pode pedir?

Benestar poñerá en funcionamento
este curso a nova gardería de Melide 

e certificar o sistema de alar-
mas. Por outra, Consorcio e
Concello teñen que sentarse á
mesa para negociar e asinar
un convenio de xestión, xa que
a administración local asu-
mirá parte dos gastos de man-

temento. A data do primeiro
encontro aínda está por fixar.

Benestar abrirá no seu mo-
mento un proceso extraordina-
rio de matrícula para ofertar as
54 prazas para nenos de cero a
tres anos que ofrece o centro. 

A nova escola infantil xa está completamente equipada 

A vila de Melide xa dispón
dunha nova gardería. Así é
dende o pasado 30 de xullo, día
no que a Fundación Amancio
Ortega, promotora do proxecto,
lle fixo entrega do edificio ao
Consorcio Galego de Servizos
de Igualdade e Benestar, que
será o encargado de xestionalo.

Rematada e entregada, só
falta por saber a data na que a
escola  infantil abrirá as súas
portas. Fontes do Consorcio
consultadas polo xornal Cerne
aseguran sen lugar a dúbidas
que será este curso e no prazo
máis breve posible. Con todo,
é probable que a apertura non
chegue para o inicio do perí-
odo lectivo, xa que faltan al-
gúns trámites por completar.
Por unha banda, é preciso dar
de alta servizos como a insta-
lación eléctrica ou a do gas

La Voz de Galicia
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Rúa Principal, 6  -  MELIDE
Telf: 696 77 41 63

ERUOM

Polígono Industrial do Tambre
Vía Galileo,9
1589O SANTIAGO DE COMPOSTELA
www.eruom.com

D.O. Ca. Rioja
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XAN GARC˝A MONTERO, comercial
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Dominio de Tares
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MELIDE (A Coruña)
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Ana Marcos Cardo
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A empresa de espectáculos que rexenta

Ángel Seoane leva 30 anos contribuíndo a

amenizar os festexos en centos de recunchos de

toda a comarca. 

A primeira festa que organizou foi a

de Dormeá, nunha época ben distinta á de agora

na que as orquestras nin sequera tiñan palco

e había que facelo de madeira ou, dun xeito

aínda máis artesanal, montalo colocando táboas

enriba de bidóns. 

A primeira oficina que abriu Espectá-

culos Ángel Seoane foi a de Melide. Posterior-

mente, no ano 1990, abriu unha segunda na

localidade de Monterroso. As dúas son  puntos

de referencias para comisións de festas das

provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra, que

confían no bo facer desta axencia. 

Espectáculos Ángel Seoane encárgase

integramente da organización das festas dende

o mesmo momento en que asina o contrato coa

comisión. Ademais das orquestras, solicita permi-

sos municipais, ocúpase dos seguros  necesarios,

dos pagos á Sociedad General de Autores, da

contratación de grupos electróxenos e carpas….

en definitiva, de todos eses pequenos detalles que

son de grande importancia e que suporían unha

auténtica crebadura de cabeza para as comisións.

Nestes trinta anos a axencia de Ángel

Seoane distinguiuse sempre pola súa seriedade e

bo servizo, contando con persoas especializadas

no sector que se encargan de supervisar calquera

imprevisto que poida xurdir durante a celebra-

cións dos festexos e facendo que as comisión

se despreocupen de todo. Facendo, en definitiva,

que as festas se desenvolvan con grande éxito

e que os veciños e veciñas as disfruten da

mellor maneira posible. 

AS MELLORES ORQUESTRAS DE GALICIA
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Estas son as tres instantá-
neas ganadoras do concurso
de fotografía “Os 21 do ca-
miño” que organizou a Aso-
ciación Enfócame con motivo
da II media maratón entre
Palas e Melide. O primeiro
premio foi para Jorge Lama,

Cultura e lecer  19Cerne 103. Agosto 2014

Un paseo polo Melide de hoxe
dá conta da boa saúde do seu
sector hostaleiro. Mais os bares
e casas de xantar eran xa no
Melide da Idade Media un  dos
negocios gremiais máis impor-
tantes que había, xunto co dos
zapateiros e o dos panadeiros.
Primeiro arredor do Camiño de
Santiago e logo grazas ás feiras
e á súa privilexiada situación
xeográfica, floreceron na vila
ao longo dos anos centos de ne-
gocios de hostalería que agora
o museo comarcal rescata do
esquecemento nunha exposi-
ción que se poderá visitar a
partir do vindeiro 16 de agosto. 

A mostra recollerá infor-
mación de 110 establecemen-
tos que desenvolveron a súa
actividade entre finais do
século XIX e 1970, aínda que
tamén haberá espazo para os
máis antigos, como é o caso do
Pichel Verde, unha taberna da
Rúa Principal onde xa molla-
ban o bico alá polo século XV.
Ademais dos documentos tex-
tuais, na trastenda do Museo

centos de imaxes agardan a
seren clasificadas. Sen dúbida,
o abondoso material fotográ-
fico será un dos grandes atrac-
tivos desta exposición que leva
por título “Tabernas, casas de
xantar e pensións no Melide
da memoria”.

O nome non é casual, pois a
memoria e a colaboración dos
veciños da vila foi imprescindi-
ble para poder sacar a mostra
adiante: “descubrimos moitos

negocios que nin sequera sa-
biamos que existiran, negocios
que só recorda xente de máis
de 90 anos”, din Xurxo Broz
e Cristina Vázquez, os respon-
sables da exposición, “destas
cousas hai poucos rexistros es-
critos e se perdes a testemuña
dos veciños, perdes toda a in-
formación para sempre”. Afor-
tunadamente foi recuperada
a tempo. Xa logo poderemos
saboreala en pequenos grolos.

Xurxo Broz e Cristina Vázquez seleccionan fotos para a mostra

O museo rescata o recordo dos bares,
pensións e casas de xantar melidás

A Orde do Camiño  de San-
tiago inaugurou o pasado 20
de xullo en Melide un novo
Bosque dos peregrinos. Trá-
tase dunha parcela de 11.000
metros cadrados que mercou
na zona da Madanela, a carón
da N-547, e que de aquí en
adiante acollerá tanto as
árbores plantadas polos novos
cabaleiros e damas da Orde
como as placas de pedra cos
seus nomes. 

Segundo expresou a través
dun comunicado a Orde do
Camiño, na que o ex alcalde de
Melide Miguel Pampín ocupa
o cargo de Gran Mestre, o ob-
xectivo deste proxecto é reunir
nun mesmo espazo todas as
árbores plantadas polos mem-
bros da organización. É por iso
que os terreos se atopan moi
preto do bosque de peregrinos
que xa existía na zona, de titu-
laridade municipal e onde
antigamente se realizaban as
plantacións. 

Con este bosque, que será

xestionado pola fundación da
Orde e sostido coas achegas
voluntarias dos seus mem-
bros, as damas e cabaleiros
terán máis doado cumprir un
dos requisitos que se lles esixe
á hora de seren investidos:
plantar unha árbore no Ca-
miño. A isto engádense outras
obrigas como realizar a pé
un tramo da Ruta Xacobea ou
ganar o xubileo en ano santo.

Eses serán algúns dos com-
promisos que teña que cum-
prir o último dos cabaleiros
que ingresou na Orde: o
Conselleiro de Cultura, Jesús
Vázquez, que pasa a engordar
unha lista de 964 membros
na que xa figuran persoeiros
como Mariano Rajoy; o ex
alcalde de New York, Michael
Bloomberg, ou o actor norte-
americano  Michael Douglas. 

Entrada ao Bosque dos  Peregrinos coa cruz de Santiago ao fondo

a Orde do Camiño fai da Madanela
un xigante Bosque dos Peregrinos

FOTOGRAFÍAS NO CAMIÑO

Van xa dez anos das xornadas de limpeza do río Furelos, dez
anos nos que a Asociación de Troiteiros e centos de voluntarios
levan contribuíndo á conservación e posta en valor do medio
natural. Nesta simbólica edición, as xornadas celebraranse os
días 30 de agosto e 6 e 13 de setembro. A limpeza abranguerá
o tramo acoutado do río nunha extensión de 11,5 km  entre a
Ponte da Fraga (Toques) e a Ponte do Furelos (Melide). Tamén
se farán labores de acondicionamento para manter en bo
estado os accesos e sendas máis os postos de pesca do couto. 

XORNADAS DE LIMPEZA NO FURELOS

A área recreativa de Furelos aumenta os seus atractivos trala
apertura do bar “O Río”. Renovado e cunha terraza inmello-
rable para gozar dos días de verán, Isidro Carro ponse á fronte
deste establecemento acolledor que permanecerá aberto todo
o ano e no que se poderán celebrar eventos previa reserva.  

QUEDAMOS NO BAR DO RÍO?

o segundo para Alberto
Prado e o terceiro para Xosé
Manuel Quiñoy, que decli-
nou recoller o galardón por
estar en desacordo con que
algúns membros do xurado
fosen tamén concursantes. 

Todas as fotografías par-
ticipantes poderanse ver
ata o día 31 de agosto na
Bodeguilla As dúas rúas,
onde se instalou unha expo-
sición colectiva. 

1º

2º 3º



a Banda de Gaitas leva a música da
terra ó prestixioso festival de lorient 

Neste espectáculo partici-
paron tamén a Banda de Gai-
tas “Foula” de Cotobade e o
grupo de baile tradicional
“Donaire”, da Coruña, que son
as outras dúas agrupacións
que xunto coa melidense com-
poñen a delegación galega en
Lorient, integrada por unhas
150 persoas. Son só unha pe-
quena parte dos 4.500 artistas
que participarán nos máis de
120 espectáculos dun festival
polo que pasan unha media
de 700.000 visitantes; cifras
multitudinarias que dan idea
da importancia desta cita.

Tamén multitudinaria foi
a segunda das actuacións da
Banda de Gaitas da Terra de
Melide, que tivo lugar o 3 de
agosto na Grande Parade, un
desfile no que  todas as bandas
das nacións celtas marchan
xuntas e no que 3.000 artistas
enchen de colorido con mú-

sica, disfraces e bailaríns as
rúas de Lorient. 

O broche de ouro púxoo
a intervención da Banda no
chamado Space Marine, un
escenario situado na área da
mariña de Lorient onde cada
tarde  se poden ver grupos das
diferentes nacións celtas e
onde os melidenses ofreceron
un concerto dunha hora de
duración o 8 de agosto xunto
coa banda bretoa Bagad Lann
Bihouè e a irlandesa New Ross
Pipe Band. 

Non se pode esquecer tam-
pouco a disputa do prestixioso
Trofeo MacCrimmon, polo que
competiron como cada ano os
mellores gaiteiros do mundo.
Entre eles estivo un dos mem-
bros da Banda, o monterrosino
Bruno Villamor, que quedou en
5º lugar. Tamén participou,
como parte do xurado, o gai-
teiro de Toques Suso Ascariz. 

Desfile da Banda de Gaitas  na  Grande Parade des Nations Celtes (Imaxe de France TV 3)

O seu percorrido é curto pero
intenso. Tan só tres anos des-
pois da súa creación, a Banda
de Gaitas da Terra de Melide
desembarca na Bretaña fran-
cesa para levar a cultura tradi-
cional da comarca a un dos
escenarios máis importantes
do mundo: o do Festival Inter-
céltico de Lorient, que este
ano celebra a 44ª edición en-
tre os días 1 e 10 de agosto. 

O debut da formación local,
integrada por preto de corenta
músicos de entre 14 e 35 anos,
tivo lugar  o pasado 2 de agosto
no marco do que quizais sexa
o máis emblemático de todos
os espectáculos do festival; as
coñecidas como “Noites máxi-
cas”, que se suceden diaria-
mente no Moustoir Estadio con
tres horas de música, danza,
canto, proxeccións audiovi-
suais, fogos de artificio e 500
artistas sobre o escenario.

Catro aniños cumpriu o Pub
Modell e oito Nexus. Nada
máis e nada menos! Os pubs
da movida melidense vanse
facendo maiores, o que non
quere dicir vellos! Co paso dos
anos van sumando diversión,
noites de troula e, sobre todo,
experiencia para seguir fa-
cendo as mellores festas de
toda Galicia. Así foron as que
serviron para celebrar os seus
respectivos aniversarios; moi
concorridas e cargadas de sor-
presas e boa música. De seguro
que se repetirán nas festas do
San Roque. Para non faltar!
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PUB MODELL E NEXUS REVOLUCIONAN A NOITE MELIDENSE COAS SÚAS FESTAS DE ANIVERSARIO

Nexus

Modell

agosto festeiro e cultural

Eventos para non perdelos!

DÍA 9

V ENCONTRO 
INTERXERACIONAL 
TERRA DE MELIDE

“O abrazo das idades”

DÍA 10
Praza do Convento

PESDELÁN
19:30 - Taller de baile
21:00 - Concerto

DÍA 19
Praza das Coles

12:00

VIII CAMPIONATO
DE TIRAPEDRAS

A carón do Multiusos
18:00

DÍA DO NENO

Pavillón Polideportivo
20:00

AZKAR LUGO
VS

SANTIAGO FUTSAL
DÍAS 12, 13 e 14

Zona Vella

MERCADO MEDIEVAL
PEREGRINO

DÍA 15
DÍA DA BICICLETA

10:30 - Saída diante
do Multiusos

DÍA 18
Cantón de San Roque

00:30

ROCK & ROLL STAR

- La Guardia 

- La Frontera 

- Danza Invisible

- 091

DÍA 23
Pazo de Congresos

(con entrada)
22:30

TRIBUTE BANDS

- Fito & Fitipaldis 

- Queen

DÍA 29
Pavillón Polideportivo

XXXIV TORNEO DE 
FÚTBOL SALA

“CONCELLO DE MELIDE”

Finais



Publicidade 21Cerne 103. Agosto 2014

VENRES 8 DE AGOSTO  

FESTA INFANTIL

VENRES 29 DE AGOSTO,

Actuación do cómico e cantante 

david barbas

A part
ir d

as

18:30 horas

ANIMADORES - XOGOS - REGALOS

E MOITAS SORPRESAS PARA TOD@S!

VENRES 22 DE AGOSTO,

FESTA FOTOEn colaboración con

- Concurso de fotografía

- Tarxetas personalizadas

- Ollos de peixe A partir das 18:30 horas

22:30 

horas
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Primeiros pasos para unha Internet
máis galega

Marcus Fernández,  webmaster de Código Cero

A esas persoas aventureiras
que exploraban novas terras
coa intención de instalarse
nelas chamábaselles pionei-
ros, e ese concepto está agora
a trasladarse á Internet coa
creación do dominio para a
sociedade galega, o .gal, que
servirá para identificar páxi-
nas web na nosa lingua ou re-
lativas á nosa cultura, facendo
máis visible a nosa presenza
na Rede.

Aínda que este novo do-
minio de Internet non estea
aberto ao rexistro libre por
parte de calquera até o mes de
decembro, dende a Asociación
PuntoGal decidiron aprovei-
tar a oportunidade de realizar
unha fase de pre-lanzamento
do .gal, o que lles permitía
crear un grupo reducido de
dominios que funcionarían de
xeito exclusivo dende o 25 de
xullo até o mes de decembro,
que responden ao nome de
Pioneiros .gal, xa que se
converten nos precursores
dun novo espazo na Internet
que agardamos que potencie
os contidos na nosa lingua e
para a nosa sociedade, que
tanto precisa dunha presenza
sólida nos novos medios para
non perder a súa identidade.

Estes novos nomes de In-
ternet co sufixo .gal botaron a
andar o Día de Galicia, sendo
preto de 90 os elixidos entre
os que hai Administracións
públicas, entidades sen ánimo
de lucro e unhas poucas em-
presas; todas entidades que
querían amosar o seu compro-

miso coas nosas lingua e cul-
tura, e coa nosa sociedade en
xeral, sentando os alicerces
dun futuro prometedor no
que Galicia poida gozar dun
posto de seu na rede de redes.

Este estes primeiros es-
pazos en gozar dun Nome
Pioneiro.gal temos a algún
concello, algunha deputación
provincial, as universidades
galegas, distintos departa-
mentos da Xunta de Galicia,
entidades tan representativas
como a Real Academia Ga-
lega, sindicatos, partidos polí-
ticos, colexios profesionais,
medios de comunicación,
editoriais e incluso clubs de
fútbol, todos coincidindo en
que non querían deixar pasar
a oportunidade de gozar dun
espazo galego na Internet, o
que esperamos que sirva de
exemplo para que cidadáns,
administracións, asociacións

e empresas fagan o propio
cando xurda a ocasión, pois
gozar dun domino .gal non
só é unha declaración de
intencións, senón que tamén
facilita a canalizacións de
mensaxes á nosa sociedade.

Dentro deste proceso
tamén xurdiron problemas
técnicos, entre os que destaca
unha listaxe de nomes que
o organismo internacional
pertinente (ICANN) prohibiu
empregar durante certos me-
ses para evitar problemas,
entre os que figuran nomes
como crtvg.gal, xunta.gal,
R.gal ou sergas.gal. ¿Por que
comento iso aquí? Pois por-
que na listaxe tamén figura
melide.gal, o que parece dar
certa relevancia a nosa vila a
nivel orgánico na Rede. Agar-
demos que iso sexa un sinal
do moito que poderemos aca-
dar na Internet no futuro.

Un país desconectado

Rafael Rodríguez Gaioso, 
enxeñeiro informático e presidente de Melisa

Calquera usuario/a de inter-
net sabe que a esencia da web
é o hipertexto; unha gran co-
lección de ligazóns a outros
sitios onde atopar contidos,
acceder a coñecementos e
compartir experiencias. O
acceso a Internet e aos seus
contidos é un dereito humano
recoñecido pola ONU, polo
que calquera limitación no
seu uso afecta aos dereitos
fundamentais como a liber-
dade de expresión, informa-
ción e educación.

O pasado 22 de xullo, a
Comisión de Cultura do Con-
greso dos Deputados, aprobou
a reforma da Lei de Propie-
dade Intelectual, que inclúe o
controvertido 'canon AEDE'
ou 'taxa Google', que é un in-
tento dalgúns editores de
xornais españois (membros
de AEDE [1]) para cobrar por
aqueles servizos que liguen
ás súas novas dixitais. Veñen
a dicir, que servizos como
Google News, ou agregadores
como Menéame, obteñen
beneficio a través das ligazóns
ás súas novas.

A realidade é que eses
servizos envían visitantes ás
páxinas dixitais dos xornais, e
que aparecer en Google News
é algo voluntario, e que para
non estar tan só hai que indi-
calo no ficheiro robots.txt;
empregado polo robot de Go-
ogle para coñecer os permisos
que ten nesa páxina web.

A Lei establece que este
dereito é irrenunciable, polo
que se os contidos do xornal

están publicados baixo unha
licenza Creative Commons ta-
mén serán obxecto desta taxa.
Si, pode cobrarse ese canon
aínda que o autor renuncie
expresamente a cobralo, e de-
sexe liberar o seu contido.

España non pode permi-
tirse perder de novo o tren do
desenvolvemento, como xa
fixo coa revolución industrial.
Sabemos que a tecnoloxía é
unha realidade marxinal, e
que preferimos manter mo-
delos obsoletos en lugar de
promover a innovación e o
progreso. En 2008, entre-
gouse o Premio Príncipe de
Asturias da Comunicación
e Humanidades a Google,
agora deben pensar que esta-
mos tolos.

Ao día seguinte da aproba-
ción desta lei, tivemos coñece-
mento de que o Reino Unido
aprobou o uso oficial do for-
mato ODF para tódolos seus
documentos oficiais [2]. Nuns
anos poderemos entender por
que uns países seguen tendo
economías avanzadas e desen-
volvidas, e outros seguirán
aplicando modelos caducos.

Vivimos nun mundo co-
nectado, onde a economía e
a riqueza da sociedade están
baseadas en novos modelos
empresariais e organizativos.
Estamos a punto de perder o
tren de novo. En realidade,
queremos que a sociedade
dos próximos anos siga desco-
nectada?
[1] www.aede.es
[2] is.gd/dj90GX

Algúns exemplos de dominios .gal
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ROBERTO PÉREz CASTRO, IMPRENTA MELIGRAF   

“a impresión tradicional desaparecerá;
estamos condenados a reinventarnos”
Roberto Pérez recíbenos a última hora da tarde nese pequeno universo

de papeis deseñados e letras de cores que é Imprenta Meligraf; un espazo

ordenado, a pesar do desbordante traballo destes días de verán, no que se

respira tranquilidade. A mesma coa que Roberto fala, entre outras cousas,

dos dous grandes retos que ten por diante e que asume sen medos nin

estridencias: darlle continuidade ao negocio que puxeron en marcha seus

pais hai vinte e seis anos e afrontar ese cambio necesario, e case obrigado,

que está impoñendo a era dixital en todos os procesos da impresión. 

O equipo de Imprenta Meligraf: Roberto, Toño, Lola, Ricardo e Manolo 

“Para deseñar
necesitas abrir a
mente, innovar,
ter imaxinación
e buscar fontes
de inspiración”

“O sector gráfico
levou un pau
moi grande coa
crise económica
e a implantación
de internet”

-as  impresoras  botan
fume  estes  días.  Cando
poderá coller un pequeno
respiro?
-Roberto Pérez (R.P.): O
verán é a época máis forte
de traballo: hai moitas festas,
a hostalería móvese máis e
ata parece que tamén cambia
a mentalidade da xente, que
está moito máis activa. En se-
tembro relaxámonos un pouco
e logo outubro, novembro e
decembro volven ser meses
de traballo moi intenso. En
xaneiro e febreiro é cando a
cousa está máis parada.

-a pesar do pouco tempo
que  leva  no  negocio,
semella  que  xa  o  coñece
ben.  Chegou  para  que-
darse ou para probar?
-R.P.: Levo traballando aquí
algo máis dun ano e a miña
intención é seguir co negocio
familiar; é o que me gusta.
De pequeno non me chamaba
moito a atención pero a partir
dos 15 ou 16 anos comecei a
velo doutro xeito e ao final
rematei facendo algo que ao
principio non tiña pensado
facer. Estiven traballando
noutras empresas e a expe-
riencia foi boa, pero coma na
casa non hai e coma o teu, o
propio, tampouco. 

-Supoño que os retos son
moitos  cando  se  comeza
nun mundo tan complexo. 
-R.P.: Si, ademais parece que
cadrou a miña chegada cun
momento de cambio porque
agora, co dixital, a imprenta
tradicional está pasando a un
segundo plano e hai que cam-
biar o chip. Ese é o principal
reto que temos por diante. 

-O  dixital  acabará  coa
imprenta convencional? 
-R.P.:  A loita está aí, pero
eu penso que no futuro a im-
presión tradicional acabará

desaparecendo. Hai máquinas
dixitais que xa están sacando
traballos incribles, case coa
mesma calidade que o offset e
a prezos máis baixos. Hoxe en
día o dixital  ofrece cada vez
máis prestacións e aumenta
os rangos de impresión. Por
outra parte, vemos que as re-
vistas reducen formatos, que
teñen menos tiradas… é o pri-
meiro paso para acabar desa-
parecendo, como xa pasou con
moitas cabeceiras   impresas,
porque colles a túa tablet ou o
móbil e tes todo  aí.  Cos libros
pasa o mesmo. Estamos con-
denados a reinventarnos.

-O  seu é un  traballo que
require moita formación,
non si? 
-R.P.: Hai moita xente que
pensa que isto consiste en
darlle a un botón e imprimir,
pero non é así. Antes diso hai

un proceso moi complexo.
Eu vexo que hai deseñadores
moi bos e grandes axencias
publicitarias, pero tamén hai
xente que se mete sen ter nin
idea. Ao final necesitas forma-
ción para saber o que é o de-
seño, para coñecer as fases
que veñen despois e para ma-
nexar con pericia as máquinas.

-Polo  que  vexo,  trátase
dun diálogo constante en-
tre o técnico e o artístico.
Que habilidades  ten que
ter o impresor?
-R.P.: Eu dedícome basica-
mente a deseñar. Para iso ne-
cesitas abrir a mente, innovar,
ter imaxinación e fontes de
inspiración. De feito,  vou pola
rúa e boto o día mirando
cousas e pensando.  Aínda
son novo nisto pero co paso
dos meses noto que vou
aprendendo e que se me van

ocorrendo ideas novas. A nivel
técnico, hai que ter concen-
tración e coidar moito o deta-
lle. A  experiencia tamén é
moi importante no tema das
máquinas. E logo, hai que ter
paciencia, pero iso supoño que
pasa en todos os negocios. 

-Pregunta  clásica:  que  é
o mellor e o peor do seu
traballo?
-R.P.:O mellor, a satisfacción
do cliente, saber que á xente
lle gusta o que fas. Crear ta-
mén é bonito. O peor é a com-
petencia fea que hai no sector.
Hoxe en día tíranse moito os
prezos. Hai xente que incluso
traballa por debaixo do prezo
de custo, que é algo infrahu-
mano. O sector gráfico levou
un pau moi grande coa crise
e coa implantación de inter-
net. Antes moita xente, por
exemplo, vivía da impresión

do Diario Oficial de Galicia
(DOG) e agora xa só existe
en formato online. Na actua-
lidade o que máis produce
o sector gráfico é a embalaxe
de produtos; iso nunca vai de-
saparecer. 

-Sería  posible  enumerar
todos  os  servizos  que
ofrecen en Meligraf?
-R.P.: Son moitos! Só o sector
da papelería é un mundo:
libros, carteis, folletos, cartas
de restaurantes, invitacións
de vodas… tamén facemos
serigrafías, vinilos, lonas  e  ex-
positores. Ademais, acabamos
de incorporar un novo modelo
de etiquetas adhesivas.   

Imprenta Meligraf

Rúa de Galicia, 26

Tlf: 981 50 62 56



CERNE Cerne 103. Agosto 2014


