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Estimado/a asociado/a:

Esta Memoria de Actividade que estás a ler é unha excelente 
radiografía para coñecer e avaliar o traballo realizado no 
exercicio de 2017 polos cinco grandes departamentos nos 
que está organizada a Asociación de Empresarios de Deza: 
emprego, formación, información e consultas, convenios, e 
instalacións e equipamentos.

Tal e como nos revelan as estatísticas recollidas neste 
informe, as actividades formativas e os servizos asociados 
ao emprego son as dúas áreas que concentran a meirande 
parte da actividade da asociación, xunto coas actividades e 
campañas de dinamización específicas para os sectores do 
comercio e a hostalaría.

Se tivera que destacar algúns fitos dos últimos 12 meses, 
non cabe dúdida que resaltaría o comezo da celebración do 
vixésimo quinto aniversario da AED, a consecución dun Plan 
Integrado de Emprego especificamente para mulleres, o 
lanzamento da revista EMPRESARI@S como un escaparate 
máis do tecido empresarial dezano e o bo sabor de boca 
deixado polas exitosas campañas como a Noite Branca, o 
Black Friday ou a Campaña de Nadal.

Quizais a principal asignatura pendente segue a ser a 
evolución do número de asociados, xa que, se ben se 
aprecia desde 2014 unha tendencia lixeiramente alcista, 
desde a xunta directiva consideramos que ese ritmo de 
recuperación é excesivamente lento. Por iso, aproveito para 
solicitarche unha vez máis a túa colaboración e implicación 
para axudarnos a conseguir novos asociados, xa que iso 
daranos máis capacidade operativa e redundará na mellora 
dos servizos que ofertamos.

Un cordial saúdo

Antonio Lamas Carral

Saúdo do presidente

„
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asociad@s
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A Asociación de Empresarios de Deza 
pechou o exercicio de 2017 cun total 
de 342 asociados/as, entre empresas 
e autónomos, cifra que supón un 
incremento de só catro respecto ao 
ano anterior. Se ben se confirma a 
tendencia alcista iniciada en 2014 -ano 
co número máis baixo de socios/as 
trala crise económica (309)-, segundo 
o criterio da xunta directiva trátase 
dunha recuperación demasiado lenta, 
especialmente tendo en conta que na 
recta final do ano levouse a cabo unha 
campaña de información e captación 
de novos afiliados. De feito, o volume 
de asociado sitúase aos niveis do ano 
2002, moi lonxe dos 484 rexistrados ao 
remate de 2007.

Evolución do número 
de socios/as en 2017
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emprego
Balance dos principais servizos



7Memoria de actividade da Asociación de Empresarios de Deza | 2017

Homes

406

491

Mulleres

897
demandantes de emprego

en 2017
12,70 %
de nacionalidade
estranxeira

contratacións
laborais ao mes

15
currículos 

activos
insertados

24,31 %
insercións

laborais

117
currículos

activos

728

O Departamento de 
Emprego da AED presta 
fundamentalmente dous 
grandes servizos: a Bolsa 
de Emprego, que axuda a 
axilizarlle aos asociados 
o proceso de cobertura 
dos postos de traballo 
vacantes, ao mesmo tempo 
que funciona como servizo 
de inserción laboral para 
moitos desempregados; e 
o Axente de Emprego, que 
asesora aos emprendedores 
para a posta en marcha de 
novos proxectos.

A Bolsa de Emprego 
rexistrou en 2017 
a inscrición de 897 
demandantes de emprego, 
dos cales o 54,74% son 
mulleres e o 45,26%, 
homes. Un dato destacable 
é que o 12,70% dos 
demandantes inscritos 
eran de nacionalidade 
estranxeira. Ao longo do 

ano houbo unha media de 
728 currículums activos 
e acadáronse en todo o 
exercicio 177 insercións 
laborais grazas ás xestións 
da AED, o que supón un 
24,31% dos currículums 
activos e unha media de 
preto de 15 contratacións 
ao mes.

Emprego
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Evolución mensual 
de demandantes no 2017

Evolución anual
de demandantes
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Os 897 solicitantes de traballo que se 
inscribiron na Bolsa de Emprego da AED 
en 2017 representan un notable descenso 
respecto aos 1.036 rexistrados no ano 2016. 
Por meses, marzo, xaneiro e febreiro foron 
os que máis inscrición rexistraron, sendo 
decembro e agosto os meses con menos.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

785
863

1031 1014 1036

897
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Ofertas de emprego

Postos de 
traballo
ofertados

344
374

Ofertas de
emprego
xestionadas

Sectores xeradores de emprego
e postos de emprego

Sectores xeradores de emprego

e postos de emprego

- Camareiros/as
- Axudantes de cociña

- Albaneis
- Técnicos de seguridade

e saúde

- Dependente
- Comercial

- Administrativos
- Docentes
- Contables
- Limpadores/as

- Operarios de produción
- Carnicería

- Conductor de  camión arti-
culado

- Repartidor

- Electricista
- Técnico de mantemento 

industrial

- Gandeiro/a

- Mecánico

- Operarios

Construción/
obras públicas

Instalacións
eléctricas

Industria 
da alimentación

Gandaría

Comercio

Hostalaría

Servizos

Industria do metal

Automoción

Industria 
do vidroTransporte

- Carpinteiros do metal/aluminio
- Operarios de montaxe de 

cubertas
- Soldadores
- Delinenates

O Departamento de Emprego da AED lanzou 
344 ofertas de emprego -dándolles difusión 
tanto na web www.aedezaemprego.gal como 
na páxina corporativa de Facebook- para 
cubrir un total de 374 postos de traballo 
(128 máis que en 2016). Por sectores, os 
cinco que máis emprego xeraron foron 
a hostalaría, os servizos, a industria do 
metal, a construción e as obras públicas e o 
comercio. 

124 +
respecto ao 
2016

128 +
respecto ao 
2016
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Evolución mensual das ofertas 
de emprego lanzadas en 2017
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Postos de traballoOfertas

Evolución anual das 
ofertas de emprego 
lanzadas nos últimos 
seis anos

As estatísticas confirman que as empresas 
asociadas da AED estableceron en 2017 
o récord de ofertas de emprego lanzadas 
durante o último lustro con 344. De feito, 
esta cifra triplica ao número de ofertas 
lanzadas no ano 2012. Por meses, setembro 
concentrou a maior cantidade de ofertas de 
traballo difundidas desde o Departamento de 
Emprego, alcanzando o medio cento.

Postos de traballoOfertas

2012 2013 2014 2015 2016 2017

102 114
96

163 157
180169

238
220

246

344

374
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O servizo de Axente de Emprego, que a AED presta desde 1999, atendeu no exercicio de 
2017 a 305 usuarios que acudiron con consultas de moi diversa índole. Deles, só nove -sete 
mulleres e dous homes- eran emprendedores que tiñan un proxecto de empresa definido 
pendente de materializar en función da consecución de futuras axudas. Algúns dos negocios 
proxectados eran unha cervexaría, unha empresa de servizos de pintura, unha gardaría 
infantil e unha academia de clases de reforzo para estudantes de Primaria e Secundaria.

Axente de emprego

Temas abordados

Os principais temas abordados nas sesións de asesoramento son os seguintes:
Información sobre axudas e subvencións
Trámites de constitución da empresa
Explicación das diferentes formas xurídicas
Información tributaria
Lexislación aplicable.
Explicación e cálculo de distintas alternativas financeiras
Asesoramento: fiscal, laboral, económico, financeiro, comercial
Información sobre cursos, seminarios, xornadas e outras actividades relacionadas coa actividade
Elaboración do Plan de Empresa

O número máis elevado de proxectos asesorados son os dirixidos a actividades relacionadas co comercio.

Perfil dos usuarios
SEXO SITUACIÓN LABORALIDADE

Homes ActivosMaiores de 45 anos

Mulleres DesempregadosEntre 30 e 45 anos

44,4 %

55,6 %

77,8 % 22,2 %

66,7 %

33,3 %

USUARIOS 
ATENDIDOS
DESTES 
USUARIOS

EN CONSULTAS DE INFORMACIÓN E 
ASESORAMENTO EN DIVERSOS TEMAS

SON EMPRENDEDORES,
CUN PROXECTO DE EMPRESA CONCRETO

305 
9
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formación
Balance dos principais servizos
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Actividades formativas 
en 2017

CURSOS DURACIÓN 
(HORAS) ALUMNOS

C.A.P.: CERTIFICADO DE APTITUDE PROFESIONAL 35 20

MANIPULADOR DE ALIMENTOS 3 23

FITOSANITARIOS: NIVEL BÁSICO 25 17

C.A.P.: CERTIFICADO DE APTITUDE PROFESIONAL 35 6

MANIPULADOR DE ALIMENTOS 3 23

NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 60 8

C.A.P.: CERTIFICADO DE APTITUDE PROFESIONAL 35 5

NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 60 10

MANIPULADOR DE ALIMENTOS 3 10

PRL NO MANEXO DE CARRETAS ELEVADORAS. NORMA UNE 
58451:2014

20 17

PRL PARA TRABALLOS DE OFICINAS E PVD’S 20 14

AUDITORÍA EN PRL 20 16

PRL PARA TRABALLOS EN ALTURA 8 5

O MERCADO E A CONTORNA NO COMERCIO 10 15

CLAVES PARA A MELLORA E A INNOVACIÓN NO COMERCIO 10 27

NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 60 9

TALLER DE EMPAQUETADO COMERCIAL 5 25
TALLER DE EMPAQUETADO COMERCIAL (2º EDICIÓN) 5 11
TOTAL CURSOS 417 261

O Departamento de Formación é un dos 
que concentra boa parte da actividade da 
Asociación de Empresarios de Deza. No 
ano 2017 desenvolvéronse un total de 25 
actividades formativas entre cursos, charlas 
e xornadas técnicas, que supuxeron unha 
carga lectiva global de 855 horas e nas que 

participaron 487 alumnos/as. Cómpre 
destacar a consecución dun Curso de 
Actualización Directiva organizado en 
colaboración co IESIDE, que se comezou a 
desenvolver en xaneiro de 2018 pero que 
foi presentado en decembro de 2017 cunha 
charla a cargo de Jesús Huertas.
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ACCIÓNS FORMATIVAS DIRIXIDAS PRIORITARIAMENTE 
ÁS PERSOAS TRABALLADORAS DESEMPREGADAS (AFD) DURACIÓN ASISTENTES

ACTIVIDADES DE VENDA 250 de 600 11
OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS 
ADMINISTRATIVOS E XERAIS 180 de 448 12

TOTAL CHARLAS E XORNADAS 430 23

CHARLAS E XORNADAS DURACIÓN ASISTENTES

XORNADA: OBRIGA DO CONTROL DE HORARIOS. OPORTUNIDADE 
PARA A MELLORA DA PRODUTIVIDADE E A CALIDADE DO SERVIZO 1,5 49

PRESENTACIÓN DO ESTUDO DO PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL 
PARA O COMERCIO E A HOSTALARÍA DE LALÍN 1,5 55

XORNADA: ÚLTIMA XURISPRUDENCIA E INTERPRETACIÓN PRÁCTI-
CA SOBRE O REXISTRO DA XORNADA LABORAL 1,5 32

XORNADA: AXUDAS DO PLAN LEADER. GRUPO DE DESENVOLVE-
MENTO RURAL TERRAS DE PONTEVEDRA NORTE (GDR) 1,5 12

CONFERENCIA: E AGORA, VENDEMOS OU QUE? 2 55

TOTAL CHARLAS E XORNADAS 8 203



15Memoria de actividade da Asociación de Empresarios de Deza | 2017

información
e consultas

Balance dos principais servizos
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Información e consultas

Ao longo do ano 2017 o persoal técnico da 
AED ou os asesores externos da asociación 
recibiron 200 consultas por parte de 
empresarios ou traballadores de empresas 
asociadas. Principalmente as consultas 
atendidas centrábanse na área laboral 
(convenios, revisións salariais, calendarios 
laborais, axudas á contratación...) e na oferta 
de axudas e apoio financieiro.
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convenios
Balance dos principais servizos
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Convenios

A Asociación de Empresarios de Deza negocia e asina convenios con diferentes entidades 
-tanto públicas como privadas- que reportan vantaxes ou melloras competitivas tanto para 
os asociados a título individual como para a propia asociación. Ademais, os asociados 
da AED tamén poden beneficiarse dos convenios xestionados por outros organismos aos 
que pertence a asociación. Ao remate do exercicio de 2017 seguían vixentes os seguintes 
convenios:

Abanca (condicións vantaxosas en produtos 
e servizos financieiros para os asociados).

Solred (subministro de combustible).

Solred Vía-T (pago electrónico en 
autoestradas).

European Quality Assurance Spain (EQA) 
(condicións vantaxosas para a contratación 
da xestión de certificacións de calidade e 
formación).

Bureau Veritas Certification (condicións 
vantaxosas para a xestión de certificacións 
de calidade e formación).

Dosaes Group (descontos na xestión de 
protección de datos)

Isonor-Iopdat (descontos na xestión de 
protección de datos)

Incotec (condicións vantaxosas na 
prestación do plan de servizos de xestión de 
incentivos en materia de deducións fiscais 
ambientais e deducións fiscais en I+D+i)

Athena (descontos na prevención técnica de 
riscos laborais)

Hysogeo Clean Energies (condicións 
vantaxosas na implantación de tecnoloxía 
LED)

10
PROPIOS DA AED

 CONVENIOS
CONVENIOS A TRAVÉS DA CONFEDERACIÓN 
DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA (CEP)
Os convenios a través da CEP dos que poden 
beneficiarse os asociados da AED ofrecen 
condicións vantaxosas nos seguintes 
ámbitos:

Servizos financieiros
Servizos enerxéticos (electricidade e gas 
natural)
Internacionalización

CONVENIOS A TRAVÉS DE FEPOTRANS
Os convenios a través de Fepotrans dos 
que poden beneficiarse os asociados da 
AED ofrecen condicións vantaxosas nos 
seguintes ámbitos

Telefonía
Combustible
ITV
Asistencia a Xuntas Arbitrais
Tacógrafo dixital

CONVENIOS A TRAVÉS DE FEPROHOS
Os convenios a través de Feprohos dos 
que poden beneficiarse os asociados da 
AED ofrecen condicións vantaxosas nos 
seguintes ámbitos:

Xestión de dereitos de autor (SGAE)
Servizos enerxéticos
Publicidade e marketing
Servizos de mantemento e sanitarios
Servizos financieiros
Prevención de Riscos Laborais
Seguros
Páxinas web
Seguridade
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instalacións
e equipamentos

Balance dos principais servizos
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No exercicio de 2017 foron 30 as empresas 
asociadas que solicitaron e utilizaron as 
instalacións da Asociación de Empresarios 
de Deza para o desenvolvemento de 
actividades privadas. En total, as salas 
dispoñibles estiveron ocupadas 44 días 
(144 horas en total) con actividades nas que 
participaron 740 persoas.
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axenda
destacada
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Resumo da actividade institucional e das principais xestións realizadas polo equipo directivo 
e/ou o persoal técnico da AED ao longo do ano 2017:

Xaneiro

Febreiro

Marzo

Colaboración na venda das entradas do Cocido Solidario, que destinou a recadación ao 
colectivo Morea.
A AED contacta con outras asociacións na procura dunha solución global aos 
requerimentos e esixencias da SGAE aos asociados.
O presidente da AED, Antonio Lamas, e a secretaria técnica, Chus García, asisten á 
Asemblea xeral de APE Galicia.
Reunión do presidente da AED, Antonio Lamas, e da secretaria técnica, Chus García, coa 
directora xeral de Gandaría da Consellería de Medio Rural.

A AED secunda a demanda do Concello de Lalín de mellorar a limpeza en rúas e espazos 
públicos do pobo.
O presidente da AED, Antonio Lamas, e a secretaria técnica, Chus García, reúnense coa 
secretaria xeral de Emprego.

Celebración do Comité Directivo da Confederación de Empresarios de Pontevedra no 
Pazo de Liñares.
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O Concello de Lalín distingue co Premio Maruja Gutiérrez a catro empresarias locais, 
dúas das cales son asociadas da AED: Dolores Soto, de Casa Sanmartín, recibe o ”Premio 
a toda unha vida” e Cristina Martínez, dos comercios It´s Only e It´s Man Only & Sons, o 
Premio de Xove Empresaria.
A AED traslada ao Concello de Lalín a necesidade de poda do arborado do Parque Empresarial 
Lalín 2000 trala petición recibida de empresarios do propio polígono.

O presidente da AED, Antonio Lamas, 
visita o Parque Empresarial Lalín 2000 
acompañado polo rexedor local, Rafael 
Cuiña, e o concelleiro de Obras, Francisco 
Vilariño, para supervisar as actuacións 
acordadas co empresariado para dar 
resposta ás súas demandas.
A Xunta de Galicia, en coordinación 
coas fundacións Santa María la Real e 
Telefónica poñen en marcha unha nova 
edición das Lanzadeiras de Emprego, 
sendo Lalín unha das sete cidades e 
localidades galegas elixidas para o seu 
desenvolvemento

En colaboración co Concello de Lalín, a 
AED organiza un acto para recadar fondos 
a favor da campaña da biopsia líquida.

Abril

A AED celebra unha Xornada sobre control 
de horarios impartida polo empresario 
Jorge Cebreiros.
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A Asociación de Empresarios de Deza e o Concello de Lalín presentan no Salón Teatro o 
Plan Estratéxico de Acción Comercial elaborado por Bouzón Consultores.

Maio

A Asociación de Empresarios de Deza (AED) e a Asociación Comarcal de Empresarios 
da Estrada (ACE) anuncian unha serie de reunións periódicas para explorar vías de 
colaboración en formación, xestión conxunta de convenios, potenciación do servizos de 
emprego e fortalecemento da patronal na zona norte da provincia.

A AED acolle unha Xornada sobre o rexistro da xornada laboral coa participación do xefe 
de Inspección de Traballo e Seguridade Social en Pontevedra, José María Casas de Ron, e 
o director de Sagardoy Abogados Galicia, Vicente Fernández Victoria.
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Setembro

A AED ofrécelle á Deputación Provincial de Pontevedra colaboración da asociación para 
poñer en funcionamento o Viveiro de Empresas.
A xerente do Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Terras de Pontevedra Norte, Paula 
Suances, imparte unha charla sobre as axudas do Plan Leader.

A AED colabora coa Comisión de Festas das Dores patrocinando actividades lúdicas 
infantís o luns das festas.
O presidente da AED, Antonio Lamas, manifesta a necesidade de activar unha nova 
fase do Parque Empresarial Lalín 2000 ou ben o proxecto dun polígono en Catasós para 
atender as necesidades das empresas que están a buscar solo industrial.

Xuño

Reunión de directivos da AED cos responsables local, provincial e nacional de Novas 
Xeracións para falar, entre outros temas, sobre o Viveiro de Empresas, iniciativas 
para favorecer o emprendemento xuvenil, a bolsa de emprego e as plataformas de 
asesoramento.
A AED participa na reunión do Consello Escolar Municipal de Lalín.
AED e Concello de Lalín crean unha comisión para facer un seguimento das accións de 
dinamización do comercio.
A AED celebra a súa Asemblea xeral ordinaria, na que aproba as contas de 2016, o 
orzamento de 2017 e o informe de actividade do exercicio de 2016.
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Outubro

O alcalde de Lalín, Rafael Cuiña, reúnese co presidente da AED, Antonio Lamas, para 
presentarlle o Plan de activación do Viveiro de Empresas de Lalín que a Deputación 
Provincial de Pontevedra porá en marcha en xaneiro de 2018.
A AED reúne aos asociados asentados no Parque Empresarial Lalín 2000 para abordar 
a renovación do servizo de seguridade privada e recoller as queixas sobre deficiencias 
existentes no alumeado, o subministro de auga e o mantemento xeral do polígono.
O vicepresidente da AED, David Campos, e asiste á entrega dos Premios á traxectoria do 
comercio galego, no que distinguen ao asociado Panadería Manolo ”da Morena”.
O vicepresidente da AED, David Campos, e a secretaria técnica, Chus García, asisten ao 
VIII Congreso do traballador autónomo de Galicia.
A AED presenta unha campaña de captación de asociados/as para evitar ter que subir as 
cotas, ademais de anunciar a posta en marcha de diferentes actividades co gallo do 25º 
Aniversario da entidade.

Novembro

A AED presenta a revista EMPRESARI@S, editada coa colaboración de Deputación 
Provincial de Pontevedra, que asumiu a impresión dos 4.000 exemplares. No 
transcurso da presentación, a presidenta da Deputación, Carmela Silva, anuncia tamén 
a colaboración coa AED para convocar o Premio á mellor idea emprendedora que se 
outorgará en 2018 e que consistirá nun ano de uso gratuíto das oficinas ou naves do 
Viveiro de Empresas.
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A AED celebra en Agolada a IV Xuntanza Empresarial AEDeza, que reuniu a 160 
empresarios/as e no transcurso da cal se entregaron os III Premios AEDeza, que 
recaeron nas seguintes empresas: Premio ao fomento do galego na empresa, Embutidos 
Lalinense SAT; Premio ao emprendemento, Arlit Diseño e Impresión S.L.; Premio á 
innovación, Profeplás S.L.; Premio á internacionalización, La Veneciana S.A. (Saint 
Gobain Glassolutions); Premio sectorial da hostalaría, Fogar de Breogán; Premio especial 
do comercio, Fotografía Bernabé S.L.; Premios especial AEDeza, Hitraf S.A.; Premio ao 
autónomo, Panadería Manolo ”da Morena”; e Premio do Concello de Agolada, para Lácteos 
Farelo S.L.

O presidente da AED, Antonio Lamas, asiste á entrega do XXI Premio Xoven Empresario do 
Ano.

Decembro

A Consellería de Economía, Emprego e Industria concédelle á AED un Programa Integrado 
de Emprego específico para mulleres desempregadas residentes en calquera dos seis 
municipios da comarca co obxectivo de favorecer a súa inserción laboral.
A AED colabora na Gala Solidaria organizada por Scene Ballet para recadar fondos para 
Aspadeza e Aranes.
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comercio
Actividades sectoriais
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Xaneiro

Rebaixas de inverno

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

Reunión de socios/as do sector do comercio

A raíz das cartas enviadas pola SGAE a diferentes negocios coa reclamación do pago 
de cotas por ter instalados aparellos de radio e/ou televisión, o CCA de Lalín contacta 
con outras asociacións de comerciantes semellantes para abordar conxuntamente esta 
situación e buscar unha solución global, implicando tamén ás organizacións empresariais e 
sectoriais de ámbito provincial e autonómico.

Envío dunha circular informativa sobre o periodo de duración da campaña de rebaixas e os 
requisitos que deben cumprir os comercios nesta tempada, ademais do reparto de carteis 
específicos.

A AED acolleu o 24 de xaneiro unha reunión cos asociados do sector do comercio 
para avaliar a posibilidade de abrir o domingo da Feira do Cocido de Lalín, se ben 
finalmente esta posibilidade quedou descartada. Aproveitouse a reunión para 
informar da campaña de San Valentín.

Febreiro

Campaña de San Valentín
O CCA de Lalín desenvolveu unha 
campaña de dinamización do comercio 
local co gallo do Día dos Namorados, 
que contou coa participación de 71 
establecementos. A campaña prolongouse 
durante nove días, nos que se repartiron 
10.000 rifas para o sorteo dunha estancia 
dunha fin de semana no Spa Norat Marina 
no Grove e unha cea romántica para dúas 
persoas no Fogar de Breogán.
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Abril

Presentación do Plan Estratéxico de Acción Comercial de Lalín
O 20 de abril a consultora Bouzón Consultores, a AED e o Concello de Lalín presentáronlle 
aos sectores do comercio e a hostalaría o Plan Estratéxico de Acción Comercial de Lalín.

Maio

Campaña do Día da Nai
Un total de 97 comercios participaron na campaña de dinamización desenvolvida polo 
CCA de Lalín con motivo do Día da Nai e que contou cun cartel deseñado e cedido 
pola artista lalinense Sé Senande. Os clientes que efectuaron compras nos comercios 
participantes poideron conseguir tickets para que os nenos gozasen nuns inchables o 
sábado 6 de maio pola tarde. O CCA de Lalín entregou a cada establecemento un talonario 
con 50 tickets. Ademais, os clientes que realizaron compras por un importe mínimo de 
10 euros, durante a mañá do sábado 6 de maio podían achegarse co ticket de compra á 
Praza da Igrexa para recoller unha planta nun posto habilitado para o reparto. Por último, 
desenvolveuse nas redes sociais un concurso de fotografías de nais con nenos, que 
premiou á gañadora con 100 € para gastar nos establecementos asociados.
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Xuño

Noite Branca

Comisión de seguemento para as accións de dinamización

O Centro Comercial Aberto de Lalín organizou o 9 de xuño a V Noite Branca, na que 
participaron 79 comercios asociados, ademais de 28 establecementos da hostalaría 
local. Os establecementos de ambos sectores aproveitaron para facer promocións 
desde as 17.00 ata as 24.00 horas. A maiores, organizáronse diferentes actividades de 
animación: desfiles nas rúas, inchables, dj, presenza dos Bolechas, show de zumba, posto 
de lambetadas e xeados, charangas, etc. Destacou o sorteo presencial de 5.000 euros 
en vales de compra, repartidos en 10 vales de 300 euros e 10 vales de 200 euros. A Noite 
Branca prolongouse ata a madrugada coas actuacións do grupo A Roda e da orquestra 
Foliada. O cartel desta edición foi deseñado e cedido polo pintor lalinense Nicolás 
González.

A Asociación de Empresarios de Deza e o Concello de Lalín constitúen unha comisión 
mixta para o seguimento e control dos investimentos de dinamización do comercio e a 
hostalaría. Este órgano está integrado por sete membros: catro da AED e tres do goberno 
local.
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Xullo e agosto

Rebaixas de verán
O Centro Comercial Aberto de Lalín repartiu entre os comercios asociados os carteis da 
campaña de rebaixas e unha circular informativa sobre os seguintes aspectos: o periodo 
de rebaixas, duración mínima e máxima da tempada de rebaixas, requisitos para que o 
comercio poida anunciar a venda en rebaixas, condicións dos produtos ofrecidos nas 
rebaixas, aspectos sobre as devolucións nesta tempada, os vales de compra, os medios 
de pagamento e outros aspectos xerais.

Peque-Venres
Tódolos comercios e locais de hostalaría 
asociados participaron nesta campaña 
consistente no reparto de talonarios de 
tickets para que cada establecemento llos 
entregase aos clientes que realizasen un 
gasto no seu negocio, ao fin de que os 
rapaces/as poidesen gozar dos inchables 
instalados tódolos venres de xullo e 
agosto polas tardes en diferentes rúas de 
Lalín.

Verán 2017

Preparación da I Feira de Oportunidades

Todo o comercio asociado ao CCA de Lalín participou nesta campaña, consistente no 
reparto aos clientes que realizaban compras dunhas tarxetas/cartóns durante os meses 
de xullo e agosto para o sorteo dun vale de 200 € para gastar nos establecementos 
asociados. En cada tarxeta figuraba unha relación dos comercios asociados e seis 
recadros para cubrir con selos de seis comercios diferentes.

A AED acolleu a celebración dunha reunión de preparación da primeira Feira de 
Oportunidades, que se celebraría en setembro.
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Setembro

Volta ao cole

I Feira de Oportunidades

O periodo desta campaña abarcou practicamente todo o mes de setembro: do venres 
1 ao venres 29. Por cada compra que os clientes realizaron nos comercios asociados 
recibiron unha rifa para o sorteo de tres vales de 100 € para gastar nos establecementos 
participantes. Tamén se realizou un obradoiro de alimentación saudable para nenos/as, 
impartido polo asociado Lucas Requejo, de A Taberna do Ultralimento.

O Centro Comercial Aberto de Lalín organizou o sábado 9 e o domingo 10 a primeira Feira 
de Oportunidades, cun total de 22 comercios participantes. Segundo o balance realizado, 
realizaron preto de 2.000 transaccións comerciais, a razón dunha media de 100 vendas por 
comercio.
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Outubro

Curso de venda

Plan de formación específico para o comercio

A mediados de mes desenvolveuse unha acción formativa dirixida a persoas 
desempregadas inscritas na Oficina de Emprego. Este curso de ”Actividades de venda” 
permitiulles obter o Certificado de Profesionalidade de nivel 2.

Contando coa participación do experto en mercadotecnia José Manuel Bouzón, 
impartiuse o curso ”O mercado e a contorna do comercio”, que contou con 15 
participantes, todos eles traballadores e/ou propietarios de comercios. 

Novembro

Plan de formación específico para o comercio
Dentro do Plan de formación específico para o comercio, o consultor José Manuel 
Bouzón impartiu o curso ”Claves para a mellora e a innovación no comercio”, que contou 
con 25 participantes.

Convenio entre o CCA de Lalín e o Club Balonmán Lalín
Esta iniciativa de colaboración, que se desenvolve ata maio de 2018, implica que os 
comercios e empresas participantes deberán facerse socios do club aboando os 50 euros 
do carné válido para asistir a tódolos encontros que xoguen os equipos do club. Como 
contraprestación, cada asociado/a proporá un desconto nos seus produtos e servizos 
que o Club Balonmán Lalín difundirá entre os seus máis de 600 socios e 400 achegados.
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Black Friday

Convenio entre a AED e o Concello de Lalín

Por terceiro ano consecutivo, o CCA de Lalín organizou cun notable éxito esta acción de 
dinamización. O propio 24 de novembro, día do Black Friday, realizáronse nove sorteos de 
100 € en vales de compra cada un. Para participar nos mesmos, os clientes dos comercios 
participantes debían depositar unha copia dos tickets das compras realizadas nese mesmo 
día nunha urna situada na raza da Igrexa. Os  sorteos fóronse realizando sucesivamente 
entre as 17.00 e as 21.00 horas.

O Concello de Lalín aprobou un convenio de colaboración coa Asociación de Empresarios 
de Deza para destinar 35.000 euros ao desenvolvemento de diferentes accións de 
promoción e dinamización do comercio local.

Decembro

Plan de formación específico para o comercio

Nadal

Realizáronse dous obradoiros de ”Empaquetado comercial” impartidos por Cany Juncal. 
Cada un deles tivo unha duración de 5 horas e en total participaron 36 persoas.

A campaña do Nadal 2017 contou coa participación de 152 negocios, entre comercios, 
establecementos de hostalaría e industrias. Desenvolveuse desde o 7 de decembro ata o 5 
de xaneiro de 2018 e consistiu fundamentalmente nas seguintes actividades: instalación de 
megafonía musical para as rúas de Lalín, do 15 de decembro ao 6 de xaneiro; actividades 
para nenos/as con Papá Noel os días 23 e 24 de decembro: concurso de escaparates, no que 
participaron 34 locais; sorteo de 10.000 euros en premios, con 3 vales de 1.500, 1.000 e 300 
euros, respectivamente, e un  ”sueldazo” de 600 euros ao mes durante un ano; decoración 
os establecementos participantes cun abeto e moqueta. Ademais, os usuarios de Aspadeza 
foron os autores dos debuxos de Nadal incluidos no cartel da campaña.
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hostalaría
Informe de actividade
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Febreiro

Marzo

Formación

VII Bocadiños do Cocido

Preparación dos VII Bocadiños do Cocido
Celebrouse unha reunión de preparación do VII Concurso de Tapas ”Bocadiños do 
Cocido”, na que se definiron as bases do concurso.

Impartiuse un Curso de Manipulador de Alimentos, con 22 alumnos/as.

A sétima edición do Concurso de Tapas ”Bocadiños do Cocido” desenvolveuse entre o 10 
e o 19 de marzo, contando con 15 establecementos participantes, que repartiron máis de 
4.000 tapas. Os gañadores dos premios do xurado popular foron A Bodeguilla (1º Premio), 
Casa Currás (2º Premio) e Cafetería Rosaleda (3º Premio). Pola súa parte, o Premio 
Especial do Xurado Profesional recaeu en Cabanas Restaurante. A AED agradece tanto a 
colaboración das firmas que aportaron premios (Viños Manuel Gil e Adega Eguren Ugarte) 
como a implicación dos integrantes do xurado profesional.

Abril

Formación
Impartiuse un Curso de Manipulador de Alimentos, que contou con 23 alumnos/as.

Xuño

Reunión coa Comisión de Festas das Dores
A sede da AED acolleu unha reunión dos hostaleiros de Lalín coa Comisión de Festas 
das Dores na que se abordaron as necesidades, impresións e suxestións do sector para 
conseguir que as festas resultasen o mellor posible para todos.
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V Noite Branca
28 establecementos da hostalaría asociados ao CCA de Lalín participaron na quinta 
edición da Noite Branca.

Xullo e agosto

Peque-Venres
O sector da hostalaría asociado ao CCA de Lalín participou no reparto de tickets dentro da 
campaña de dinamización denominada Peque-Venres e desenvolvida conxuntamente co 
comercio.

VIII Deztápate
Desde o xoves 3 de agosto ata o domingo 13 desenvolveuse o oitavo Concurso de 
”Tapas Deztápate”, no que participaron 16 establecementos que repartiron máis de 6.600 
tapas. Os gañadores dos premios outorgados polo xurado popular foron Casa Currás (1º 
Premio), A Taberna do Ultralimento (2º Premio) e Bodegón A Cunca (3º Premio), mentres 
que o Premio do Xurado Profesional recaeu tamén en Casa Currás. A AED agradécella 
ás empresas colaboradoras a aportación de agasallos para o sorteo de premios: Viños 
Manuel Gil, Adega Casa Moreiras, Ricardo Vázquez e Hijos, Bodegas Bilbaínas e Viña 
Costeira.

Decembro

Campaña de Nadal
O sector da hostalaría participou 
conxuntamente co comercio nas diferentes 
actividades e sorteos da campaña ”O Nadal 
é para soñalo”.


