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O pasado sábado 18 de novembro,
reuníronse profesionais de diferentes
sectores de toda Galicia para a celebración
do IX Congreso do Traballador Autónomo,
organizado pola Asociación de Autónomos e
Pequenas Empresas de Galicia (APE Galicia)
co obxectivo de reivindicar o papel do
colectivo na economía galega.
A asociación quixo homenaxear a
autónomos e autónomas que continúan
xestionando os negocios que fundaron os
seus antepasados e teñen máis de cen anos
de vida. Con iso APE GALICIA quixo
reivindicar a importancia da substitución
xeracional, proxecto no que está a traballar.
O presidente de APE GALICIA, José Ramón
Caldas lembrou que APE GALICIA, once anos
despois continúa sendo un proxecto e
insistiu na necesidade de seguir traballando
no engrandecimiento da Asociación e
agradeceu o apoio das Administracións
Públicas.

unha etapa máis do ciclo de vida dunha
empresa. Tan importante como a creación
de novos proxectos é manter e consolidar os
negocios en funcionamento, dándolle
continuidade e evitando a perda de
actividade empresarial e de postos de
traballo.
Durante o congreso, levouse a cabo a
Entrega
dos
Premios
“Autónomos
distinguidos”. A directiva de APE Galicia
distinguiu con este galardón a autónomos
que xestionan negocios centenarios:
Xulio Estévez-Laiseca, representa a cuarta
xeración dun restaurante fundado no ano
1884 polo seu bisavó. A CENTOLEIRA, de
atador de redes no sigo XIX a restaurante do
século XXI.

Luisa Rivas, vocal e asesora xurídica de APE
referiuse á substitución xeracional como
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Adrían Garía Suárez seguindo os consellos
da experiencia do seu pai Francisco García
Cimadevila, rexenta actualmente ALMACÉNS
CLARITA en Pontevedra. Negocio dedicado
ao téxtil do fogar, foi fundado en 1904 polo
seu tatarabuela, María Santiago.

XOIERIA VILLAR, de Cambados é o
establecemento máis antigo de Galicia en o
seu
sector,
actualmente
baixo
a
denominación de Juan Villar e fillos rexenta
o negocio familiar a cuarta xeración,
representada no acto por Juan Carlos Villar
Sánchez.
Panadaría DA MORENA funciona desde
principios dos anos 40 dando lugar a unha
saga de panadeiros en Lalín, á que pertence
Manuel Lalín Soto. Actualmente continúan
coa actividade baixo a denominación
Panadaría Manolo “da Morena” e conta con
unha plantilla de 6 persoas.

No sector farmacéutico recoñeceuse o
traballo dunha familia de farmacéuticos que
traballan no negocio familiar con tres siglos
de existencia. María Sánchez Martínez é a
actual xerente da FARMACIA DOUTOR
COUCEIRO en Betanzos.
O sector pesqueiro é importante para a
economía galega, no que traballan moitas
mulleres, especialmente dedicadas ao
marisqueo. Consuelo Vilán Carbajal,
xubilada recentemente despois de 30 anos
traballados no mar, recolleu o oficio da súa
nai e agora pasa a testemuña á súa nora Rita
Míguez de la Iglesia, actualmente Patroa
Maior da Confraría de Pescadores Virxe do
Carme de Arcade e presidenta da Asociación
Nacional de Mulleres da Pesca.
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Miguel Angel Miguelez tamén viu
recoñecido o seu traballo á fronte de
DISTRIBUCIÓNS
MIGUELEZ,
empresa
centenaria de orixe familiar dedicada á
distribución e a alimentación en Verín.

Lorenzo Latorre Vázquez, de H IJOS DE FÉLIX
LATORRE, herdou un negocio que nos seus
inicios, reducíase unicamente á reparación e
aluguer de bicicletas na cidade de Lugo. Máis
tarde penetráronse na venda por xunto en
toda a provincia de Lugo

A Belga foi fundada en 1914 polo avó de
Carlos Pérez Cameselle, na actualidade
CRISTALERIA KAMESELLE continúa a súa
actividade recollendo a testemuña das súas
antepasadúas crecendo con empuxe e con
novos proxectos.

Luís González Estévez “Ou Pineireiro”
recolleu o premio “Autónomos distinguidos”
para unha familia dedicada á produción e
distribución de bebidas, REFRESCOS DO
ATLANTICO, empresa centenaria situada en
Ardán, na localidade pontevedresa de Marín.

O empresario de Ferrol, Tomás Antón Lorca
foi o encargado de recoller a distinción en
nome da empresa consignataria ANTÓN
MARTIN SHIPPING pola súa excelente
xestión do negocio familiar que cumpre 125
anos de actividade.

Por último, recibiron unha distinción
especial a Policía Nacional, polo seu labor en
beneficio da seguridade e apoio ao
traballador autónomo, e a Faro de Vigo,
decano da prensa nacional, polo seu labor
informativo dirixida ao colectivo autónomo e
o apoio a esta asociación.
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Desde APE Galicia tamén recoñeceron o
importante traballo de Francisco Conde,
Conselleiro de Economía, Emprego e
Industria, pola posta en marcha da mesa do
autónomo, ferramenta fundamental a
defensa dos intereses do colectivo dos
traballadores autónomos galegos. Por todo
iso a xunta directiva ha querido imporlle a
insignia de ouro de APE Galicia.

Señoráns, Juan José Lirón subdirector Xeral
de
emprego,
Francico
Lopez
en
represntación
do IGAPE, Gonzalo Pita,
Tenente alcalde do concello de Sanxenxo,
Miguel Anxo Branco, Presidente de CIAE, e a
xunta directiva de APE Galicia.
No acto ademais estiveron presentes
representantes dos grupos políticos do
Partido Popular e Cidadáns e representantes
sindicais.

O acto foi presidido polo vicepresidente e
conselleiro de presidencia da Xunta de
Galicia, Alfonso Roda acompañado polo
conselleiro de economía, emprego e
industria, Francisco Conde, a subdelegada
do Goberno en Pontevedra, Ana María Ortíz,
o alcalde de Sanxenxo Telmo Martín, o
deputado provincial Javier Deus, a secretaría
Xeral de Emprego Covadonga Toca, a
Directora Xeral de Relacións Institucionais e
Parlamentarias da Xunta, Branca García-
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