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O Goberno presen-
tou os Presupostos Parti-
cipativos para as 11 pa-
rroquias. 12.000€ para 
cada unha

Cada parroquia pode 
elixir o destino de esta 
partida orzamentaria, 
presentaranse as propos-
tas ata o 23 de xuño

O PP dubida da via-
bilidade do proceso e 
considera as cantidades 
asignadas ás parroquias 
decepcionantes

Para PxA é unha falta 
de respecto e un ningu-
neo propio duns “urba-
nitas” que descoñecen o 
que implica vivir no rual

Miñones 
confía en 
que contará 
co respaldo 
da xente no 
2019 

Entrevista ao alcalde de Ames 
no ecuador do mandato
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OPINIÓN
POR  JAVIER CARNOTA

ROBERT REDFORD 

Non o podo evitar. Cada vez que se fai referencia a José Miñones venme á cabeza a imaxe de Robert Redford en O Candidato, 
simpar pelicula onde se narran as peripecias dun aspirante ó Congreso dos Estados Unidos. Rubio e de boa familia, coma Redford, 
chegou ao califato de Carlos Fernández como reclamo para a intelectual clase media que se instaurou nos anos da burbulla inmobi-
liaria. Abandonou o perfil técnico para liderar o rexurdimento socialista e soubo chegar ao goberno logo de empatar co PP por “so-
cio-average”. Para iso, o Bill Mckay de Aldea Nova non dubidou en rodearse de expertos en campañas e coñecedores do terreo que 
milimetraron o camiño cara o éxito electoral. 

Gústalle dicir que sabe delegar e que deposita todas a súa confianza nas persoas que o rodean. Pero non é o único mérito de Mi-
ñones. A súa principal habilidade foi saber adaptarse aos tempos que corren e converterse en un encantador de serpes na selva do 
multipartidismo, onde non é tan fácil remexerse. Tamén dí que non é partidario de maiorías absolutas. De verdade? Só hai dous mo-
tivos que xustifican esta afirmación. Ou circunstancias obrigan ou moi lonxe se vislumbra un apoio cidadán de tal calibre.

Foi quen de encandilar a Candocia dúas veces, deixala fóra do Goberno, dando a entender que era ela a que non quería entrar, 
e logo empregou os votos de Ames Novo para salvar os Orzamentos con solvencia. Aos socios chegoulles con pisar moqueta e ma-
nexar orzamento. Da dereita poucos golpes leva, os que sobran de cando se deixan de dar entre eles no PP e os que calculadamente 
pega Argibay para seguir facendo equilibrios sobre o difícil arame do centrismo. 

Cómo goberna? Botemos un ollo á película. McKain déisaxe levar pola maquinaria, e dase conta de cómo vai concedendo das 
súas conviccións políticas para chegar a gobernar. Preocupa esta frase coa que remata a entrevista: A vantaxe que temos aquí e que 
estamos traballando en base a un programa e polo tanto as ideas quedan aparcadas. O ben común xustifica os medios? Nace o ben co-
mún de xuntar o irrenunciable do programa de tres forzas políticas tan dispares? Quedaremos satisfeitos se fan só o que ideolóxicamente 
non provoca roces no Tripartito? Pode que a nivel local sexa dabondo. Debemos deixar que remate este experimento, que Miñones é home 
de ciencias, e, logo, esixir responsabilidades. Pero aparcar as ideas para manter o barco a flote é unha temeraria maneira de levar a nave 
a bo porto, porque desorienta á tripulación. 

Atrévese Miñones a pronosticar a renovación de mandato. Debera ter en conta as consecuencias que manexar estes a prioris lle trouxo 
a Susana Díaz. Pero non leva mal camiño, xa llo alisan pola dereita os populares aos que costa fixar un/unha candidato/a e Ames Novo, 
máis preocupada de manterse a flote na Marea. Se admite algún consello, nós recollemos da rúa as seguintes peticións: maior empatía 
coa veciñanza, que saia do despacho a escoitar e falar da vida e recoñecer os erros cando se cometen. Nesta entrevista recoñeceu dous. 
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4 de decembro do 2017. Esa 
é a data límite fixada para que 
a accesibilidade sexa obrigato-
ria para cumprir. A lei 53/2003 
de igualdade de oportunida-
des, non discriminación e ac-
cesibilidade universal das per-
soas con discapacidade e os 
seus posteriores decretos desen-
volveron a norma para deixar 
campo a que no 2017 sexa po-
sible un país no que as persoas 
con mobilidade reducida non 
teñan problema de acceso aos 
edificios públicos ou privados e 
nos locais comerciais.

Este proceso está levantando 
verdadeiros dores de cabeza 
xa que en moitos dos locais e 
edificios de Ames é case impo-
sible facer algún tipo de acon-
dicionamento específico para 
a súa accesibilidade. No caso 
de Bertamiráns, moitos dos lo-
cais teñen escaleiras nas súas 
entradas para salvar a altura 
coa que se construían para 
non sufrir as continuas inunda-
cións das rúas que sufriron al-
gúns anos atrás. Agora corren 
o risco de que comecen a che-
gar denuncias por parte da Ad-
ministración a partir do 4 de 
decembro.

A realidade é que as obras 
de acondicionamento dos lo-
cais teñen un custe elevado. No 
caso das obras menores poden 
rondar os 3.000 euros, pero 
noutros locais estamos falando 
de investimentos superiores a 
10.000 euros. 

As comunidades de propie-
tarios tamén teñen que facer as 
adaptacións pertinentes nas zo-
nas comúns do edificio. O Real 
Decreto 1/2013 establece uns 
“axustes razoables” que define 
como “as modificacións e adap-
tacións necesarias e adecuadas 
do ambiente físico, social e ac-
titudinal ás necesidades espe-
cíficas das persoas con disca-
pacidade que non impoñan 
unha carga desproporcionada 
ou indebida”. Aquí entra a dú-
bida, que podemos considerar 
carga desproporcionada ou in-
debida? Se nos remitimos ao 
texto “o custe das obras en edi-
ficios de propiedade horizontal 
non excederá das doce men-

sualidades ordinarias de gastos 
comúns, restando, a axuda pú-
blica en caso de existir”. 

Blas García, concelleiro de 
Urbanismo, Servizos Básicos 
e Obras Públicas, afirma que 
“Ames en temas de accesibili-
dade ten moitas lagoas tanto 
en locais comerciais, comuni-
dade de propietarios e en edifi-
cios públicos”. García comenta 
que “o problema é que nos úl-
timos anos non se fixo nada; 
o investimento foi de 0 euros 
e agora a situación que temos 
é a que é”. En relación aos in-
vestimentos que leva facendo o 
tripartito en accesibilidade, os 
datos que se manexan son de 
300.000 euros dende o inicio 
do seu mandato.

O Partido Popular de Ames 
denuncia a política de accesibi-
lidade do actual Goberno. De-
nuncian que o Tripartito “em-
péñase en negar a evidencia e 
sempre parecen ter unha xustifi-
cación para todas as situacións 
que os veciños denuncian”. Re-
próchanlle que non fixeran a 
prometida reorganización das 
prazas de estacionamento para 
as persoas con mobilidade re-
ducida ao igual que a anun-
ciada campaña de conciencia-
ción contra o uso fraudulento 
das tarxetas de estacionamento 
reservado. 

Se chegada a data límite 
do 4 de decembro os locais ou 
propiedades non cumpren coa 
citada lei, que pasará? Blas 
García resposta que “non esta-
mos nun momento no que de-
bemos de perseguir ou acosar 
aos autónomos e emprendedo-
res con sancións. O noso deber 
e darlles información e axudar-
lles a que os locais sexan ac-
cesibles, todos debemos de ser 
compresivos. Haberá moitos lo-
cais que non poderán adap-
tar todo o seu espazo e o con-
cello será compresivo e enten-
derá todo esforzo, na medida 
das súas posibilidades, nese 
asunto”.

Entre as actuacións de acce-
sibilidade que ten o concello 
en marcha está o primeiro par-
que adaptado e integrado no 

Milladoiro, as obras da Casa 
do Concello que comezarán en 
breve, as oficina xerais, biblio-
teca municipal, o proxecto da 
praia fluvial de Tapia, escola-
taller de accesibilidade, obras 
na Praza da Maía en Bertami-
ráns, actuacións nalgúns pasos 
de peóns en Milladoiro. Blas 
recorda que isto non remata 
aquí xa que “este Goberno ten 
un compromiso coa accesibi-
lidade e seguiremos co Pazo 
da Peregrina, facer accesible 
a rúa Agro do Medio en Milla-
doiro, toda a Avenida da Maía 
que ten un custe de 400.000 
euros...”.

José María González Cas-
taño é veciño do Milladoiro e 
bastante interesado no tema da 
accesibilidade. Cre que Ames 
non é nada accesible, nin edi-
ficios públicos, nin comercios, 
nin vía pública e mesmo afirma 
que un 85% dos pasos de 
peóns son inaccesibles, impe-
dindo moverse. Nas súas pro-
pias declaracións que fixo a 
esta revista, González Castaño 
pensa que o problema de acce-
sibilidade “non se solucionará 
nin en 70 anos se van a este 
ritmo”.

Este veciño fala que dende o 
Concello se están a facer mal 
as cousas xa que “arreglaron 
catro pasos de peóns en Rosa-
lía de Castro e non os deixa-
ron a cota cero, co cal son to-
talmente inútiles e inaccesibles 

para as cadeiras de rodas. Ou-
tro exemplo é a sinalización 
das prazas reservados. Están 
deixando tres modelos distintos 
de pinturas, que será para dis-
tracción, porque non hai unha 
unificación no seu color e por 
se fora pouco, as están sinali-
zando con medidas fora da lei, 
a moitas lles falta un metro de 
largo, e as demais sinais verti-
cais están mal situadas no me-
dio das prazas, impedindo a 
salida dos Discapacitados po-
las portas das aceiras”.

Remata José María dicindo 
que unha das medidas inme-
diatas que debería ter o conce-
llo é un orzamento propio para 
o arranxo dos principais pa-
sos de peóns e tamén unha vi-
xilancia das prazas reservadas 
de aparcamento de discapaci-
tados en vistas da cantidade 
de multas e da impunidade da 
xente. Quere chamar a aten-
ción ao Goberno local porque 
“cando reclamas con insisten-
cia, pasas a ser o inimigo e 
do partido contrario a eles, en-
casillanche ata politicamente, 
cando o que pides só é que 
cumpran a legalidade vixente. 
Nada máis e nada menos”.

O Goberno local afirma que 
non vai multar, sempre que os 
comercios se fagan accesi-
bles na medida das súas posi-
bilidades. Pero o prazo dado 
pola lei está aí, remata o 4 de 
decembro. 

Quedan seis meses para que Concello, comunidades 
veciñais e locais se adapten á lei de accesibilidade

O Goberno recoñece as deficiencias e anuncia medidas para suplir o investimento 0 dos últimos anos

Blas García anuncia unha posición comprensiva ante a adaptación á lei e anuncia reformas nas instalacións municipais. O 
PP critica que sempre haxa excusas cando se reclama e esixe a reubicación das prazas de parquing

En Ames proliferan as prazas para persoas con mobilidade reducida con obstáculos 
como o propio sinal de reserva, que impide abrir a porta do  vehículo



4 

MAIO 2017

“Creo que volveremos gobernar 
nas vindeiras eleccións”

O 25 de maio do 2015 celebráronse as 
eleccións municipais en Ames. O panorama 
político era completamente diferente pola 
aparición de novas agrupacións políticas 
que ían xurdindo dos diferentes movemen-
tos cidadás. Ames non só tiña ao PP, PSdeG-
PSOE e BNG senón que Ames Novo, Con-
tigo Pódese, Pacto x Ames e Cidadáns apa-
recían na escena política amesán.

Os resultados arroxaron que remataban 
as épocas dos Gobernos de maioría abso-
luta ou de minoría. Agora tocaba facer coa-
licións, a hora de falar e chegar a entende-
mentos políticos para poder sacar adiante o 
concello.

O Partido Popular gañou as eleccións con 
4 escanos e 2.518 votos, seguido moi preto 
do PSdeG-PSOE con 4 escanos e 2.510 vo-
tos. Ames Novo conseguiu 4 escanos e 2.474 
votas, Contigo Pódese 3 escanos e 1.744 vo-
tos, Pacto x Ames 3 escanos e 1.720 votos, 
BNG 2 escanos e 1.426 votos e Cidadáns 1 
escano e 1.079 votos.

Pese a iso, as forzas da esquerda; PSdeG-
PSOE, Ames Novo, Contigo Pódese e BNG 
entraron na fase de negociacións durante as 
seguintes semanas na que se chegou a un 
acordo de investidura. O socialista Jose Mi-
ñones  sería proclamado alcalde de Ames 
en base a unha serie de compromisos que 
tiñan que ser de debido cumprimento por 
parte do futuro Goberno. Na composición 
do Goberno municipal, Ames Novo cae das 
negociacións para formar o actual tripartito: 
PSdeG-PSOE, Contigo Pódese e BNG.

Pasaron xa dous anos dese momento 
e agora toca facer balance do acontecido 
dende o 2015 ata o 2017. Miñones con-
cede unha entrevista a Revista AMSGO! 
para falar da realidade municipal, dos cam-
bios de Ames dende que é alcalde e por su-
posto, dos proxectos de futuro e das vindei-
ras eleccións municipais que xa están no ho-
rizonte; maio do 2019.

- O próximo 25 de maio cúmprense dous 
anos das últimas eleccións municipais na 
que os socialistas de Ames conseguiron a se-
gunda posición e que posteriormente chegan 
ao poder con vostede a alcaldía. Facendo 
balance de todo o acontecido, cre vostede 
que os compromisos adquiridos na súa inves-

tidura están conseguidos ou quedan cousas 
por facer?

Isto é algo público e transparente. Os 
compromisos de investidura foron 21 puntos 
que máis que investidura gústame chamar-
lle compromisos de mandato. Deses puntos, 
agora coa aprobación inicial dos orzamen-
tos, case a totalidade deles están ao cen por 
cen. Quedan cousas pequenas como o tema 
de Regulación do Código Ético que xa está 
en marcha e que estamos tratando cos dife-
rentes grupos políticos e o de Participación 
Cidadá que tamén dixemos de facer a con-
tinuación deste Código Ético. Son necesida-
des menores pero necesarias.

- Vostede entrou no último tramo do Go-
berno de Carlos Fernández para despois 
ocupar a posición de voceiro do grupo muni-
cipal socialista na oposición. Posteriormente 
presentouse nas primarias do partido e ga-
ñou. Todo isto en moi pouco tempo, pode 
dicirse que nalgunhas ocasión pecou de ser 
novato na política?

Sempre se é novato. Aínda que pasen 
os meses e os anos sempre hai cousas que 
aprender da política para ben e para mal. 
Cando boto a vista atrás son case dez anos 
que levo ligado á política porque no 2007 
formei parte da candidatura de Carlos Fer-
nández e no 2009 xa entrei como conce-
lleiro da corporación municipal polo tanto, 
podo dicir, que teño certa bagaxe. Ademais, 
tiven a vantaxe de formar parte dun Goberno 
en minoría levando unha concellaría, des-
pois estar na oposición, ser voceiro do meu 
grupo municipal e agora sendo alcalde neste 
novo Goberno. Vivín todos os posibles esta-
dos e tránsitos e estas experiencias danme 
certos puntos de vista á hora de gobernar. 
Considero que hai moito que aprender.

- Xa está resolta a dúbida. Pedro Sánchez 
gañou as primarias do partido. Que pensa 
da súa vitoria? Pode beneficiar este resultado 
a Miñones ou aos Socialistas de Ames?

Estou moi contento. Foi o que sempre es-
tivemos defendendo, o que buscábamos e o 
que xa vaticinaban os resultados previos dos 
avais. A partir de agora, toca falar moito e 
unir aquelas persoas que perderon pero que 
queren ser parte deste movemento. A militan-
cia falou e quedou claro que queren outro 
PSOE.

Sobre o tema de que me beneficia eu creo 
que non, nin que gañaran uns ou outros. Eu 
tiña moi claro de que Pedro fora a gañador 
porque defendíamos esa militancia coa súa 
opinión e polo tanto, a Miñones dálle igual 
que sexa un candidato ou outro.  

- Se agora mesmo se volvesen a celebrar 
eleccións municipais, pensa que o PSdeG-
PSOE quedaría como segunda forza ou 
baixaría ata terceira o cuarta? Pensa vos-
tede que isto pode ser debido ao descala-
bro do partido ou da falta de liderazgo que 
ten tanto a nivel nacional como autonómico?

Non sei o que pensará a xente. Creo que 
a clave política local é totalmente distinta a 
nacional ou autonómica e se ven en moitísi-
mos exemplos como Vigo ou Brión que nas 
eleccións autonómicas e nacionais gaña o 
Partido Popular pero nas locais gañan os 
socialistas. 

Espero que aquí suceda o mesmo, é dicir, 
non temos na nosa mente estar traballando 
para acadar unha maioría o día de mañá se-
nón que estamos para solucionar  os proble-
mas e sobre todo, para sacar as propostas 
e proxectos que quereremos poñer en mar-
cha. Despois a cidadanía terá que valorar si 
merecemos estar nun primeiro, segundo ou 
terceiro lugar.

- Pero falando da súa opinión, cre que vol-
verán a gobernar nas vindeiras eleccións mu-
nicipais do 2019?

Eu creo que si. Se o estamos a facer ben, 
así nolo din, e seguimos facéndoo ben nos 
dous anos que quedan, iso terá o seu rédito 
político o día de mañá.

- Que valoración lle daría aos seus com-
pañeiros de Goberno? Volvería a repetir coa-
lición con algún deles?

Sempre o dixen e o direi. Estamos nuns 
tempos totalmente distintos, sobre todo na es-
querda, no que se abre a moitísimas posibili-
dades e partidos e polo tanto é un tempo de 
falar, escoitar, dialogar e chegar a acordos. 
Así o fixemos no seu día e non tería incon-
veniente e volver a facelo. As maiorías ab-
solutas nunca son boas e estou convencido 
diso. Como exemplo podemos ver que suce-
deu en Ames nos catro anos do Partido Po-

José Miñones: alcalde socialista de Ames, repasa a situación política do concello dous anos despois das eleccións locais

O 25 de maio de 2015 o resultado electoral abría a caixa dos tronos outorgando unha representación moi reparti-
da que esixía o entendemento entre as formacións políticas do concello. O PP foi o máis votado, pero o PSOE tiña 
máis marxe para negociar con Contigo Pódese e BNG para formar un tripartito. Miñones fai balance dun Goberno 
polo que ninguén daba un peso pero que xa leva medio mandato ás costas sen demostrar fisuras ou desencontros 
insalvables entre os partidos. O alcalde mira con optimismo cara a súa reelección
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pular que con maioría absoluta quedou to-
talmente defenestrada. Agora temos un Go-
berno de coalición, neste caso de tres parti-
dos, pero cunha estabilidade que non tiveron 
os anteriores. Polo tanto, non creo que sexa 
malo que se poñan de acordo os partidos 
políticos, senón o contrario é algo moi bo.

- Volvería a replantearse as nego-
ciacións para incluír a Ames Novo nun 
novo Goberno?

Si, perfectamente. Xa o dixemos no seu 
día que non son partidario de excluír a nin-
guén, son de falar con todos. Daquela Ames 
Novo non coincidía cos proxectos que se es-
taban a falar nese momento e polo tanto non 
quixo entrar neste Goberno pero apoiar a 
investidura. Os tempos de cada vez depen-
den dos resultados electorais e nos dirán por 
onde temos que ir.

- Unha cousa é traballar no Goberno e 
outra na oposición. Síntese máis cómodo de 
alcalde ou na oposición? Cre vostede que 
se o seu partido estivera na oposición po-
dería ter outro tipo de liberdade nas súas 
decisións?

Un traballa na oposición para chegar 
ao Goberno. Polo tanto, prefiro estar aquí 
xa que se poden facer realidade os proxec-
tos que tes en mente. Na oposición os po-
des plantexar pero dependes do Goberno 
de quenda.  Eu non me sinto maniatado en 
ningún momento, tanto no Goberno como 
na oposición, xa que podo facer o que le-
vamos no noso programa que para iso está 
aprobado.

 
- Falando da oposición. Que opina do tra-
ballo da oposición neste mandato? Cre lle 
increpan moito más do necesario ou pode 
dicirse que están facendo un bo traballo 
dende as súas cadeiras?

Como dixen antes, eu estiven na oposi-
ción e me permite coñecer o seu funciona-
mento e eles fan o seu traballo. Eu sempre 
tentei dende a oposición presentar os argu-
mentos que me levaban a elo e ademais ar-
gumentalos con papeis. Aquí vexo que moi-
tas veces se din cousas sen necesidade de 
argumentalas ou xustificalas e outras que 
adoitan ser mentiras. Por exemplo, o tema do 
rural. Teño os datos numéricos que amosan a 
realidade do que hai.

Polo tanto, boto en falta a coherencia e 
a responsabilidade ao seu cargo como é o 
caso recente do Partido Popular. Votan en 
contra de facer uso do superávit, en contra 
do que vota o seu partido a nivel da FEMP e 
chegando a nivel nacional xa que o seu pro-
pio partido a nivel nacional presentou una 
emenda para os orzamentos do Estado de 
maneira que se poida utilizar ese superávit. 
Parece que teñen unha venda posta para dar 
entender que non queren utilizar ese diñeiro 
para que o concello siga medrando. Creo 
que hai saber poñer onde están os límites.

- Precisamente, unha das acusacións da 
oposición é que vostede peca de deixadez 
do cargo ou da falta de resposta en moitas 
dos escritos que eles mesmos presentan ou 
preguntan nos plenos.

Teñen que dicirme ao que non se lles res-
posta e entón poderemos argumentar en 
cada unha delas. Hai un seguimento de 
cada unha das preguntas e incluso, por pri-
meira vez, estamos dando respostas nos ple-
nos. Só temos que recordar dous anos atrás, 
no Goberno de Amor, que acontecía cos ro-
gos e preguntas que facíamos dende a opo-
sición e que non se contestaban. Agora todo 
o que se pregunta nos plenos se contesta no 
momento, practicamente o cen por cen, e 
o que queda pendente, faise despois. Loxi-
camente, non podemos parar a administra-
ción por preguntas que eles mesmos saben 
as súas respostas.

- E inevitable facer comparacións deste 
Goberno co do anterior alcalde, Santiago 
Amor, ou co de Carlos Fernández. Pensa que 
está facendo mellor as cousas que os dous 
anteriores alcaldes?

Estou convencido. Con respecto aos catro 
anos de Amor seguro, pero non me compa-
raría cos outros anos anteriores porque o tra-
ballo de Carlos Fernández foi o que permitiu 
chegar ao Concello de Ames a súa posición 
actual. Pero iso si, nos últimos catro anos no 
que denunciábamos que había unha pará-
lise por parte de Amor, queda máis que de-
mostrada. Agora pódese levantar a vista e 
ver todo o que se está a facer.

Hai asuntos de calado que estaban pa-
ralizados, como o Centro de Saúde do Mi-
lladoiro ou o cemiterio, que agora están en 
marcha ou para resolver. Tamén estamos sa-

“NON TEMOS NA NOSA MENTE ACADAR 

UNHA MAIORÍA O DÍA DE MAÑÁ SENÓN QUE 

ESTAMOS PARA SOLUCIONAR  OS PROBLEMAS 

E SOBRE TODO, PARA SACAR AS PROPOSTAS E 

PROXECTOS”
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cando pequenos asuntos que son 
importantes no día a día e que 
antes non se facían.

- Fáleme dalgúns dos seus 
logros dende que chegou a 
alcaldía.

Principalmente, a reorganiza-
ción do persoal, a RTP, porque 
é un tema que durante dez anos 
non se atreveu a tocar ninguén 
pola súa dificultade. Nós a regu-
larizamos nunha primeira fase, 
agora estamos na segunda, e 
conseguimos estar en contacto di-
recto con temas de persoal e con 
comisións de traballo continuas.

O Centro de Saúde do Milla-
doiro. Todos os trámites que que-
daban pendentes de facer xa es-
tán desbloqueados pola sinatura 
do convenio. Nos vindeiros días 
imos a levar á Xunta de Goberno 
Local o proxecto de urbanización 
e mesmo se está a traballar coa 
Xunta e o Sergas na licitación.O 
cemiterio. Un dos grandes inves-
timentos que se fixo neste conce-
llo e quedou paralizado; reinves-
timos 300.000 euros e agora se 
xestionará de forma pública.

A situación económica de 
Ames. Tema que sempre se nos 
achacou aos socialistas de que 
se chegábamos ao Goberno isto 
sería unha desfeita económica. 
Estase demostrando con datos 
que iso non é así: menos período 
de pago a provedores (5 días) 
coa cifra máis baixa da historia 
de Ames, rebaixa da débeda 
no que estamos por primeira vez 
por debaixo dos 3 millóns de eu-
ros, superávit nas contas e un re-
manente de tesourería para po-
der utilizar.

Fixemos o Regulamento de Or-
ganización Plenaria, o tema de 
transparencia co portal da web 
cos datos públicos e podería se-
guir e seguir con temas de lici-
tacións, regularización de contra-
tos, Ciclo Integral da Auga...

- Non sempre poden ser todas 
as cousas boas. Cre vostede que 
fixo algo mal nestes dous anos 
de Goberno? Gustaríalle remen-
dar ou poder rectificar algunha 
decisión que lle puido compro-
meter publicamente?

Non son quen de pararme a 
pensar naquelas cousas que es-
tán mal feitas, se teñen solución 
temos que buscala para resol-
vela. Cando un fai as cousas, fai-
nas dende o convencemento de 
que está a cumprir a lei e de que 
é posible facelo e levalo adiante. 
Seguro que hai cousas que se po-
derían mellorar con máis tempo 

e facéndoas doutro xeito.

Venme a cabeza a cabalgata. 
Pois si, ao mellor era preferible 
reunirnos antes cos comerciantes 
para explicarlles o que tiñamos 
pensado facer. En fin, son cou-
sas que se fan sen pensar que 
van a xerar un tipo de polémica 
porque cres que é o mesmo que 
se ven facendo, tentando mello-
ralo, e o final ves que non ten esa 
aceptación.

- A polémica sobre o cambio 
da parada dos taxis no Milla-
doiro tamén entra dos seus erros?

Rectificamos a tempo cando 
observamos ese movemento ve-
ciñal. Falamos con eles e bus-
camos unha solución paralela. 
Son cousas do día a día que non 
pensas que vai ter tanta repercu-
sión e cando as tes, pois intentas 
solucionalo.

- Falando doutra polémica. 
No numero de abril da nosa re-
vista falamos da retirada dalgúns 
parques infantís en Ames. Fixo 
ben o Goberno en retirar o par-
que, por exemplo o de Sisalde, 
para dicirlles aos veciños que fo-
ran ao do Agro do Muíño?

Cando tomas decisións sem-
pre hai unhas que van a gustar 
máis ou menos pero as tomas en 
base a un criterio, é dicir, nós te-
mos un volume de parques tan 
elevado que é  imposible man-
ter a seguridade que se rexe no 
Regulamento Europeo e antes de 
que pase algo, tomamos medi-
das. Primeiro fixemos esa audi-
toría e agora o que queríamos 
saber é deses parques onde se 
poden reubicar en función das 
distancias.

No caso concreto de Sisalde 
é un parque, información obtida 
dende o departamento de obras 
e do propio concelleiro, que non 
ten uso. Os elementos de xogo 
estaban rotos, como os de La-
pido, polo tanto non se podía 
xogar e o único que estaba me-
dianamente ben, o tobogán, tiña 
un avespeiro dende fai meses 
e como comprenderás dubido 
moito que os rapaces xogaran a 
diario coas avespas polo medio.

Máis alá do encordio para 
unha ou dúas persoas, a reali-
dade é que imos a facer unha 
pista polideportiva a escasos me-
tros, na urbanización Agro do 
Muíño, que xa se vai utilizar po-
los veciños e veciñas de alí e que 
ademais teñen un parque que 
poden utilizalo. Así non incumpri-
mos a normativa.

Atopámonos que case todos 
os parques van dirixidos a ida-
des moi determinadas. Cando 
en Ames fai dez anos había moi-
tos rapaces de tres ou catro anos, 
agora temos mozos e mozas con 
trece ou catorce anos e polo 
tanto haberá que buscar parques 
adaptados para os adolescentes. 
No caso de Lapido buscamos fa-
cer un parque de adolescentes 
de parkour e destes novos xogos 
que teñen. Queremos estender 
todo isto ao longo do concello.

- Ten algún proxecto ou proxec-
tos en mente que queira facer 
neste dous anos que lle queda 
de mandato? Pensa vostede que 
o pode conseguir os apoios ne-
cesarios ou cre que pode ocasio-
nar un bloqueo institucional se 
non consegue a maioría?

Temos moitísimos proxectos en 
mente pero que é imposible fa-
celo en estes dous anos porque 
a administración vai ao ritmo 
que vai. Por exemplo, a xente 

demanda un parque central 
en Milladoiro que estamos tra-
ballando nel. Agora estamos 
a reubicar todos os elementos 
de xogo na zona da Casa da 
Cultura, piscina e demais. A 
rehabilitación da piscina, es-
tase a facer o parque adap-
tado alí mesmo ao igual que 
os parques biosaludables que 
irán nesa carballeira. Ábrese o 
paso dende Travesía do Porto 
a esa zona verde e estende-
rase cara abaixo da Igrexa e 
sen ten pensado continuar na 
zona de enfronte. Queremos 
que iso sexa como o pulmón e 
que vaia unindo co S-15, por 
iso nos interesaba tanto o cen-
tro de saúde, con ese corre-
dor verde e trasladalo a Ave-
nida de Rosalía de Castro e 
así poidamos ter un cinturón 
verde a través do Milladoiro. 
É un gran tema para Milla-
doiro que posiblemente non 
se remate neste mandato pero 
quedará plantexado como un 
gran proxecto.

Deste mesmo xeito en ins-
talacións deportivas temos ou-
tros grandes proxectos como a 
ampliación do pavillón en Mi-
lladoiro, pista de squash en 
Bertamiráns, pistas de tenis 

adaptadas e outra zona verde 
de xogo en Bertamiráns.

Son moitos os proxectos 
que levamos en marcha e que 
queremos acadar. Necesítase 
maioría? Loxicamente moitas 
destras obras irán nos POS e 
polo tanto teremos que xestio-
nar esa maioría facendo par-
tícipes, como sempre o fixe-
mos, aos grupos da oposición 
para que metan as súas soli-
citudes pero tamén pediremos 
a súa responsabilidade. Non 
pode ser que ti votes en con-
tra dos orzamentos, vas a pá-
xina web do partido e ves que 
leva no seu programa máis do 
60% do que levamos nós.

- Milladoiro sempre foi un 
gran esquecido dos diferen-
tes alcaldes de Ames nos seus 
mandatos. Ten este Goberno 
unha débeda con ese núcleo 
poboacional? Cre vostede que 
algún día esa débeda pode 
ser saldada?

Non me gusta falar de Ber-
tamiráns e Milladoiro. Cando 
ti vas a Milladoiro te falan de 
Bertamiráns, cando vas a Ber-
tamiráns te falan de Milladoiro 
e se vas ao rural te falan das 
dúas. Ao final somos Ames e 
iso é o importante. Nós mira-
mos para Ames en xeral.

Si que é certo que cando 
unha poboación crece expo-
nencialmente tes que atender 
con mais demanda ese núcleo 
e no caso de Milladoiro e Ber-
tamiráns sucedeu co boom de-
mográfico que se viviu e que 
segue a suceder. Milladoiro, 
polo Plan Xeral que ten, me-
drou da forma que medrou; 
arredor dunha N-550, con edi-
ficios de gran altura e a cons-
trución non ten nada que ver 
co se fai do centro de saúde 
cara arriba. Polo tanto, ten ne-
cesidade de espazos. Cando 
me ven un veciño e me di que 
quere un espazo verde eu lle 
poño o mapa diante e lle digo 
“dime onde” porque non hai 
espazo reservado para iso. Le-
vamos máis de un millón de 
euros investidos en Milladoiro 
cos diferentes plans de obras 
dende que chegamos ao Go-

RESPECTO Á CABALGATA, 

AO MELLOR ERA PREFERIBLE REUNIRNOS ANTES 

COS COMERCIANTES PARA EXPLICARLLES O QUE 

TIÑAMOS PENSADO FACER
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berno. Non por débedas se-
nón pola demanda de servi-
zos dos veciños e veciñas.

- Os partidos da oposición 
acúsanlle de esquecerse do 
rural nas diferentes inversións 
do concello. Temos que recor-
dar que o seu partido obtivo 
un gran apoio do rural nas 
elecciósn do 2015. Pensa vos-
tede que esas acusacións son 
infundadas? Ten este Goberno 
un compromiso co rural?

Por suposto. Este Goberno 
ven investido 1.800.000 eu-
ros no rural nos diferentes 
plans de obras que ten o con-
cello. É falso iso que din de 
que no rural non se está inves-
tindo porque é onde máis se 
está investindo, máis que no 
Milladoiro e máis que Berta-
miráns.Que os partidos da 
dereita, neste caso o Partido 
Popular e Pacto x Ames, levan-
ten a bandeira do rural dáme 
carraspeira e urticaria porque 
pensar o que fixeron cando es-
tiveron no Goberno, conxunta-
mente, o vivimos todos.

- Acúsase aos políticos que 
levan un tempo na cadeira de 
mando que teñen o síndrome 
de Hubris ou tamén chamada 
a enfermidade do poder, é di-
cir, que cren sabelo todo dos 
seus veciños e veciñas. Miño-
nes padece desta enfermidade 
ou pola contra ten os pes no 
chan en todo momento?

Creo que non. Se algo teño 
é que delego moitísimo e sem-
pre me acusan dende a oposi-
ción desta faceta. Teño plena 
confianza na xente que está 
no Goberno, é dicir, os conce-
lleiros. Así o facía cando es-
taba de concelleiro e na opo-
sición. Non pode haber un sú-
per alcalde que leve todo se-
nón que haxa concellarías 
que traballen de forma trans-
versal. Neste caso é o que 
acontece.

Nós facemos unha reunión 
de coordinación cos técnicos 
todos os luns, unha reunión 
de Goberno todos os xoves e 
é nesas onde tratamos todos 
os temas a levar a cabo. A ve-
ces hai que tomar decisións e 
nese caso se toman cos com-
pañeiros de Goberno. 

Creo que é a fórmula de 
como deben de funcionar as 
cousas. A vantaxe que temos 
aquí e que estamos traba-
llando en base a un programa 
e polo tanto as ideas quedan 
aparcadas.

NO CASO CONCRETO DE SISALDE É UN PARQUE 

QUE NON TEN USO, SEGUNDO INFORMACIÓN 

OBTIDA DENDE O DEPARTAMENTO DE OBRAS E DO 

PROPIO CONCELLEIRO
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Desde Palmira Boulevard, hoxe con...

25 anos no mercado, e Cenor 
segue apostando pola “tenda 
de barrio, onde podemos estar 
a carón do cliente”, nos explica 
Eduardo Cardama, empregado 
deste comercio instalado na es-
quina da rúa Viorneira do Milla-
doiro, no número 5.Os propie-
tarios tamén rexentan outro es-
tablecemento Cenor en Bertami-
ráns, na Praza da Mahía, 8. 

Dentro da política de proxi-
midade incorporan a participa-
ción no patrocinio das festas e o 
deporte e mesmo se entregan os 
Premiso Soliarios, que tamén se 
convocan a nivel local. 

O sector do electrodoméstico 
atopouse cun serio competidor 
nas grandes superficies, pero fo-
ron quen de adaptarse e supe-
rar a este  duro rival ofrecendo 
mellor atención ao cliente, ser-
vizo a domicilio e reducindo in-
cluso as marxes de beneficio. 

Outra cuestión moi valorada 
é o servizo técnico. Algo que an-
tes da crise estaba comezando 
a quedar en desuso e que re-
tornou a ser demandado pola 
clientela do comercio de proxi-
midade do sector do electrodo-
méstico. Neste sentido, apunta 

Eduardo, “é moi importante que 
o cliente reciba información ver 
veraz sobre as prestacións do 
electrodoméstico que compra e 
ofrecerlle a posibilidade de es-
coller entre varias gamas que 
se adapten o mellor posible ás 
súas necesidades, para que 
quede satisfeito coa relación ca-
lidade prezo”. Salienta un de-
talle importante, “as marcas ta-
mén se fixaron neste detalle da 
durabilidade e do rumor sobre a 
obsolescencia programada dos 
aparatos, por iso agora ofrecen 
a súa grantía a través de selos 
independentes que  garanten 
a calidade e durabilidade do 
electrodoméstico e das pezas”. 
Isto último é algo que non soe 
preocuparnos, pero existen mar-
cas das denominadas brancas, 
das que logo “non é doado ato-
par pezas de recambio pasados 
uns anos”.

D’Mella aposta pola calidade 
e o prezo axustado para gañar 
mercado de proximidade, que 
é o que defende e onde mellor 
se desenvolve. Apostan polo ki-
lómetro 0. En qué consiste?, en 
que si todos mercamos nese cír-
culo do kilómetro 0, esto reper-
cutirá directamente  no crece-
mento económico desa zona.

D´Mella Cenor Electrodomésticos, unha 
aposta polo comercio de proximidade 

AMSGO! faise diario na rede cunha nova web
www.revistaamsgo.com

Pasado este tempo seguimos firmes nas 
nosas conviccións cunha revista mensual 
gratuíta que sae a teceira semana do mes, 
cunha páxina de Facebook e Twitter para 
dar a coñecer as novas importantes que 
acontecen en Ames e nunha plataforma 
coma Issuu para poder ler a nosa publica-
ción online. Agora toca dar un paso máis.

Xa temos a nosa propia páxina web. 
Dende www.revistaamsgo.com poderás 
atopar toda a información local de actua-
lidade, sociedade, cultural e deportiva de 
Ames actualizada constantemente durante 
os 365 días do ano. Treaemos todas as no-
vas que acontecen nun concello tan vivo 
como é Ames. Por si fora pouco, na sección 
de servizos poderás encontrar os horarios 
de buses de Milladoiro e Bertamiráns con 
dirección Santiago e viceversa, o horario 
das farmacias de guarda de todo o concello 
e as direccións e teléfonos de interese dos 

servizos municipais ou públicos de Ames. 
En multimedia atoparás a nosa galería de 
imaxenes dos eventos que suceden no con-
cello como as festas, festivais, partidos de 
fútbol, verbenas... e tamén vídeos dos mo-
mentos clave da actualidade municipal.

Non nos esquecemos da nosa revista en fí-
sico xa que poderás atopar unha sección adi-
cada aos nosos números mensuais e un lis-
tado dos nosos puntos de distribución fixos no 
que teredes sempre un exemplar en papel do 
AMSGO!

O xornalismo cidadá está máis vivo que 
nunca e por iso fácemonos eco das vosas de-
nuncias a través das nosas publicacións. Se 
queres denunciar ou contar algo, tes un medio 
que te escoita. No noso correo redaccion@
revistaamsgo.com podes enviar as novas que 
consideres oportunas para que as podamos 
difundir a todos os veciños e veciñas de Ames.



Con�amos en los expertos de Leis & Negocios 
para la reclamación de nuestra cláusula suelo 
y de los gastos abusivos de nuestra hipoteca.

Y nos dan la garantía de que en caso de ganar 
la reclamación y sólo en ese caso nos 
cobrarán un porcentaje de la misma.

Reclamamos los gastos y cláusulas 
abusivas de la hipoteca porque es 
nuestro derecho

reclamamos 
los gastos y cláusulas abusivas 

de su hipoteca 
Dr. Teixeiro, 13 3º Santiago
leisynegocios@leisynegocios.com
981 1o 40 10 - 620 28 49 59
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Reaccións

PxA tacha os Presupostos Participaticos de “falta 
de respecto” ao rural e o PP de “decepcionantes”
Os conservadores locais non creen que se poida falar de Presupostos Participativos cando se destinan estas cantidades 
por parroquia. Acusan ao Tripartito, apoiado nos Orzamentos por Ames Novo, de tratar con desleixo ao medio rural 
como se constata en que decidiron dedicar ao rural a cantidade máis baixa de historia do Plan de Obras e servizos con 
tan só 154.817€  do 1.560.387€  que a Deputación destina a Ames.

A propaganda do tripartito 
non ten límites, suprime dous 
parques no rural como os de Si-
salde e Lapido mantendo nun 
estado lamentable o resto, non 
fai un mínimo de acondiciona-
mento das beirarrúas e pistas, a 
maioría das fontes e dos pilóns 
están en semi ruína, o transporte 
non pode ser máis deficitario e 
todo isto co plus impositivo apli-
cado ao rural co Catastrazo, o 
cal supuxo unha carga imposi-
tiva global de case 1.000.000 
de Euros, ao que hai que sumar 
unha presión fiscal en forma do 
IBI (contribución) que é a mais 
alta da contorna

Así de contundente se mostra 
o comezo da nota de PxA con-
tra os Orzamentos Participati-

vos. Explican os de Argibay que 
o tripartito presuma de destinar 
12.000 € por parroquia é unha 
falta de respecto ao rural sen 
precedentes, e un ninguneo pro-
pio duns “urbanitas” que desco-
ñecen o que implica vivir no ru-
ral, uns urbanitas que están go-
bernando Ames sen ter en conta 
que a ausencia de investimentos 
agravará o abandono do rural 
porque impide a fixación de po-
boación, algo que non se ten en 
conta dende o goberno tripar-
tito tal e como queda reflectido 
nestas propostas que soamente 
son para a galería.

Para PxA o tripartito debería 
saber que hai parroquias como 
a de Lens, que carecen de par-
que infantil e que con 12.000€ 

tan só poderían comprar un to-
bogán e unha pequena casiña 
de madeira.  Lembran que hai 
parroquias que non teñen nin 
saneamento nin abastecemento, 
que non teñen beirarrúas e que 
non teñen marquesiñas “Quizá 
habería que recordarlle aos ur-
banitas que gobernan o con-
cello de Ames que un equipo 
como o Agrón, que acaba de 
ascender porque se proclamou 
campión da súa categoría, tivo 
que ir a xogar a Negreira po-
las deficientes instalacións do 
campo de fútbol da súa parro-
quia”, persisten os de Argibay 
na súa nota de critica á acción 
de Goberno. Os Populates de-
claran que é “unha dotación de-
cepcionanteque reflexa a acti-
dude do Tripartido fronte ao ru-

ral de Ames, que volveos a tra-
tar de cidadáns de segunda, ao 
destinarlles un ridículo 0,57% 
do orzamento”.

Os de Oliva Agra cren que 
“estamos ante unha consigna-
ción orzamentaria de imposible 
execución pois, a día de hoxe, 
non existen bases aprobadas 
para a execución de tales orza-
mentos”. Rematan dicindo que 
o propio Goberlo local admite 
esta situación “ao habilitarse no 
propio orzamento outra partida 
de 12.000 euros para a contra-
tación dunha asistencia técnica 
que se encargará de asesorar 
e deseñar as cuestións relacio-
nadas coa elaboración, funcio-
namento e modelo participativo 
de os inexistentes orzamentos”.

Orzamentos 2017

Os Presupostos Participativos a repartir entre as 
once parroquias ascende a 132.000 euros

A concelleira de Economía e 
Facenda, Genma Otero, acom-
pañada polo alcalde, Jose Mi-
ñones, e o concelleiro de Educa-
ción e Cultura, David Santomil, 
presentaron os orzamentos par-
ticipativos 2017 para o rural. 
Estes orzamentos prentenden 
que sexan unha implicación da 
cidadanía para resolver os seus 
problemas ou demandas a tra-
vés das súas propostas.

O orzamento a repartir entre 
as once parroquias ascende a 
132.000 euros e que lle corres-
ponden 12.000 euros a cada 
unha. O método de traballo 
serán xuntazas cos veciños no 
que se nomeará un represen-
tante de cada parroquia para 
formar a Comisión dos Orza-
mentos Participativos no que ta-
mén estará o Goberno local e 
os técnicos do concello que da-

rán o seu visto bo dentro da le-
galidade establecida.

A concelleira comentaba 
que “a participación pode ser 
a título colectivo como asocia-
cións de veciños ou culturais e 
tamén individuais. Dende hoxe 
ata dentro de quince días man-
teremos xuntazas cos veciños e 
veciñas das parroquias. O día 
9 comezará o prazo para a 
presentación das propostas por 
rexistro no concello ata o 23 de 
xuño. A partir dese momento, a 
comisión traballará con todas 
as propostas recibidas”.

Pola súa parte Miñones in-
fería en que nos plans do tri-
partito “estar dar voz a cida-
dania recollendo as súas de-
mandas por primeira vez nun 
acto completamente aberto a 
transparente.” 
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O grupo municipal Ames 
Novo rexistrou unha solici-
tude onde se demanda ao Go-
berno de Ames o cumprimento 
dos acordos aos que chega-
ron para a aprobación dos or-
zamentos municipais de 2017, 
concretamente en relación á 
Renda Municipal de Garantía 
Básica e Rescate Social. Solici-
touse a constitución con carác-
ter de urxencia da Comisión 
Técnica para a elaboración da 
ordenanza desta renda que foi 
incorporada aos orzamentos 
de 2017.

Como recolle o documento 
asinado co Goberno, AN re-
corda que “é preciso consti-
tuír unha Comisión Técnica in-
tegrada por ambas partes, e 
coa participación de técnicos 
de Servizos Sociais, para a a 
elaboración da ordenanza de 
Renda Municipal de Garan-
tía Básica e Rescate Social, 
que debe entrar en vigor non 
máis tarde do mes de setembro 
próximo”.

Reiteran a urxencia da me-
dida xa que vai supor a garan-
tía duns recursos mínimos de 
subsistencia para as persoas de 
Ames e que vai axudar a paliar 
situacións temporais de necesi-
dade que poidan estar a atra-
vesar a veciñanza.

Servizos Sociais

Ames Novo demanda ao 
Goberno a constitución 
da comisión da Renda  
Básica

Educación

O xoves 11 de maio fíxose 
efectiva a constitución do Conse-
llo Escolar Municipal de Ames, 
despois da aprobación do Re-
gulamento do Consello Esco-
lar Municipal de Ames, en xullo 
de 2016. Nesta primeira sesión 
quedou conformado o Pleno 
que será o órgano de consulta e 
participación dos sectores afec-
tados na programación do en-
sino non universitario e na pla-
nificación dos centros escolares 
no ámbito municipal de Ames. 

Os primeiros acordos, apro-
bados por unanimidade dos 
membros do Pleno, consistiron 
en trasladarlle á Xunta de Ga-
licia dous escritos presentados 
polas ANPAS e mailo Conce-
llo de Ames sobre as necesida-
des educativas e o informe de 
diagnóstico demográfico, así 
como a posta a disposición e 
cesión de parcelas para a cons-
trución de novos equipamentos 
educativos. 

O pleno destacou especial-
mente a necesidade de do-
tar ao núcleo urbano do Milla-
doiro dun novo colexio de infan-
til e primaria, para acoller a cre-
cente solicitude de prazas neste 
núcleo derivado do incremento 
de poboación.

Inician xestións para construír 
un novo colexio no Milladoiro

  Consello Escolar Municipal de Ames

O alcalde de Ames, José Mi-
ñones, o concelleiro de Urba-
nismo, Obras Públicas e Urba-
nismo, Blas García e o conce-
lleiro de Educación e Cultura, 
David Santomil, mantiveron 
unha reunión coa directora do 
CEIP A Maía e con representan-
tes da ANPA deste colexio para 
afondar na mellora da seguri-
dade viaria deste centro educa-
tivo de cara ao inicio do curso 
2017-2018.

Nesta reunión valoráronse 
de xeito moi positivo as actua-
cións realizadas en setembro 
de 2016, antes do inicio do ac-
tual curso escolar, para a reor-
ganización da dársena de au-
tobuses de transporte escolar 
que estacionan na contorna 

deste centro. Asemade, falouse 
das actuacións que haberá que 
acometer de cara ao inicio do 
vindeiro curso escolar. 

Deste xeito, acordouse en-
viarlle á Xunta de Galicia un 
escrito asinado pola comuni-
dade educativa (dirección do 
centro, ANPA e Concello de 
Ames) para solicitarlle a me-
llora da seguridade viaria na 
estrada AC-544, que é de ti-
tularidade autonómica, e dis-
corre por diante do devandito 
colexio. Para iso os axentes 
da Policía Local van a elabo-
rar un informe sobre as nece-
sidades de mellora dos pasos 
de peóns e da rede de semá-
foros que existen na contorna 
do colexio.

Educación e Seguridade Viaria

Mellorar a seguridade viaria no CEIP A Maía
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O alcalde de Ames, José Mi-
ñones, e a concelleira de Sani-
dade, Luísa Feijóo, recibiron a 
visita de Eloína Núñez, xerente 
da Xerencia de Xestión inte-
grada de Santiago, María José 
López, directora de Recursos 
Económicos, e Montse Souto, 
subdirectora de Enfermaría da 
Consellaría de Sanidade da 
Xunta de Galicia. 

Falouse da construción do 
novo Centro de Saúde do Milla-
doiro. O edificio contará cunha 
área de medicina con seis con-
sultas de medicina xeral, ca-
tro de enfermería e cadansúas 
consultas de farmacia, odonto-
loxía e hixienista dental. 

Ademais dunha sala de 
toma de mostras, dúas salas de 
técnicas e outras dúas salas po-
livalentes. A área de pediátrica 
terá dúas consultas de pedia-
tría e unha consulta de enfer-
mería pediátrica, mentres que 
a área da muller terá unha con-
sulta de matrona e unha sala 
de educación para a saúde. 

O centro terá así mesmo unha 
área de fisioterapia e rehabilita-
ción, un despacho para o traba-
llador social, unha área de per-
soal e disporá dos servizos de 
apoio e administrativos necesa-
rios para o funcionamento das 
instalacións. En total, o centro 

de saúde disporá dunha super-
ficie construída de arredor de 
2.100 m2. Ao peche da edi-
ción desta publicación, estaba 
previsto que no pleno ordina-
rio deste mes se debata a apro-
bación, se procede, da decla-
ración das obras de constru-
ción do novo centro de saúde 
como de “especial interese” 
para que así poida terse unha 

bonificación do 95% do ICIO. 
Asemade, o 15 de maio, o go-
berno municipal envioulle un es-
crito á Dirección Xeral de Recur-
sos Económicos da Consellaría 
de Sanidade solicitándolle que 
abonen as taxas da licenza de 
obra, para que de seguido, se 
poida aprobar en Xunta de Go-
berno Local a concesión de dita 
licenza de obra. 

Saúde

Empurrón á construción do novo 
centro de saúde do Milladoiro

Infraestruturas

O alcalde de Ames, José Mi-
ñones, e o concelleiro de Urba-
nismo, Obras Públicas e Servi-
zos Básicos, Blas García, man-
tiveron unha xuntanza co di-
rector da Axencia Galega de 
Infraestruturas, Francisco Me-
néndez, para falar da cesión 
de varios viarios, que na actua-
lidade son de titularidade auto-
nómica e pasen a ser de com-
petencia municipal. 

Deste xeito, dende a Xunta 
de Galicia queren cederlle ao 
Concello a estrada que disco-
rre pola Avenida da Maía xa 
que consideran que se trata 
dunha travesía urbana. Para to-
mar unha decisión sobre este 
asunto dende o goberno muni-
cipal van a realizar un estudo 
de custes para a mellora desta 
vía que terían que ser asumi-
dos polo administración auto-
nómica antes do traspaso de 
competencias.

Sobre este tema o Miñones 
indica que “dende o goberno 
municipal vaise estudar esta 
posibilidade xa que se trata 
dunha vía que ten máis de 
dous quilómetros de lonxitude 
e que precisa traballos de man-
temento. Os últimos traballos 
que se realizaron nela foron du-
rante o pasado verán para me-
llorar a sinalización horizontal 
e repintar as liñas viarias”.

Ames quere asumir as 
competencias sobre a 
Avenida da Maía e outros 
viarios da Xunta

Reunión coa Xerente da XXI de Santiago, Eloína Núñez

Concello

PxA denuncia precariedade 
do persoal de comedores

Segundo PxA, o prego que 
regula a contratación para o 
Servizo dos Comedores Esco-
lares (3.066,787,50 €) é exac-
tamente o mesmo que se apro-
bara polo PP, empeorando con-
siderablemente o tema econó-
mico e como consecuencia, 
aumentando a precariedade la-
boral dos monitores, persoal de 
limpeza e conserxería.

Afirman que, rebaixando as 
cantidades nos pregos, estase 
forzando as empresas a reali-
zar unha baixa, e polo tanto, 
sumir nunha profunda precarie-

dade laboral ao eslavón máis 
débil da cadea. PxA afirma que 
estase precarizando a 108 mo-
nitores que tan só traballan 2,5 
horas ao día, a 4 persoas que 
se encargan da limpeza e con-
serxería que tamén traballan 
2,5 horas ao día e a 5 coordi-
nadores que traballan 3,5 ho-
ras ao día. Argibay critica que 
“din que van municipalizar ser-
vizos pero fan todo o contrario, 
seguen sacando a licitación ser-
vizos para que as empresas fa-
gan o traballo, ao igual que fi-
xeron co chamado Ciclo Inte-
gral da Auga”.

David Santomil desminte as 
acusacións vertidas por PxA so-
bre a licitación dos comedores 
escolares. Santomil quere deixar 
claro algunhas das teorías difun-
didas pola formación amarela.

O concelleiro afirma que “es-
tase a confundir o prezo de licita-
ción do servizo cos salarios dos 
traballadores, xa que ao existir 
subrogación de persoal as em-
presas teñen que manter obri-
gatoriamente os salarios nas 
mesmas condicións polo que 
aínda que se baixe o prezo de 
saída da licitación o que se lle 

paga aos monitores é o estable-
cido no convenio aplicable”.

Sobre o prezo da actual li-
citación, Santomil aclara que 
este proceso estimouse en base 
ás ofertas presentadas anterior-
mente. Afirma ademáis que se 
increménta o número de moni-
tores con respecto á anterior li-
citació. Remata aclarando que 
o custe hora monitor sitúase nun 
prezo similar ao dos demais ser-
vizos de conciliación do concello 
xa que se intentou unificar pre-
zos pola similtud dos servizos 
ofertados.

Santomil desminte as acusacións 
vertidas polo grupo de PxA 
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Os problemas coa factura-
ción do servizo da auga parece 
que seguen sen solucionarse. A 
finais do 2016, o grupo muni-
cipal popular advertía de po-
sibles erros nas facturas que 
lles chegaban aos veciños e 
veciñas. 

O Partido Popular solicitou 
ao Goberno que se informara 
aos veciños sobre o acontecido 
e se iniciasen as actuacións 
para comprobar o denunciado, 
xa que os posibles erros coin-
cidiron no tempo co inminente 
cambio de empresa pestataria 
do servizo, trala licitación do ci-
clo integral da auga en Ames a 
outra empresa.

As reclamacións presenta-
das propiciaron a correspon-
dente investigación na que se 
puxo de manifesto a irregulari-
dade e o deficiente comporta-
mento da entidade que conti-
núa xestionando o servizo. Por 

todo iso, o alcalde emitiu o De-
creto 99/2017 no que se que 
establece “polas evidentes irre-
gularidades nas suspensións 
comunicadas, e tratándose dun 
servizo básico, non se auto-
riza ningún corte do subminis-
tro de auga en tanto de que 
non quede acreditado o some-
temento ao procedemento e re-
caia en resolución autorizando 
a suspensión do subministro”

.
Ante as repetidas situacións 

que estanse a dar, os Populares 
de Ames reclaman que “o Go-
berno local se implique decidi-
damente e se tome máis en se-
rio o problema, tomando medi-
das efectivas como é a de ins-
tar á empresa prestataria do 
servizo a que admita todas as 
solicitudes de mediación previa 
e solicitude de arbitraxe que os 
veciños poidan solicitar a tra-
vés das correspondentes recla-
macións presentadas no Insti-
tuto Galego de Consumo”

Concello

O PP de Ames solicita a arbitraxe do IGC 
nos problemas da facturación da auga

A desesperación apodé-
rase da veciñanza afectada. 
Aparecen recibos esaxerada-
mente altos e por locales que 
estaban valeiros e sen gasto. 
O fraccionamento do pago 
destes recibos faise imposi-
ble. Entras nun bucle coa ad-
ministración e coa empresa 
concesionaria do que non 
eres capaz de saír. 

O Concello vende ao usua-
rio a apariencia dun trato efi-
ciente co afectado respon-
dendo á demanda cun tras-
lado do asunto á empresa 
concesionaria, e esta escú-
dase na legalidade vixente 
para non fraccionar os pa-
gos e que lle doia pagar ao 
contribuinte, recordemos que 
de fondo existe un enfronta-
mento entre o Concello e a 
concesionaria saínte, que 

dalgún xeito ten que sacar 
beneficio. O prexudicado é o 
contribuínte. 

A todos esto existe entre 
varios propietarios de Milla-
doiro, por exemplo que se te-
ñen unido para pedir a dero-
gación da ordenanza munici-
pal pola que se esixe o pago 
dos recibos da auga aos pro-
pietarios e non aos inquilinos 
de vivendas e comercios. 

Esta ordenanza non é con-
siderada xusta polos veci-
ños e comerciantes que re-
claman un comportamento 
semellante ao das compa-
ñías de enerxía, que co-
bran o que se consume a 
quen o consumíu e non                                                       
únicamente aos propieta-
rios dos inmombles, aprobei-
tando que están localizables.

Desesperación e confusión

Facenda

Preocupación porque aínda non haxa informe 
pola inconstitucionalidade da Plusvalía

A relevancia da sentenza 
do Tribunal Constitucional, 
para Áraba e Guipúscoa, so-
bre a inconstitucionalidade do 
Imposto sobre o Incremento do 
Valor dos Terreos de Natureza 
Urbana (Imposto de Plusva-
lía) motivou que o Grupo Mu-
nicipal Popular de Ames con-
siderase imprescindible facer 
unha avaliación das conse-
cuencias económicas de dicha 
sentencia no orzamento de in-
gresos do Concello. Por este 
motivo solicitou ao goberno lo-
cal a elaboración dun informe 
sobre tal asunto o pasado mes 
de febreiro.

O Tripartito deulle traslado 
á Deputación Provincial, ente 
que ten delegada a xestión do 
devandito imposto, quen res-
pondeu que non era posible a 
emisión do informe solicitado 
ata que se pronuncie o Tribu-
nal Constitucional sobre a nor-

mativa estatal de aplicación 
ao citado imposto.

Nos últimos días sóubose 
que o Tribunal Constitucional 
estendeu a toda España a nu-
lidade do imposto cando na 
transmisión do ben non se xe-
rou un incremento real do pa-
trimonio do contribuínte. 

E é máis que probable 
que se estenda aos supostos 
nos que, aínda existindo in-
cremento de valor, este incre-
mento sexa inferior ao que 
resulte de aplicar as normas 
para a determinación da base 
impoñible do imposto; pois 
en ambos os casos vulnérase 
o principio de capacidade 
económica.

Con esta decisión o Tribu-
nal Constitucional abre unha 
vía de reclamación para os 
afectados, que poderán recla-

mar as rectificacións e devolu-
cións dos ingresos indebidos 
efectuados durante os anos 
non prescritos, e que foron 
nos que máis caeron os pre-
zos dos inmobles como con-
secuencia do fin da burbulla 
inmobiliaria.

Todo parece indicar que os 
afectados reclamarán en vía 
administrativa ante o Conce-
llo; e de non prosperar, acu-
dirán á vía contencioso ad-
ministrativa, pois o decretado 
polo Constitucional garante 
practicamente o éxito das 
reclamacións.

O Grupo Municipal Popular 
lamenta non contar co informe 
solicitado, pois considera im-
prescindible ter unha avalia-
ción das consecuencias eco-
nómicas que para o municipio 
supoñerá tal cuestión. “É pre-
ciso analizar como afectará 

esta situación e tomar as me-
didas oportunas para cumprir 
cos ditados do Tribunal Cons-
titucional por tratarse dunha 
reivindicación xusta, evitán-
dose deste xeito que os cida-
dáns de Ames teñan que acu-
dir á xustiza para ver satisfeito 
este dereito”, explican nun co-
municado do Grupo Munici-
pal Popular.

Considera que é necesario 
realizar os correspondentes 
axustes no orzamento de in-
gresos, e máis concretamente 
no subconcepto correspon-
dente ao citado imposto, ao 
mesmo tempo que esixe a co-
rrespondente dotación para 
facer fronte ás devolucións. 

O PP presentou a corres-
pondente alegación á aproba-
ción inicial do Orzamento Xe-
ral do Concello de Ames para 
o exercicio 2017.
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Acto literario - musical e entrega de 
premios para celebrar o Día das Letras  

 A Casa da Cultura do Milladoiro acolleu a celebración do Día 
das Letras Galegas. O acto comezou cun concerto do alumnado 
da Escola Municipal de Música de Ames. De seguido, a conce-
lleira de Normalización Lingüística destacou o compromiso do 
Concello en prol da lingua galega. Trala intervención da conce-
lleira realizouse a entrega de premios do IX Certame artístico-lite-

rario Intercentros, dirixido ao alumnado amesá, e do XIV Certame 
Literario de narrativa e poesía. Este ano como novidade os rapa-
ces e rapazas gañadores/as do certame Intercentros leron os seus 
traballos nos que escribiron un final diferente do conto A Galiña 
Azul de Carlos Casares. O acto pechouse cun concerto do grupo 
de pandereteiras As Maíanas.

Recoñecemento

1º Premio Nacional científico-
literario para Sara Picos

A alumna de 4º C do Instituto de Ames, Sara Picos, viaxou a 
Logroño para recoller o primeiro premio do Concurso Científico-
literario da Universidade da Rioxa. E é que esta amiense de Ber-
tamiráns logrou impoñerse na concorrida final dun certame que, 
a nivel nacional, propoñía por unha banda a resolución de pro-
blemas de circuítos eléctricos e, por outro, escribir un relato sobre 
ciencias, no que mesturou as dificultades que teñen os emigrantes 
e a investigación.

Cultura

60.000 € para actos culturais 
e festexos celebrados en 2016

O Concello de Ames acaba de aprobar, en Xunta de Goberno 
Local, a concesión de 57.884,78 euros a través das convocatorias 
de axudas para a promoción de actividades levadas a cabo po-
las asociacións culturais e para a realización de festexos popula-
res durante o exercicio 2016. Un total de 8 entidades disporán de 
22.467,25 euros pola celebración de festas tradicionais e 19 aso-
ciacións culturais percibirán 35.417,53 euros para sufragar parte 
das actividades que desenvolveron o pasado ano.
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O clube de fútbol de Agrón 
coronouse como gañador da 
liga da 3ª Autonómica do 
grupo 5 e finalmente ascende 
na próxima tempada a 2ª 
Autonómica. 

O partido xogado onte 
contra o Cruido AD que re-
matou con empate (0-0) fixo 
posible que o Agrón puidera 
acadar o seu máximo soño; 
gañar a liga.

Precisamente o clube está de 
25 aniversario e esta vitoria su-
pón o remate final a unha tem-
pada chea de éxitos no que é 
o primeiro campionato gañado 
na historia do clube.

Os de Sergio Fernández 
volverán a próxima tempada 
a 2ª autonómica na que espe-
ran seguir gañando e poder 
demostrar a valía do Agrón 
CF.

O AGRÓN, CAMPIÓN DE LIGA
Fútbol

Boxeo

Moncho Mirás triunfa en Sar 
e ataca o cinto europeo

Mirás enfrentouse contra 
Moumen Mahdaj con 1200 es-
pectadores sendo testigos do 
asalto. O inicio do combate, 
Moncho impuxo o seu ritmo e 
demostrando a súa calidade 
como boxeador. Transcurrían 
os asaltos e Moncho seguiu 
dominando a contenda resul-
tando gañador absoluto e reva-
lidando o seu título. Ao finalizar, 
“La Amenaza” adicou a súa vi-
toria a Saúl Tejada, púxil fronte 
ao cal conquistou o seu pri-
meiro cinturón e que tras o com-
bate tivo que ser hospitalizado.

O clube amesán Abuelo Box 
participou nesta xornada cos 
combatentes Sergio Varela no 
peso welter con que resultou ga-
ñador, Remiro Brey “Repo” que 
gañou na categoría de 81 qui-
los, Óscar Blanco “Rubio” no que 
gañou nun combate igualadísimo 
e por suposto, Moncho “La Ame-
naza” Mirás.

Moncho céntrase xa na pelexa 
na que aspirará ao título galo da 
EBU-UE: será en Amiens (Fran-
cia), o 30 de xuño fronte ao cam-
pión desde 2014, Omar Lamiri.

Deporte Base

Campus Dépor e Basquet en 
Ames no mes de xullo

Por segundo ano consecu-
tivo Ames acolle o Dépor Cam-
pus que organiza o RC Depor-
tivo da Coruña en colaboración 
co Concello de Ames e o Ber-
tamiráns FC. O Dépor Campus 
terá lugar entre os días 3 e 14 
de xullo no campo de fútbol mu-
nicipal de Bertamiráns. O cam-
pus dividirase en dúas quendas, 
a primeira do luns 3 ao venres 7 
de xullo, e a segunda do luns 10 
ao venres 14. Os rapaces e ra-
pazas poderán participar unha 
semana ou as dúas semanas 
das que consta o campus. Am-

bas quendas terán un horario de 
10:00 a 14:00 horas. 

O primeiro campus de verán 
Básquet Ames, que está dirixido 
a nenos e nenas de entre 6 e 16 
anos, desenvolverase no polide-
portivo municipal, así como no 
do instituto do Milladoiro, entre o 
3 e o 14 de xullo. Haberá dúas 
quendas: unha do 3 ao 7 e ou-
tra do 10 ao 14 de xullo. Esta 
iniciativa está organizada polo 
Club Básquet Ames e o  Conce-
llo de Ames e do IES do Milla-
doiro ceden as instalacións.
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Coa chegada do bo tempo cambiamos de calzado e empeza-
mos a usar zapatos mais abertos para que non nos dean tanto ca-
lor. O problema é que este calzado adoita ser máis inestable e 
pode provocar patoloxías no membro inferior.Imos coñecer cales 
poden ser algunha delas.

Unha das patoloxías máis comúns nesta época, e que ocorre 
debido ao menor agarre do calzado máis aberto, son as escorda-
duras de nocello. Que é unha escordadura? É unha distorsión da 
articulación tras un movemento forzado e brusco, no que non hai 
desprazamento óseo permanente. Ao ocorrer isto aféctanse os li-
gamentos que estabilizan o nocello. Hai varios graos e pode che-
gar a romper o ligamento por completo, e mesmo a arrincarse un 
anaco de óso. Adoita aparecer inflamación e hematoma. Sempre 
debemos acudir ao médico para, mediante radiografía, asegurar-
nos de que non hai fractura ósea. Unha vez descartado isto pro-
cederíase a tratar esa inflamación e a evitar a perda de mobili-
dade do nocello. Hai veces que no médico inmobilizan todas as 
escordaduras de nocello, aínda sen que haxa rotura total de liga-
mento ou fractura ósea. É bo iso? A inmovilización vai crear adhe-
rencias nos ligamentos, debido á inflamación que se adoita pre-
sentar tras a escordadura, debido a isto a mobilidade do nocello 
verase reducida e haberá que traballalo máis . Ademais perdere-
mos a coordinación na marcha e iso tense que reeducar. Se non 
apoiamos durante un tempo os nosos músculos perderían ton e a 
recuperación custará máis que se o empezamos a facer desde o 
principio sen inmovilización.

Unha terapia precoz pode facer que o tempo de recuperación 
diminúa bastante e evitemos as escordaduras de repetición.Por-
que o importante nunha escordadura non é só eliminar a infla-
mación, hai que reeducarlo debido a que, cando hai unha le-
sión na zona, pérdese a propiocepción. A propiocepción é o me-
canismo polo cal o noso sistema nervioso sabe en todo momento 
en que posición están as nosas articulacións, se están apoiadas 
ou non, e por mor diso é capaz de enviar respostas se algo falla 
(por exemplo cando hai algo que fai que o noso nocello desesta-
bilícese, manda sinais para que os músculos da perna protexan 
ao nocello). Se tratamos nunha escordadura de nocello só a infla-
mación e non traballamos a propiocepción, case con toda seguri-
dade ese nocello volverá sufrir outra escordadura. Por iso moitas 
persoas tiveron varias escordaduras no mesmo pé, debido a non 
curalo en condicións.Por este motivo, aínda que a dor xa se pa-
sou, non abandones o tratamento da escordadura se non desexas 
que volva suceder. Hai que recuperar por completo o sistema pro-
pioceptivo xa que el só non se recupera por completo.

Outra das patoloxías máis común debido ao cambio de cal-
zado, e en especial ás chanclas que se agarran entre o primeiro 
e o segundo dedo, coñecidas como flip-flop, é a tendinopatía dos 
extensores dos dedos. Como teñen tan pouco agarre, ao andar 
con elas debemos esaxerar o movemento de extensión ou flexión 
dorsal do pé (levar o pé cara a nós) co que se sobrecargan estes 
tendóns. Un músculo que efectúa movementos repetitivos está a so-

licitar ao tendón e iso pode causar a súa irritación e inflamación. 
A tendinopatía caracterízase por dor no dorso do pé, que au-
menta ao realizar movementos e ao camiñar, tamén se pode sen-
tir opresión con calzado máis pechado e pode haber inflamación. 
Unha cousa que vai aliviar moito nesta patoloxía é o xeo, poñer 
10 minutos de xeo (sempre con algo de protección entre o xeo e 
a pel) para acougar a dor e baixar a inflamación. E acudir sem-
pre a un sanitario para que avalíe e descarte outra lesión maior.

Tamén derivada deste tipo de calzado e doutros de sola moi 
plana, e de andar por terreos irregulares (entre outras moitas cau-
sas) está a fascitis plantar. A fascitis plantar é a inflamación e re-
tracción da fascia a nivel da planta do pé. A fascia é unha “tea” 
de tecido conectivo (como o de ligamentos e tendóns) que recubre 
todo o noso corpo e cobra especial importancia nalgunhas partes 
como a planta do pé.  A fascitis plantar ocasiona dor na planta, 
con sensación de picadas, calambrazos ou hormigueos ás veces. 
Dificulta o andar e con certos movementos sente coma se a planta 
quedase encolleita (sensación parecida a cando se “sobe” un xe-
melgo). Pódese producir polo calzado mencionado antes (as flip-
flop) xa que ao usalas os dedos están en garra durante un intre 
prolongado, isto fai que a fascia estea acurtada durante ese intre 
e cre adherencias derivando así en fascitis plantar. O xeo tamén 
vai aliviar esta patoloxía, unha das cousas que se recomenda a 
estes pacientes é meter unha botella pequena de auga no conxe-
lador e cando estea conxelada poñela baixo o pé (estando sen-
tados) e rodala cara adiante e cara atrás coa planta. Como en 
todas as lesións, é necesario acudir a un especialista que realice 
un bo diagnóstico e tratamento da mesma. E sempre o tratamento 
engloba eliminar o factor causante da lesión.

Máis lesións que poden aparecer son: sobrecargas muscula-
res e inflamacións por rozamento de calzado. Como vemos nesta 
época hai que prestar especial atención ás nosas pernas, en espe-
cial aos pés. En canto notemos algunha dor ou inflamación acu-
dir a un especialista sanitario que nos avalíe ben e que diagnosti-
que para poder efectuar o tratamento adecuado e estar prepara-
dos para as vacacións.

SAÚDE
POR CRISTINA DEL ARCO, FISIOTERAPEUTA DO CENTRO DAO
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RECOMENDACIÓN DO LECTOR
POR JOSÉ ÁNGEL MOYA, blogueiro. Viviendo entre palabras

Fai tempo decidín somerxerme nunha tarefa bastante difí-
cil en pleno século XXI onde os índices de lectura son bastante 
baixos no panorama español. Fálovos da recomendación de li-
bros. Non me gusta ler, abúrreme a lectura e calquera outro 
tipo de expresión fai desta labor, un novo reto. Decidín que 
aquelas persoas que verbalizan este tipo de expresións, son 
persoas que realmente non atoparon un libro que lles fixera 
perder a cachola, que lles fixera meterse na historia e non aca-
bar saciado no seu final. E aí é cando entramos algúns para fa-
cilitarlles o camiño, sempre que se deixen axudar.

Calquera persoa está disposta a buscar un libro que lle 
atrape e lle deixe pegado as súas páxinas durante toda a súa 
traxectoria lectora, pero non é una tarefa fácil se non es lector 
habitual porque o famoso segue probando sorte, empeza a for-
xarse no noso hábito e as veces chegamos incluso a tirar a toa-
lla. É moi difícil encontrar unha novela que recolla todos os re-
quisitos e alicientes para que se meta na mente do lector e nos 
faga quere seguir lendo.

Neste artigo lanzo unha baza ao voso favor e vos presento 
unha novela que ten bastantes aspectos que fan cumprir as ex-
pectativas do lector e fan dela unha lectura máis que completa. 
Fálovos de nada máis e nada menos que de La última confiden-
cia del escritor Hugo Mendoz (Planeta, 2015) a famosa novela 
do valenciano Joaquín Camps que o levou ao máis alto.

Nesta historia atoparemos a Víctor Vega, un profesor atrac-
tivo de literatura que aceptará a proposto que ten a viúva do 
escritor Hugo Mendoza xa que el é probablemente unha das 
persoas que máis saiba sobre as obras deste escritor pola súa 
tese doctoral sobre Hugo. Todo parece apuntar a que Hugo se-
gue vivo xa que cada 3 de decembro un novo manuscrito feito 
polo propio autor chega a casa da que fora a súa muller en 
vida. Pero hai alguén que non quere facer que se saiba toda 
a verdade e moitos misterios que descubrir. Víctor Vega será 
posto a proba de canón durante toda a súa investigación por 
xogarse a vida ata incluso atoparse con un novo amor.

Descubrir que é o que ocorre, quen envía eses manuscritos 
cada 3 de decembro e ver quen está detrás de todo este cúmu-
los de sucesos, será a nosa labor como lectores. No libro ides 
atopar moitos temas tratados como é mundo das timbas, das 
tecnoloxías, o mundo editorial e incluso veredes o mundo da 
pedofilia. 

Joaquín Camps creou unha magnífica trama onde o misterio 
retumba nas súas 800 páxinas que o completan, un misterio 

que se apodera do lector, que lle incita a seguir lendo. Si, aca-
bades de ler ben, son 800 páxinas. Pero que non vos asuste 
esta cifra porque a narración de Joaquín é fresca e impoluta, 
chea de diálogos que axilizan a súa lectura e que atrapan a 
lector de cabo a rabo e chea duns personaxes moi ben perfi-
lados. O autor soubo como xogar as súas bazas co lector, fa-
cendo que o noso hemisferio cerebral dereito comece a traba-
llar de maneira creativa e intuitiva, onde as hipóteses irán apa-
recendo por momentos e os personaxes irán caendo un a un.

Se hai algo que debo destacar desta grandísima novela, 
tanto polo tamaño como pola súa calidade, é esa gran recom-
pilación de personaxes traballados ao milímetro e que tanto os 
poderán gustar. Isto é algo que ultimamente destaco nas miñas 
novelas, o traballo que levan detrás dos personaxes que for-
man parte da historia. O autor realizou un grandísimo traballo 
neste aspecto no que os personaxes están moi ben delineados 
e perfilados, cada un segue unha liña onde as características 
de cada un deles seguen intactas de principio a fin. Non só é 
iso xa que póñovos o exemplo dun dos personaxes máis emble-
máticos desta historia: Paloma.

Paloma é un dos personaxes que máis destacan desta histo-
ria polos seus comentarios espontáneos, por ese carácter que 
lle comprace un poder na historia case máis que o personaxe 
principal da historia. Non vos perdades o mellor; Paloma é 
unha monxa e o que lle sae pola súa boca... non comentarios 
apropiados para a xente relixiosa. Ela é ese tipo de personaxe 
que están envoltos de enerxía, que se converten en especiais e 
que, a medida que avanzas na historia, só desexas que volva 
a aparecer polas súas páxinas e que che faga soltar unha risa.

Sen dúbida algunha, La última confidencia del escritor Hugo 
Mendoza (Planeta, 2015) converteuse nunha das lecturas pre-
feridas da miña biblioteca persoal e que ademais recomendei 
a moitas persoas dando grandísimos resultados. Esta é a com-
binación exacta onde o misterio, os personaxes emblemáticos 
e unha trama ben elaborada levaranos da man facendo un per-
corrido perfecto cun final do máis sorprendente.

Sen máis dilación, se sodes dos curiosos que buscan respos-
tas, dos que lles gusta xuntarse de misterio e chegar ata o fi-
nal da historia para descubrir ao culpable de todo, deixade 
que vos axuden na vosa próxima búsqueda literaria. Anímovos 
dende aquí enormemente a somerxervos nunha lectura do máis 
completa, cunha combinación perfecta e que todo lector des-
exa: pasar un bo rato e desfrutar dunha lectura que queda per-
petrada na nosa mente.
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CINEMA
POR JOSE IGNACIO   GUISASOLA ÓNEGA

American Gods. A serie. 
Creemos ou non?

E se é momento de crer toca falar 
de American Gods, a serie creada por 
Bryan Fuller e baseada na novela homó-
nima de Neil Gaiman que sen dúbida é 
a serie do momento. O seu éxito esten-
teuse como a pólvora polas redes 
sociais xa desde o primeiro capí-
tulo. Á hora de escribir este artigo 
só foron emitidos tres episodios, 
pero o nivel de interese é ascen-
dente. Estamos ante a típica serie 
que nos vai levando cara un lugar, 
aínda que nun principio nos sinta-
mos un tanto desconcertados.

O título é meridianamente claro 
con respecto ao seu temática: deu-
ses americanos. Pero non pense-
mos que o asunto trata de ameri-
canos mirándose o seu embigo. 
Fala de EE.UU. desde os seus co-
mezos, como o que realmente é: unha 
nación formada por diferentes ondas de 
inmigrantes. Persoas procedentes de to-
dos os recunchos, de todos os continen-
tes. Por persoas de toda condición e ex-
tracción social que levados pola aventura 
ou por fuxir de persecucións, buscaban 
principalmente terra, liberdade e mello-
res condicións de vida; sen esquecernos, 
como non, dos africanos que foron leva-
dos en contra da súa vontade. 

Desde o segundo capítulo vemos a 
eterna loita entre o novo e o vello, a tradi-
ción e os avances tecnolóxicos en pugna 
por facerse un espazo na alma deste 
vasto país.

A narración pivota ao redor de Sha-
dow Moon, un misterioso home de cor 
que é posto en liberdade días antes do 
previsto tras cumprir unha condena de 
tres anos por roubar un banco. O mo-
tivo desta pronta liberación é a morte da 
súa esposa Laura en accidente automobi-
lístico. Mentres se atopa de camiño ao fu-
neral, o “azar” séntao na viaxe xunto a 
un home quen se presenta só como o se-
ñor Wednesday, un home que sabe máis 
da vida de Shadow, o seu pasado e pre-
sente do que é humanamente posible.

Shadow decátase de que Laura Moon 
e o seu mellor amigo Robbie, morren no 
mesmo accidente automobilístico, feito 

que determinará as decisións que tomará 
na súa recentemente estreada liberdade. 
Comeza a traballar como asistente e pro-
tector do señor Wednesday e a partir de 
aí iníciase o xogo.

 
Do mesmo xeito que nós como especta-
dores, Shadow enfróntase a unha nova 
concepción da súa realidade e empeza 
a dubidar de todo o que ve e intenta in-
terpretalo cos parámetros que ata o mo-
mento condicionaran a súa experiencia 
vital. Pregúntase onde está o límite en-
tre a realidade e a fantasía e si, efectiva-
mente existe esta fronteira.

Os deuses só poden existir si os hu-
manos creemos neles ou si, polo menos 
os temos dalgún xeito presentes no noso 
quefacer cotián. O poder destes deuses 
está supeditado á condición humana. Na 
mitoloxía máis clásica subliñábase o con-
traste entre a debilidade dos seres huma-
nos e os grandes e aterradores poderes 
da natureza e os deuses, cando estes non 
eran a mesma cousa. 

Polo tanto, os pobos antigos recoñe-
cían que as súas vidas dependían com-
pletamente da vontade desas deidades. 
Aínda que, polo xeral, as relacións en-
tre os seres humanos e os deuses se con-
sideraban amigables. Os homes pedían 
o seu favor lles ofrecían sacrificios para 
congraciarse con eles e obter así o soli-
citado. Pero agora parece que estamos 
nun escenario diferente: deuses novos e 
vellos enfrontarse para conseguir o favor 
dos homes.

Os  creadores da serie, baseándose 
na novela de Gaiman, van ofrecéndo-
nos unha serie de imaxes que nos dan 
as pistas necesarias para construír aos 
poucos a idea que tratan de transmitir-

nos. Como dicía antes, podé-
monos sentir un tanto descon-
certados e intentamos dar un 
sentido a todo o que estamos 
vendo porque abundan as se-
cuencias oníricas metafóricas. 
Parece que se vai a converter 
nunha serie das chamadas de 
culto porque ten varios niveis 
de interpretación, deixan caer 
as ideas sen expresalas niti-
damente. Un exemplo: si su-
poñemos que o señor Wed-
nesday é un deus, unha das 
súas primeiras procuras é a 
do martelo e do seu posuidor, 

a calquera coñecedor da mitoloxía nór-
dica ou, máis prosaicamente, dos super-
heroes Marvel vénlle á cabeza Odín e o 
seu fillo Thor.

Hai escenas que capaces de encoller-
che o corazón, ao ver as relacións de va-
rios niveis entre os homes e os deuses. Os 
motivos destas emocións son así mesmo 
diferentes porque falan desde como en-
frontarse á morte a como tratar cunha 
vida de loita e incerteza.

Quizá sexa demasiado prematuro ter 
tantas expectativas nunha serie tan com-
plexa que empeza a arrincar, pero o visto 
ata agora promete. Non só o contido é 
tremendamente interesante, senón tamén 
a forma na que se expresan as ideas; 
o reparto é impecable sen estridencias, 
a dirección artística e dunha produción 
portentosa en todos os seus aspectos e 
unha fotografía moi coidada.

En España podemos ver esta serie es-
treada o 30 de abril do 2017 a través 
de Amazon Prime Video tan só un día 
despois da súa emisión en Estados Uni-
dos pola cadea Starz. 

O 11 de maio anunciouse que a serie 
fora renovada para unha segunda tem-
pada así que estamos de noraboa a to-
dos aqueles que decidimos crer nela.
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AUTOBUSES MILLADOIRO                                                      

Luns a Venres Laborables

Con parada en r/ da Rosa. 

Autobuses de Calo:   Desde as  7:00 ata  as  21:45  cada  15 minutos. En 
horas punta cada 5 minutos.

Con parada na Estación de Autobuses. 

Autobuses de Calo:   8:24 ·  9:28 ·  15:24 ·  19:18

Castromil:   7:30 (del 16.09 al 14.06) ·  8:00 (del 15.06 al 15.09) ·  8:10 ·  9:15 
·  10:40 ·  10:45 ·  12:45 ·  15:15 ·  16:15 ·  16:30 ·  18:45 ·  19:45 ·  22:00 
(menos o venres) ·  22:15 (só ol venres) 

Arriva:   7:38 ·  8:14 ·  8:34 ·  9:59 ·  11:24 ·  12:29 ·  13:25 ·  14:29 ·  15:25 ·  
16:24 ·  17:29 ·  18:25 ·  19:29 ·  20:25 ·  21:29 ·  22:24

Sábados Laborables

Con parada en rúa da Rosa. 

Autobuses de Calo:   7:35 ·  8:35 ·  9:35 ·  10:35 ·  11:35 ·  12:35 ·  13:35 ·  
16:05 ·  17:05 ·  18:35 ·  19:35 ·  20:35 ·  22:05 ·  23:00

Con parada na Estación de Autobuses. 

Autobuses de Calo:   8:24 ·  9:28

Castromil:   9:15 ·  10:40 ·  11:15 ·  12:45 ·  15:15 ·  19:45 ·  22:00 

Arriva:   8:31 ·  9:40 ·  10:29 ·  11:24 ·  12:29 ·  13:25 ·  14:40 ·  16:24 ·  17:29 ·  
19:29 ·  20:25 ·  22:38

Domingos e  Festivos

Con parada na rúa da Rosa. 

Autobuses de Calo:   9:35 ·  10:35 ·  11:35 ·  13:05 ·  16:05 ·  17:05 ·  18:35 ·  
19:35 ·  20:35 ·  22:05 ·  23:00

Con parada na Estación de Autobuses. 

Castromil:   10:40 ·  12:45 ·  15:15 ·  19:45 ·  22:00

Arriva:   9:40 ·  10:29 ·  11:24 ·  13:25 ·  14:40 ·  16:24 ·  17:29 ·  19:29 ·  20:25 
·  22:38

Poligono de Milladoiro.    Luns a Venres

Autobuses de Calo:   07:10 ·  08:10 ·  09:10 ·  10:10 ·  11:10 ·  12:10 ·  13:10 ·  
14:10 ·  15:10 ·  16:10 ·  17:10 ·  18:10 ·  19:10 ·  20:10

Meses de Xullo e Agosto:   08:10 ·  09:10 ·  13:10 ·  14:10 ·  19:10 ·  20:10

Luns a Venres Laborables

Con saída desde rúa da Rosa. 

Autobuses de Calo:   Desde las 7:00 hasta  las 21:30  cada 15 minutos.

                                Sairá un autobus á  22:00  e outro ás  22:30

Con saída desde Estación de Autobuses. 

Autobuses de Calo:  8:30 ·  13:10 ·  18:10 ·  20:10

Castromil:  6:50 ·  9:00 ·  10:00 ·  11:30 ·  12:30 ·  14:00 (del 16.09 al 14.06)·  
14:35 (del 15.06 al 15.09) ·  15:00 ·  15:22 (del 16.09 al 14.06) ·  16:30 ·  18:00 
·  19:00 ·  20:30

Arriva:  7:00 ·  8:00 ·  9:00 ·  10:00 ·  11:00 ·  12:00 ·  13:00 ·  14:00 ·  14:00 ·  
15:00 ·  16:00 ·  17:00 ·  18:00 ·  19:00 ·  20:00 ·  21:00 ·  22:00

Sábados Laborables

Con saída de rúa da Rosa. 

Autobuses de Calo:  8:00 ·  9:00 ·  10:00 ·  11:00 ·  12:00 ·  13:00 ·  14:00 ·  
16:30 ·  18:00 ·  19:00 ·  20:00 ·  21:30 ·  22:30 ·  23:15

Con saída desde Estación de Autobuses. 

Autobuses de Calo:  8:30 ·  13:10 ·  18:10

Castromil:  10:00 ·  11:30 ·  12:00 ·  14:10 ·  16:00 ·  20:30

Arriva:  8:00 ·  10:00 ·  11:00 ·  12:00 ·  13:00 ·  14:00 ·  15:00 ·  16:00 ·  17:00 ·  
18:00 ·  19:00 ·  21:00

Domingos e  Festivos

Con saída de rúa da Rosa. 

Casa do Concello 
Praza do Concello, 2.  
Tel. 981 883 002 

Policía Local 
Rúa Alcalde Lorenzo, 2 
Tel.: 619 767 575 

Garda Civil
Rúa do Rego s/n 
Tel.: 981 536 405 

Casa da Cultura de O Milladoiro 
Travesía do Porto, 5  
Tel.: 981 535 940 

Casa da Cultura de Bertamiráns 
Praza de Chavián s/n 
Tel.: 981 891 017 

Oficina Municipal de Voluntariado 
Casa da Cultura de Bertamiráns,  
Tel.: 662 377 044 

Centro Médico O Milladoiro 
Agro do Medio s/n  
Tel.: 981 522 838

Centro de Saúde Bertamiráns 
Rúa Pedregal 10  
Tel.: 981 890 404 

Taxi Milladoiro
Avda. Rosalía de Castro s/n
Teléfono  981 536 351

Taxi Bertamiráns
Rúa Alcalde Lorenzo, 2
Tel: 981 883 012

Pavillón Polideportivo de Bertamiráns 
Avda. da Peregrina
Tel: 981 883 032

Piscina Cuberta Municipal “A Telleira” 
Rúa do Camiño Novo s/n
Tel: 981 891 081 

Oficina de atención ao contribuínte da 
Deputación da Coruña.
Rúa do Ameneiral, 18, baixo
Tel: 900 132 204

Rúa Agro do Medio
Tel: 900 132 204

TELÉFONOS DE INTERESE                                                      

Autobuses de Calo:  10:00 ·  11:00 ·  12:00 ·  14:00 ·  16:30 ·  18:00 ·  19:00 ·  20:00 ·  
21:30 ·  22:30 ·  23:15

Con salida desde Estación de Autobuses. 

Castromil:  11:30 ·  12:00 ·  18:00 ·  20:30

Arriva:  8:00 ·  10:00 ·  11:00 ·  13:00 ·  14:00 ·  15:00 ·  16:00 ·  17:00 ·  18:00 ·  
19:00 ·  21:00

Poligono de Milladoiro.    Luns a Vernes

Con saída de rúa da Rosa. 

Autobuses de Calo:  07:40 ·  08:40 ·  09:40 ·  10:40 ·  11:40 ·  12:40 ·  13:40 ·  14:40 ·  
15:40 ·  16:40 ·  17:40 ·  18:40 ·  19:40 ·  20:40

            Meses de Xullo e Agosto:  08:40 ·  09:40 ·  13:40 ·  14:40 ·  19:40 ·  20:40

AUTOBUSES BERTAMIRÁNS                                                   

Destino Santiago   

Luns a venres

7:18    ·  8:18    ·  9:18   ·  10:18   ·  11:18    ·  12:18   ·  13:18   ·  14:18    ·  
15:18   16:18   ·  17:18   ·  18:18   ·  19:18   ·  20:18   ·  21:18 con parada en 
Rua A Rosa

Sábados, Laborables:

8:05  ·  9:05  ·  9:34  ·  10:05  ·  10:32  ·  10:40  ·  10:48   ·  11:40   ·  11:48  
12:05  ·  12:34  ·  12:40   ·  12:48   ·  13:40   ·  13:48   ·  14:05  ·  14:34  ·  
16:05   16:48  ·  17:34  ·  17:48   ·  18:05  ·  18:48  ·  19:34  ·  19:48   ·  20:05  ·  
20:48   21:34  ·  21:50 con parada en Rua A Rosa

Domingos e Festivos:

9:05  ·  10:05  ·  12:05  ·  12:34  ·  14:05  ·  14:34  ·  15:52    ·  16:05  ·  16:52   
17:34  ·  17:52  ·  18:05  ·  18:52  ·  19:34  ·  19:48  ·  20:05  ·  20:52  ·  21:34  
·21:50

Luns a Venres Laborables.     De Setembro a xuño.

Con saída desde Milladoiro. 

Autobuses de Calo:  10:00 ·  11:45 ·  17:30

Con saída desde Bertamiráns. 

Autobuses de Calo:  11:00 ·  12:15 ·  19:00



1.- Derretimos o chocolate coa manteiga a baño maría, remo-
vendo constantemente. Cando o chocolate estea case derretido, apa-
gamos o lume e seguimos removendo ata que se disolva totalmente 
coa calor residual. Reservamos ata que se amorne.

2.- Separamos as claras das xemas e reservamos as claras. Cando 
o chocolate estea morno engadimos as xemas sen parar de remo-
ver ata integralas. É importantísimo que a temperatura do choco-
late sexa baixa. Se estivese demasiado quente, callaría as xemas ao 
engadirllas.  Reservamos.

3.- Montamos as claras a piques de neve cun chisco de sal. Cando 
as claras estean case listas, engadimos o azucre aos poucos. Conti-

nuamos batendo ata conseguir un merengue liso e brillante.

4.- Engadimos o merengue ao chocolate con xemas que temos 
reservado. Debemos facelo aos poucos, con movementos delica-
dos e envolventes, para evitar que perda a súa estrutura aireada e 
esponjosa.

Servimos en recipientes individuais e gardamos a mousse no frigo 
ata o momento de servila. 

Ao levar ovo cru entre os seus ingredientes, é moi importante que 
consumamos a mousse o mesmo día ou, como moito dun día para ou-
tro, manténdose sempre en frío.
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INGREDENTES:
• MOUSSE DE CHOCOLATE
• 175 g. CHOCOLATE 70% CACAO
• 60 g. MANTEQUILLA
• 75 g. AZÚCAR
• 3 HUEVOS
• SAL

www.galletasparamatilde.com

RACIÓNS: 4-6

TEMPO:20 minutos

DIFICULTADE: Baixa

Mousse 
de chocolate

 Sandra Novo
[Blogueira]

Volvemos a vista á cociña francesa para preparar un clásico, unha mousse de chocolate. 
Aínda que se trata dunha receita realmente sinxela, en ocasións atopámonos receitas nas que se 
recorre á xelatina para conseguir unha textura espumosa. A realidade é que non é necesario em-
pregar este recurso, serán as claras a punto de neve as que darán a súa característica textura ai-
reada a esta sobremesa. 

Desde que en 1755 O cociñeiro francés Menón fai mención desta receita de forma escrita, pa-
sou moito tempo e ideáronse infinidade de receitas con este nome.

Como na casa somos moi de chocolate intenso, utilicei chocolate 70% cacao para a elabo-
ración da sobremesa. Se preferides unha mousse un pouco máis suave, sempre podemos utilizar 
chocolate con menos porcentaxe de cacao ou mesmo substituír a manteiga por nata. Calquera 
das dúas opcións son perfectas para unha mousse máis suave.

No blogue poderedes atopar algunhas ideas de mousse para coroar calquera comida, ou 
simplemente para darse un capricho doce como a mousse de turrón ou a mousse de iogur de 
vainilla.


