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O CEMITERIO MUNICIPAL 
ESTARÁ OPERATIVO EN 2018

PREPARADOS 
PARA  AS 
FESTAS DE 
MILLADOIRO E
BERTAMIRÁNS 

UNHA APP 
PARA DEIXAR 
RECADO DAS 
FOCHANCAS 
AO CONCELLO

MIÑONES 
CÉNTRASE EN 
AMES E DEIXA 
PASAR AS 
PRIMARIAS

O Concelleiro Blas 
García agarda que a fi-
nais do presente ano se 
poña fin a todos os atran-
cos polos que pasou  

Unha obra do Plan 
Zapatero que aínda non 
se fixo realidade e pola 
que xa pasaron tres ad-
ministracións locais

As instalacións muni-
cipais do cemiterio con-
tan con 1856 nichos en 
superficie, 58 baixo te-
rra e 446 cinceiros

O concello recibíu 
as chaves dos Batáns, 
unha obra comezada en 
2010. A xestión do ce-
miterio será municipal

UN FELINO 
CASEIRO
CAZA DÚAS 
CULEBRAS 
DE GRAN 
TAMAÑO

O gato levou ata a porta da casa dos 
seus donos aos reptís cos que pelexou 
a morte nas proximidades

TAPIA É A 
ALTERNATIVA 
PERFECTA 
ÁS PRAIAS E 
PISCINAS  

leisynegocios@leisynegocios.com

981 10 40 10
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AVANZAN OS TRÁMITES PARA DISPOÑER 
POR FIN DUN CEMITERIO MUNICIPAL 

OS PRECEDENTES
Alá polo 2009, o daquela 

presidente José Luis Rodríguez 
Zapatero puxo en marcha o fa-
moso Plan E, unha serie de con-
trovertidas medidas para in-
centivar a economía española 
en momentos previos a crise 
que se aveciñaba en España. 
Carlos Fernández, alcalde de 
Ames, adicou preto de 2 mi-
llóns de euros para a constru-
ción dun cemiterio municipal 
laico xa que o concello non dis-
poñía destas instalacións pese 
a ter unha poboación que che-
gaba aos 30.000 habitantes. 
As obras deron comeza ata que 
no 2010, unha vez rematadas, 
o alcalde recibe as chaves do 
recinto no que se encontrou con 
varios incumprimentos do con-
trato polo estado inacabado e 
defectuoso no que se atopaba 
a instalación municipal.

Nese intre, ábrese un pro-
ceso xudicial por parte do Con-
cello contra a empresa constru-
tora para poder solucionar to-
dos os problemas. O tempo foi 
pasando e o cemiterio munici-
pal foi perdéndose no tempo e 
non puido abrirse no mandato 
de Fernández.

Coa entrada do goberno do 
Partido Popular, encabezado 
por Santiago Amor, foron moi-
tas as esperanzas postas para 
a apertura do cemiterio pero os 
anos pasaron e non houbo nin-
gunha intención para chegar a 
unha solución para os amesáns 
e amesás. Só, en xaneiro do 
2015, houbo un acercamento 
do anterior goberno coa apro-
bación do regulamento de uso, 
que abría a porta a unha aper-
tura oficial.

O CAMBIO DE GOBERNO
En maio dese ano chega-

ron as eleccións municipais e o 
cambio de goberno supuxo ou-
tro atranco na procura dun des-
enlace positivo. O compromiso 
firmado polas forzas de es-
querda para investir a José Mi-
ñones como alcalde de Ames, 
recollía que faríase todo o po-
sible para a apertura do ce-
miterio municipal canto antes. 

O novo goberno púxose en 
marcha.

Ese mesmo ano, en setem-
bro do 2015, o concelleiro de 
Urbanismo, Servizos Básicos e 
Obras Públicas, Blas García, 
falaba da intención de buscar 
fondos para abrir dunha vez 
por todas a instalación muni-
cipal. As tarefas de desbroce 
e limpeza daban a entender 
que o goberno xa estaba en 
negociacións. 

Sería no 2017, coa axuda da 
Deputación da Coruña cunha 
inversión preto de 250.000 eu-
ros do PAI 2016, comezaran as 
obras de rehabilitación do re-
cinto xa que durante todos es-
tes anos que permaneceu pe-
chado, todos os nichos e ba-
rracóns foron froito de múltiples 
roubos e abusos. A situación na 
que se atopaba todo o recinto 
era alarmante xa que a situa-
ción deu renda solta para que 
os delincuentes fixeran o que 
quixeran durante o tempo que 
permaneceu pechado.

A mediados de xullo, o go-
berno municipal recibiu as cha-
ves do cemiterio despois de me-
ses de obras no que a situación 
é completamente distinta. Blas 
García confía en que a finais 
de este ano xa poida ser unha 
realidade que Ames teña ce-
miterio. A falta dun par de trá-
mites municipais, a situación 
é máis que satisfactoria pese 
aos inconvenientes que foron 
xurdindo.

O CEMITERIO MUNICIPAL
As instalacións municipais 

do cemiterio contan con 1856 
nichos para enterramentos en 
superficie, 58 para baixo te-
rra e 446 cinceiros. 56 nichos 
serán de uso exclusivo munici-
pal para persoas que estean en 
risco de exclusión social.

O tempo de cesión que ma-
nexa o concello para o uso dos 
nichos e cinceiros serán de 25 
ou 75 anos. Sobre as taxas, á 
falta da devandita ordenanza, 
o concello fala de prezos en-
tre 800 euros para un nicho du-
rante 25 anos ou 1.400 euros 

durante 75 anos. En canto os 
cinceiros, 300 euros sería para 
25 anos e 550 euros para 75 
anos. Tamén haberá dispoñi-
ble a opción de optar por un 
panteón de catro nichos por 
3.000 euros durante 25 anos 
ou 5.600 euros para a alterna-
tiva de 75 anos.

Nesta primeira fase de aper-
tura, estarán dispoñibles cinco 
corredores de nichos, dividi-
dos en panteóns de 3 nichos 
e un panteón de cinceiro. Isto 
equivale a 1220 nichos e 256 
cinceiros. Ademais dos nichos, 
a instalación contará cunha 
sala de velatorio, baños, ofici-
nas e una almacén. No seu ex-
terior terá unha gran zona de 
aparcamento para vehículos e 
unha especial para persoas de 
mobilidade reducida. Tamén se 
dispuxo doutra entrada no ou-
tro extremo do cemiterio.

Ante os diversos actos van-
dálicos que veu sufrindo, o con-
cello tomou medidas no asunto 
dotando a todo o recinto con 
cámaras de seguridade wifi 
que gravarán as 24 horas do 
día, tanto no perímetro coma 
no interior. O concelleiro Blas 
García asegura que a priori-
dade é facer unha zona segura 
para que non se volvan a repe-
tir os actos do pasado.

A xestión será municipal polo 
que o concello abrirá un pro-
ceso de concurso no que con-
tratará a dúas persoas que se-
rán as encargadas do cemiterio 
e terán as labores propias do 
seu posto como limpeza, recep-
ción, información... todo co fin 
de que a instalación poida fun-
cionar perfectamente para os 
veciños e as veciñas de Ames.

QUE DEPARARÁ O FUTURO?
Segundo as palabras do 

alcalde, José Miñones, o im-
portante “é poder abrir e po-
ñer en funcionamento o ce -
miterio municipal canto an-
tes. A nosa intención é poder 
abrilo en outubro”. Miñones 
móstrase satisfeito do com-
promiso que adquiriron e po-
der dicir que xa é unha reali-
dade. A finais do mes de xu-

llo sairá o concurso que se 
prolongará ata setembro, por 
mor das vacacións, para que 
a xente poida adquirir algúns 
dos nichos, tumbas ou colum-
barios que hai dispoñibles. 
Mentres que o concello rea-
liza as xestións para a contra-
tación de dúas persoas para 
a vixilancia e recepción dos 
visitantes, será unha empresa 
a encargada de realizar este 
tipo de xestións.

O alcalde recorda que 
para a contratación des-
tas dúas persoas é necesa-
rio modificar a RTP do con-
cello e o orzamento para po-
der contemplalos, polo que 
os trámites comezarán no úl-
timo trimestre deste ano. Será 
no 2018 cando estas dúas 
persoas poidan comezar a 
traballar.

Dentro dos plans de fu-
turo para o cemiterio está por 
abrir nunha segunda fase o 
resto do cemiterio para po-
der dispoñer da totalidade 
dos nichos e columbarios. 
Desta forma, xa o recinto es-
tará nas súas plenas capaci-
dades máximas. Outro dos 
plans é dispoñer dun forno-
cremador para ser autosufi-
cientes de ofrecer o servizo ás 
persoas que os queiran. Pese 
a non ter unha data posta, o 
goberno pensa traballar para 
poder levalo a cabo no mo-
mento oportuno.

Podemos dicir que Ames 
xa ve a luz ao final do túnel. 
Un camiño bastante longo no 
que as demandas xudiciais, 
o desleixo e os actos vandá-
licos foron temas principais 
deste percorrido. 

Agora, sete anos despois, 
a meta xa está nas nosas 
mans porque aquí non gañan 
os políticos, senón os veciños 
e veciñas. 

O cemiterio municipal foi 
unha das grandes débedas, 
un servizo necesario para este 
concello pero que sempre ato-
paba algún obstáculo. Neste 
2017, xa poderemos dicir 
que o camiño valeu a pena.

A FINAL DE ANO PODERÍASE DAR POR REMATADO UN LONGO PROCESO QUE COMEZOU EN 2010

O Concello recibiu as chaves do cemiterio municipal “Os Batáns” despois de anos no que a instalación permanecera 
pechada. Acércase o desenlace a un problema que xurdiu no 2010                                              CHEMA FERNÁNDEZ
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UNHA APP MUNICIPAL PERMITE AVISAR 
A GARCÍA DAS FOCHANCAS POLO MÓBIL 

ESTA APLICACIÓN PARA TELÉFONOS E TABLETS FACILITA UNHA COMUNICACIÓN OFICIAL DE INCIDENCIAS

O alcalde, José Miñones, xunto ao concelleiro de Obras, Blas García, presentaron esta aplicación “para estar máis 
en contacto directo cos veciños xa que nos chegaban as queixas polas redes sociais pero non era un método oficial. 
Agora queremos dar un paso adiante con esta app que será un xeito formal para presentar as súas queixas ou 
incidencias sobre estradas en mal estado, parques con deficiencias, etc.”                                   CHEMA FERNÁNDEZ

O día 21 de xullo, o con-
celleiro de Urbanismo, Obras 
Públicas e Servizos Básicos, 
Blas García, e o alcalde de 
Ames, José Miñones, presen-
taron unha aplicación para os 
teléfonos móbiles e as tabletas 
ca que os veciños e veciñas do 
concello poderán enviar todas 
as incidencias que atopen no 
seu arredor.

En palabras de García “esta 
aplicación é para estar máis en 
contacto directo cos veciños xa 
que nos chegaban as queixas 
polas redes sociais pero non 
era un método oficial. Agora 
queremos dar un paso adiante 
con esta app que será un xeito 
formal para presentar as súas 
queixas ou incidencias sobre 
estradas en mal estado, par-
ques con deficiencias, etc.”

Miñones quixo destacar o 
impulso que está dando o go-
berno para levar a administra-
ción electrónica a un novo ni-
vel; a tecnoloxía móbil.

Unha vez descargada a 
aplicación dende a AppStore 
ou da PlayStore buscando Con-
cello de Ames, a persoa que 
queira enviar unha incidencia 
debe rexistrarse poñendo o seu 
nome, correo electrónico e te-
léfono. Dentro do apartado de 
incidencias debe marca unha 
categoría principal das dispo-
ñibles, despois poñer a subca-
teogoría e continuación falar 
do problema que atopa. Ade-
mais, pode axuntar fotografías 
para que o departamento de 
obras poida ter unha proba do 
estado no que se atopa a inci-
dencia. Unha vez enviado, nas 
vindeiras horas recibirá unha 
resposta por parte do concello 
e pasará a formar parte dunha 
base de datos.

Esta aplicación é controlada 
directamente dende o conce-
llo polo tanto serán os respon-
sables de recibir toda a infor-
mación necesaria, así como de 

aplicar todas as actualizacións 
necesarias do entorno dos da-
tos que aparecen publicados.

Isto non é todo xa que ade-
mais do envío de incidencias 
tamén se poden encontrar te-
léfonos de interese, o perfil de 
cada concelleiro para poñerse 
en contacto con eles e un apar-
tado de avisos. 

O sistema de avisos ou aler-
tas será push, e dicir, apare-
cerán directamente na pan-
talla principal do móbil para 
avisar de cortes de tráfico ou 
información de última hora res-
pecto ao concello. Para com-
pletar a aplicación, a sección 
da axenda contará con todos 
os eventos próximos que se ce-
lebrarán no concello.

Falando do futuro, Miñones 
que un dos próximos obxecti-
vos é poñer xeolocalización 
para ter o punto exacto das in-
cidencias que se envíen e así 
ter unha referencia fixa. Outro 
dos futuros traballos é poñer 
unha brigada rápida de tra-
ballo para arranxar todas os 
problemas de pronta solución 
nun mesmo día e non esperar 
moito máis do necesario.

O alcalde tamén resaltou da 
próxima saída doutra aplica-
ción por parte da concellaría 
de turismo para poñer en va-
lor todo o que temos en Ames. 
Asemade, o obxectivo é po-
der sacar unha aplicación por 
cada departamento do con-
cello. Nas próximas semanas 
será a presentación oficial.
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MILLAROCK E A MADALENA, 
MARCHA A TOPE NO MILLADOIRO 

Como todos os anos, a primeira fin de semana de agosto 
está reservada para as grandes festas do Milladoiro. Catro 
días de celebración na que a música e a virxe da Madalena 
serán as grandes protagonistas nestes días cheos de festa 
polas rúas da localidade.  

O prólogo para a cele-
bración correrá a cargo do 
VII Festival Millarock, que 
nesta edición contará cos 
grupos Herdeiros da Crus, 
Medomedá, Familia Caama -
gño e Compañía do Ruído. 
Precisamente Heredeiros da 
Crus está no seu 25 aniver-
sario polo que nas propias 
verbas de Patricia Hermida, 
mánager do grupo, quere 
salientar que “cada un dos  
concertos de Heredeiros da 
Crus é único e irrepetible. 
Debido a iso temos que di-
cirlle aos nosos seguido-
res que acudan ao Milla-
rock porque non os vamos a 
defraudar”. 

Por outra banda, o mánager de A Compañía do Ruído, 
Suso Bello, manifestou “nós este ano celebramos o noso dé-
cimo quinto aniversario e con motivo desta celebración sa-
camos un novo disco que se chama 12 meses, 12 punchis. 
Ademais, de xeito paralelo cada mes promocionamos un 
tema e facemos un videoclip. Así, aquí presentaremos o 
tema e o vídeoclip do mes de agosto”. 

Por último, o mánager de Medomedá, José Manuel Pie -
dra Silva, resaltou que “neste festival presentaremos o novo 
disco que publicamos despois dun ano sabático. Estamos 
moi contentos de poder actuar no Millarock. Este ano temos 
catro concertos e eliximos que un deles fose no Milladoiro 
porque estaremos coma na nosa casa”. 

O sábado, día 5, ás 10 da mañá será o lanzamento das co-
rrespondentes bombas anunciando o comezo das festas. Así dará 
comezo oficial as festas do Milladoiro que se completarán nese 
día ás 22:30 cunha actuación sorpresa da que non dispoñe-

mos de datos e ás 24:00 será 
a quenda da Discoteca Móvil 
KYOTO que contará con Manu 
GZ e Marcos Magán que ame-
nizarán a noite para os máis 
mozos.

O domingo, día 6, ás 10 
volveran a sonar as bombas de 
palenque polas rúas do Milla-
doiro. Ás 12:30 comezará a 
procesión dende o comezo da 
Avenida de Rosalía de  Castro 
ata a Capela da Madalena e 
ao chegar, sobre ás 13:00 ho-
ras, haberá unha misa solemne. 

Unha vez rematada a eu-
caristía toca sesión vermouth 
a cargo da orquestra Nevada 
que volverán a repetir ás 22:30 
coa mítica verbena. Sobre ás 
23:45, haberá una sesión de 

fogos artificiais e espectáculo pirotécnico na zona da nova igrexa 
do Milladoiro.

O último día de festa, 7 de agosto, haberá un pasarrúas du-
rante a mañá. Ás 21:00 haberá misa na Capela da Madalena 
para a continuación, trasladar a imaxe da virxen a súa capela 
propia, na Rúa Viorneira onde permanecerá custodiada como 
a tradición manda. Ás 22:00 será a quenda da actuación do 
Grupo Diamante para rematar coa verbena da orquestra Kubo 
que porán o broche final a unhas magníficas festas.

Esperemos que este cartel de festa anime a tódolos veciños e 
veciñas de Ames e dos concellos de arredores para que veñan e 
desfruten da ledicia que percorren eses días no Milladoiro.

HERDEIROS DA CRUS E A COMPAÑÍA DO RUÍDO CELEBRAN ANIVERSARIO E A COMISIÓN ANUNCIA SORPRESAS

Herdeiros da Crus

DJ MARCOS MAGÁN
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Como todos os anos, as fes-
tas en honor a virxe da Pere-
grina comezan o venres 11 de 
agosto ás 22:00 coa pregón 
que da o pistoletazo de saída. 
Josito Porto, actor coñecido 
polo seu papel en Pratos Com-
binados, será o encargado de 
dar o discurso que continuará 
coa III Edición da Festa do 
Porco a brasa e rematará coa 
actuación do grupo Alborada. 
Como todos os anos, o campo 
da festa de Bertamiráns, ao 
lado da igrexa, será o recinto 
apropiado para o evento.

O sábado comezamos ás 
10:00 horas para a tirada das 
21 bombas de palenque. Ás 
11:00 horas comezará o tra-
dicional pasarrúas coa cha-
ranga Tíralle do Aire que ame-
nizarán as rúas de Bertamiráns 
coa súa música. Ás 12:00 será 
hora de trasladarnos a igrexia 
de Bertamiráns para a misa 
solemne das primeiras comu-
nións que os rapaces e rapa-
zas aproveitan para celebrar 
nestes días de festa. Isto segue, 
porque ás 14:00 será hora da 
sesión vermú a cargo da cha-
ranga Alborada que acompa-
ñará musicalmente a todos os 
presentes. 

Daremos un respiro durante 
un par de horas pero non ire-
mos tan lonxe porque de 18:00 
a 21:00 é hora de que os ra-
paces e rapazas se divirtan cos 
inchables que se atoparán no 
Parque da Travesía do Rueiro. 

Seguidamente, ás 19:00, a 
charanga Tíralle do Aire volve 
a percorrer as rúas de Bertami-
ráns para animar a todos os 
veciños e veciñas para que se 
unan a festa. Ás 21:00 horas é 
a quenda da misa e da proce-
sión de antorchas para rema-
tar co inicio da gran verbana 
no campo da festa coa actua-
ción das orquestras Capitol e 
Tamarindos con horas e horas 
de música e espectáculo.

O domingo 13, último día 
de festa, comezarán as bom-
bas de palenque ás 10:00 ho-
ras. Nese mesmo momento, o 
grupo de gaitas Os Castro de 
Ames farán un pasarrúas para 
rematar cunha actuación de 
baila na Praza da Maía sobre 
ás 12:00. Ás 11:00 horas é 
momento de desfrutar do con-
certo da Banda de Música de 
Santa Cruz de Ribadulla que 
darán na Praza da Maía.

Ás 12:30 comezará a misa 
solemne e a procesión acom-
pañado pola Banda de Mú-
sica de Santa Cruz de Riba-
dulla. Un evento único e espe-
cial que é moi celebrado polos 
asistentes da saída da virxe da 
Peregrina da igrexa de Berta-
miráns. Ás 14:00 tocara des-
frutar dos fogos de artificio e 
da sesión vermú co acompa-
ñamento musical da orquestra 
Poceiro.

Pola tarde continúan os fes-
texos xa que ás 19:30 celé-

brase o XIV Trofeo de Fútbol 
“Café Don Budi” no Campo Mu-
nicipal de Bertamiráns. Unha 
cita ineludible para todos os ve-
ciños e veciñas que un ano máis, 
volverá a reunir a moita xente 
nas gradas. Na noite e como 
colofón destes días de festa, ás 
22:00 comezará a verbena a 
cargo das orquestras Poceiro e 
Los Player’s que amenizarán á 

festa para os alí reunidos.

Durante dúas fins de se-
mana, os grandes núcleos po-
boacionais de Ames vivirán as 
súas grandes festas e as dúas 
comisións animan a todos os 
veciños e veciñas do concello a 
que se acheguen ao campo da 
festa para pasar un rato diver-
tido e moi musical.

O POPULAR CANTANTE, MIGUEL TORRES, VECIÑO DA VILA, ACTUARÁ COA ORQUESTA POCEIRO

BERTAMIRÁNS CELEBRARÁ AS FESTAS 
DA PEREGRINA                                  CHEMA FERNÁNDEZ

portogalicia@hotmail.com 652 823 898 (Antonio)

MIGUEL TORRES
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www.jaferma.es

- CONSTITUCIÓN Y LEGALIZACIÓN 
- CUSTODIA DOCUMENTACIÓN 
- CONFECCIÓN DE PLANES ANUALES 
- CONVOCATORIA DE JUNTAS 
- LOS MEJORES PRESUPUESTOS 
- SALA REUNIONES 
- ASESORES Y SEGUROS 

PRESUPUESTO 

881 97 92 18 
C/Romero Donallo, 23 bajo - Santiago

PÍDANOS 
COMPROMISO SIN 

GESTIONAMOS COMUNIDADES
Inmobiliaria - asesoría fiscal - laboral - contable - limpiezas - mantenimientos - jardinería
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CENTENARES DE PERSOAS ACHEGÁRONSE A SAN XOÁN DE ORTOÑO

A FESTA DO CHOURIZO AO VIÑO FOI UN 
MAGNÍFICO PREÁMBULO ÁS PATRONAIS
Orella e chourizos ao viño 
non faltaron, así como 
unhas enormes ganas de 
pasalo ben. A 13ª edición 
da  Festa do Chourizo ao 
viño de Ortoño foi todo un 
éxito de asistencia. 

E ao remate da paparota, 
houbo voluntarios e 
voluntairas de sobra para 
arrancarse por pasodobles 
e outros bailes tradicionais 
que axudaron a  facer 
a dixestión do festín de 
dalicias do porco que se 
empuxaron os comensais 
desta tradicional xuntanza 
gastronómica que abre 
a veda das paparotas do 
verán no Val da Mahía. 

Aqueles que non se 
atreveron coa danza foi 
por un doble motivo, a 
paixón pola conversa e 
a potencia dos viños e 
licores espirituosos  que se 
serviron.

Queredes recibir esta publicación 
vía correo electrónico?

Envíadenos un correo a revistaamsgo@revistaamsgo.com co 
asunto “alta” e as direccións de correo onde queredes recibir  
AMSGO!
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A praia fluvial de Tapia é un 
referente durante a época esti-
val para os veciños e veciñas 
de Ames pero tamén para to-
dos os habitantes da comarca 
de Compostela que se achegan 
a esta área recreativa para pa-
sar unha tarde de ocio. A auga 
ten un papel fundamental no 
Concello de Ames, asentado 
en boa medida no val do río 
Sar, atravesado por unha mul-
titude de regatos e bordeado 
ao norte polo río Tambre. Por 
todo isto, Ames é un lugar de 
excepción para coñecer a flora 
e fauna propia da ribeira dos 
ríos, paisaxes idílicos aínda por 
descubrir.

Dende 1982, Tapia leva 
funcionando como unha praia 
fluvial. Nun principio só se dis-
poñía da zona de baño pero 
co paso do tempo a área foi 
aumentando  e demandando 
instalacións como os vestia-
rios ata chegar a ter a piscina 
para os rapaces e rapazas. A 
cantidade de xente que chega 
foi aumentando exponencial-
mente para converterse nunha 
zona de referencia para todas 
as persoas que queren unha 
alternativas as praias que 
ofrece a noso país.

Esta área ofrece moito máis 
que unha praia a todos os vi-
sitantes xa que nos arredores 
está o Clube de Piragüismo 
Ribeiras do Tambre, un refe-
rente no concello nese ám-
bito e tamén recoñecido a ni-
vel galego. Ademais, dende 
fai pouco o Concello de Ames 
habilitou a Ruta do Rego da 
Andoriña que parte precisa-
mente de Tapia. Un percorrido 
de 5 quilómetros que percorre 
diversas zonas de interese tu-
rístico e que bordea parte do 
río Tambre para contemplar a 
súa flora e fauna.

Por si fora pouco, a conce-
llería de Educación e Cultura 
pon a disposición dos visitan-
tes unha zona de bibliopiscina 
que permite que calquera per-
soa poida ler e acceder ao 
empréstito de libros no seu 
tempo libre. Paralelamente 
e dun xeito rotativo entre as 
tres áreas de entretemento de 
Ames, realízanse, obradoiros 
e contacontos.

Se falamos de seguridade 
temos que dicir que as fami-

lias poden estar tranquilas 
xa que se dispón de vixiantes 
para que non ocorra ningún 
problema.

Para todas aquelas persoas 
que queiran xogar ou estar á 
sombra tamén hai un espazo 
para eles porque esta área 
dispoñe dunha zona de cés-
pede onde todos os nenos, e 
os non tan cativos , poden xo-
gar a pelota ou as cartas e 
por suposto tamén poden es-
tar tumbados á sombra baixo 
algún dos robles ou castaños 
que atopamos nese lugar.

Ademáis, neste 2017, o 
concello aproveitou para facer 
máis accesible esta zona para 
todas aquelas persoas con 
mobilidade reducida. 28.000 
euros de inversión para mello-
rar as instalacións e que non 
sean un impedimento á hora 
de buscar outras formas de 
diversión.

15.000 metros cadrados 
de diversion, ocio e tempo de 
lecer que os visitantes poden 
aproveitar de diferentes ma-
neiras. As posibilidades que 
ofrece Tapia son casi infinitas 
e sen dúbida é unha boa alter-
nativa para os mozos e mozas 
pero tamén para familias que 
busquen un área de lecer sen 
desplazarse ata a costa.

DESDE 1982 GAÑA VISITANTES

PRAIA DE TAPIA, A ALTERNATIVA Ó MAR
CHEMA FERNÁNDEZ



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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AMES SEGUE A MEDRAR 
CON MÁIS DE 24 
NACEMENTOS AO MES

Ames é un dos concellos ga-
legos cun mellor saldo vexeta-
tivo de Galicia. Neste primeiro 
semestre de 2017, o concello 
tivo 24,3 nacementos por mes, 
dando un total de 146 nace-
mentos nos primeiros seis me-
ses do ano. Comparándoos 
coas defuncións, 58 entre xa-
neiro e xuño, o concello amosa 
un saldo positivo de +88. 

Así os datos, a poboación 
do concello a 30 de xuño de 
2017 é de 31.214 habitantes, 
un total de 671 veciñas e ve-
ciños máis desde o 1 de xa-
neiro de 2016. O crecemento 
equivale, polo tanto, a 37,2 
novas altas ao mes, o que su-
pón máis dun novo empadroa-
mento ao día. Asemade, ao 
longo deste semestre, produ-
círonse 847 novas altas por 
cambio de domicilio, fronte a 
552 baixas. Entre as novas ve-
ciñas e veciños, 413 son ho-
mes e 434 son mulleres. 

No tocante aos nacemen-
tos, hai 79 novos nenos fronte 
a 67 nenas no concello. Estes 
datos evidencian que o muni-
cipio amesán continúa a ser 
un dos concellos que máis me-
dra en toda Galicia, cunha 
porcentaxe de poboación 
nova moi alta, o que sitúa a 
idade media da poboación 
amesá arredor dos 38 anos 
aproximadamente.

Nas últimas décadas, Ames 
foi un dos concellos galegos 
que máis medrou. Segundo 
os datos que figuran no Insti-
tuto Nacional de Estadística 
(INE) no ano 2000 o concello 
de Ames dispoñía de 16.549 
habitantes (8.048 homes e 
8.501 mulleres). A principios 
de 2015, superouse a cifra 
dos 30.000 veciñas e veciños; 
o INE contabilizaba este ano 
un total de 30.267 habitantes 
(14.608 homes e 15.659 mu-
lleres). O 2016 rematou con 
30.544 persoas empadroadas 
no concello.

186 PROPOSTAS DO RURAL PARA OS 
ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS

O pasado día 18 de maio o 
goberno de Ames, a través da 
Concellaría de Economía e Fa-
cenda, presentou a nova inicia-
tiva de Orzamentos Participati-
vos para 2017, unha proposta 
que supón a participación e im-
plicación directa da veciñanza 
amesá no proceso de decisión 
do destino de parte dos recur-
sos municipais.

O 16 de xuño constituíuse a 
Comisión de Orzamentos Par-
ticipativos (COP) que quedou 
formada por representantes ve-
ciñais e membros do goberno, 
órgano colexiado encargado 
da valoración, selección e se-
guimento da execución das 
propostas. María del Carmen 

Lemos, representante da parro-
quia de Covas e Genma Uria, 
concelleira de Economía e Fa-
cenda, foron elixidas por una-
nimidade presidenta e secreta-
ria respectivamente da devan-
dita Comisión.

Unha vez rematado o prazo, 
contabilizáronse 186 propos-
tas veciñais. Os técnicos estu-
darán agora a viabilidade téc-
nica e legal e unha vez dita-
minado, a COP procederá a 
valorar as propostas tendo en 
conta os criterios de preferen-
cia establecidos nas bases.

Todas as parroquias, agás 
Agrón, presentaron propostas 
nas que se solicitan actuacións 

variadas e as veces coinciden-
tes nas distintas parroquias. 

A veciñanza pide arranxos 
de camiños e lavadoiros, 
acondicionamentos de lo-
cais sociais, paneis informati-
vos nas aldeas e melloras de 
accesibilidade.“Esperamos po-
der contar canto antes cos 
proxectos para poder levar a 
cabo os investimentos durante 
o último trimestre do ano”, ma-
nifesta o alcalde de Ames, 
José Miñones, que tamén en-
gade a súa satisfacción pola 
participación dos veciños e ve-
ciñas do rural no proceso: “foi 
todo un éxito e agradezo as 
múltiples aportacións realiza-
das”, dixo.

MIÑONES DESCARTA PELEXAR POLA 
SECRETARÍA XERAL DO PSdeG-PSOE

O alcalde fixo estas de-
claracións na visita realizada 
xunto co Portavoz do Grupo 
Socialista, Xoaquín Fernán-
dez Leiceaga, á Parroquia de 
Piñeiro, onde o Concello de 
Ames encetou este inverno o 
seu Plan Municipal de Preven-
ción de Incendios mediante a 
plantación de especies frondo-
sas e de froito arredor do nú-
cleo habitado co fin de cum-
prir coa lexislación en materia 
de prevención.

“Xa o dixen en varias oca-
sións, teño un compromiso 
con Ames moi importante, es-
tamos tres grupos e goberna-
mos en minoría e isto xa de 
por sí é un traballo longo e di-
fícil”, dixo xustificando a súa 
renuncia a presentarse á can-
didatura da Secretaría Xeral 
do PSdeG-PSOE.

“Imos permitir que a xestora 
tome as decisións convenien-
tes e marque o calendario”, ar-
gumentou o Portavoz do Grupo 
Parlamentario Socialista na Cá-
mara autonómica. Leiceaga está 
na lista de posibles candidatos 

ás primarias dos socialistas ga-
legos para escoller ao Secreta-
rio Xeral. Unha lista na que en 
un principio tamén se contaba 
co alcalde de Ames, pero Mi-
ñones saíu inmediatamente ao 
paso para desmentir tal extremo.
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En maio de 2017, o Ministe-
rio do Interior facilitaba os da-
tos sobre os delitos dos conce-
llos de máis de 30.000 habi-
tantes. Unha información que 
recolle as denuncias formula-
das ante a Policía Nacional, 
Garda Civil, policía autonó-
mica e policías locais; corpos 
responsables de proporcionar 
os datos ao Sistema Estatístico 
de Criminalidade.

Os números indican que 
Ames, con 225 infraccións pe-
nais durante o primeiro trimes-
tre do 2017, é con diferencia, 
o concello galego onde máis 
aumentaron os delitos. Un 
24,3%, seguido de A Coruña, 
cun 7,4%. Esta situación pre-
ocupa ao Partido Popular de 
Ames que acusa ao Goberno 
local de non convocar a Xunta 
Local de Seguridade.

Os Populares solicitan o 
seu emprazamento pola ex-
piración do prazo legal para 
a súa celebración e conside-
ran que “a seguridade cidadá 
continúa sendo unha cuestión 
secundaria para o Tripartito 
de Ames, dado o caso omiso 
que fai da obrigatoriedade de 
convocala”.

O grupo municipal popu-
lar remata manifestando a súa 
preocupación polo incremento 
dos delitos, especialmente po-
los cometidos contra a liber-
dade e indemnidade sexual, e 
os casos de violencia de xénero

SEGURIDADE

PREOCUPACIÓN NO 
PP POLO INCREMENTO 
DE DE DECLICTOS NO 
MUNICIPIO DE AMES

ACUSAO DE FACER PROPAGANDA DE TEMAS APROBADOS NO MANDATO DE AMOR

Pacto x Ames critica que o 
tripartito estea a facer “pro-
paganda e apropiarse de 
proxectos que foran aproba-
dos ao final do anterior man-
dato coma o servizo de moni-
toraxe de comedores, tardes 
divertidas, axuda no fogar 
ou servizo integral de lim-
peza”. Segundo a formación 
amarela, o Goberno munici-
pal “está facendo un copi/
pega”.

Acusan ao alcalde, José 
Miñones, e ao seu grupo mu-
nicipal da dobre moral ao vo-
tar en contra das actuacións 
do POS 2015 para des-
pois anuncialas feitas polo 
novo Goberno. Unha inver-
sión que ascendía nese mo-
mento a 815.008,04 euros e 
que na acta plenaria consta 
como Miñones e demáis 
membros dos socialistas vota-
ron en contra.

Rematan os de Argi-
bay criticando á Genma 
Otero, primeira tenente 
alcalde e concelleira de 
Economía de Facenda, 
pola privatización dos 
servizos como limpeza, 
monitores... cando o com-
promiso “era a municipa-
lización. Isto é outra mos-
tra da demagoxia apro -
bada con Ames Novo 
que claudicou ante Pode-
mos e baixa a cabeza ao 
igual que o PSOE e BNG, 
fagocitados por Podemos”.

PxA AFEA AO GOBERNO QUE SE 
GABE DE PROXECTOS DO ANTERIOR

Argibay acusa a Miñones de “dobre moral” ao votar en contra 
do POS ́ 15 e agora anunciar as obras como feitas por el



16 

XULLO 2017

COMEZAN AS OBRAS DA SENDA PEONIL 
ENTRE A CONDOMIÑA E AGRO DO MUÍÑO

A DEPUTACIÓN INVESTIRÁ MÁIS DE 300 MIL EUROS

OBRAS APROBADAS POL

ANUNCIAN O  INVESTIMENTO DE 100000€ 
PARA BUGALLIDO, AMES E ORTOÑO

O Goberno de Ames, a través de o Plan de Aforro e Investi-
mento (PAI) e do Plan Complementario de Obras e Servizos da 
Deputación de A Coruña (POS) que financiarán os devanditos 
proxectos de obras, afronta pavimentacións, arranxos de camiños 
e obras de abastecemento e saneamento. “Cada día estamos a 
demostrar a aposta deste goberno polo rural, xa que neste caso 
investimos 100.000 en euros en obras que acometeremos nas pa-
rroquias de Bugallido, Ames e Ortoño”, declara o concelleiro de 
Urbanismo, Obras Públicas e Servizos Básicos, Blas García.

52.061,36 euros chegarán a Ames a través do Plan de Obras 
e Servizos da Deputación Provincial de A Coruña. A Xunta de Go-
berno Local ven de aprobar que se destinen estes cartos á execu-
ción das obras do camiño que vai de Pousada á capela de San 
Xoanciño, ás do camiño de Oca á Igrexa, a pavimentación do in-
terior da aldea de Sisalde e o saneamento no núcleo de Susavila 
de Carballo.

Por outra banda, 40.559,96 euros procedentes do Plan de Afo-
rro e Investimento (PAI) da deputación de A Coruña, serán empre-
gados na execución das obras de ampliación de abastecemento 
de auga nos lugares de Guimaráns e Quistiláns, pertencentes á 
parroquia de Bugallido. Con respecto a estas obras, o concelleiro 
Blas García, declara que “seguimos a cumprir o compromiso de 
estender ao rural as canalizacións de saneamento e, como é o 
caso, o de abastecemento, xa que levamos a auga a dous lugares 
que carecían deste servizo básico e que fai tempo o reclamaban”.

As obras para a execución 
da senda peonil que une a Con-
domiña con Agro do Muíño xa 
están en marcha. O proxecto, 
que se vai executar na estrada 
provincial DP 0205 (entre os 
puntos quilométricos 0,780 e 
1,830), que será financiada in-
tegramente pola Deputación de 
A Coruña e que ten un custe su-
perior aos 300 mil euros.

Así, desde xullo e ata o re-
mate das obras, dous semáforos 
provisionais regularán o tráfico 
nesta zona. Un deles está colo-
cado á saída da curva da ponte 
da Condomiña, mentres que ou-
tro está situado a uns 100 me-
tros de distancia do primeiro, 
aproximadamente.

O obxectivo fundamental 
das obras é mellorar a seguri-
dade dun tramo polo que transi-
tan moitas persoas, fomentando 
a redución do uso do coche e, 

polo tanto, tamén das emisións 
de CO2. Ademais, coa execu-
ción desta nova senda peonil, 
moitas nais e pais terán máis fa-
cilidades para achegar, a pé, ás 
nenas e nenos que van ao CEIP 
Agro do Muíño.

O concelleiro de Obras e Ur-
banismo, Blas García, amosou 
a súa satisfacción polo comezo 
destas obras e pediulle com-
prensión aos e ás condutores 
que habitualmente usan esta es-
trada, xa que “durante uns me-
ses haberá algunhas retencións 
de tráfico pero son por unha 
boa causa porque cando esta 
senda estea rematada mellora-
ranse as comunicacións a pé en-
tre a zona das Cortes e Agro do 
Muíño con Bertamiráns”. Ade-
mais, salienta que “con esta 
nova senda farase un circuíto 
para pasear ou correr que enla-
zará a pista da EDAR de Sisalde 
con este novo treito”.

A futura senda disporá de 
1,80 metros de ancho por 
1,110 metros de lonxitude (990 
metros pola marxe esquerda e 
120 metros pola dereita). Para 
a súa construción está a ser em-
pregado unha base de zaho-
rra e pavimento de formigón. 
O proxecto tamén inclúe a ca-

nalización de pluviais e ilumi-
nación, así como a construción 
de seis muros de contención de 
bloque de granito. Asemade, 
tamén se procederá á coloca-
ción de nova sinalización hori-
zontal. Está previsto que a du-
ración das obras sexa de seis 
meses.
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O investimento para a me-
llora dos tres camiños chega a 
Ames a través do programa de 
mellora de camiños municipais 
de acceso a explotacións agra-
rias da Axencia Galega de Des-
envolvemento Rural (Agader), 
con cargo ao plan de mellora 
de camiños municipais 2017-
2018 que fai unha achega de 
43.182. euros. O Concello de 
Ames asume os 9.068,22 euros 
correspondentes do IVE.

O proxecto técnico destas 
obras, realizado polo enxe -
ñeiro de camiños Julio C. 
Rojo Martínez, foi aprobado 
por unanimidade no pleno 
municipal de xuño, logo de 
que o goberno o presentara 
como moción pola vía de ur-
xencia e o concelleiro de Ur-
banismo, Obras Públicas e 
Servizos Básicos, Blas Gar-
cía, expuxera os motivos da 
súa inclusión na orde do día.

“Resaltamos a aposta que 
este goberno realiza pola 
mellora do rural; en con-
creto estes tres camiños esta-
ban en mal estado e necesi-
taban ser pavimentados con 
urxencia”, manifesta o con -
celleiro Blas García. Gar-
cía expresa ademais a dis-
conformidade do goberno 

de Ames con este plan da 
Xunta porque reduciu con-
siderablemente a cantidade 
que lle viña dando aos con-
cellos para este tipo de pro-
gramas “no noso caso pasa-
mos de recibir 60.000 euros 
o ano pasado a ter pouco 
máis de 40.000 euros para 
dos anos”.

Teo foi o lugar escollido para 
acoller unha xuntanza sobre o 
transporte metropolitano no que 
participaron os concellos da 
“coroa” da área de Santiago. 
A instancias da concelleira de 
mobilidade de Teo, Conchi 
García, mantívose un encon-
tro ao que asistiron o alcalde 
de Ames, Jose Miñones, o de 
Brión, José Luis García, o rexe-
dor de Oroso, Manuel Mirás e 
o concelleiro de mobilidade de 
Santiago, Jorge Duarte.

Deste xeito na reunión abor-
dáronse problemáticas concre-
tas como a necesidade de am-
pliar frecuencias e rutas, o cum-
primento dos horarios das liñas 
ou a mellora da información dos 
horarios ao usuario e outros as-
pectos como a necesidade dun 
plan de mobilidade para estes 
concellos que se terán que ex-
plorar a medio prazo.

Ademais disto cada Conce-
llo ten as súas particularidades. 

Conchi García, a concelleira 
de Teo contempla “a importan-
cia de deseñar unha liña circu-
lar que pase por Teo, Santiago 
e Ames e que poida beneficiar 
a unha poboación estimada su-
perior ás 30.000 persoas”. “O 
noso interese é trasladar esta e 
outras propostas á Xunta para o 
que seguiremos falando en vin-
deiras xuntanzas”.

Miñones destaca a “preocu-
pación constante sobre como se 
vai desenvolver este tema ata o 
2019. Temos que xuntarnos cos 
concellos de arredores de San-
tiago para poñer en común to-
das as demandas e a creación 
de líñas necesarias para poñe-
las nun documento conxunto 
para entregala na consellería e 
se nos tome en conta”.

AMES REUNIUSE COS CONCELLOS VECIÑOS

MOITO POR FACER NO 
TRANSPORTE METROPOLITANO

COMEZAN AS OBRAS EN CAMIÑOS 
DA AMEIXANDA, AMES E COVAS

AGADER ASUME O COSTE DE 43000 € E O CONCELLO PARA O IVE

AMES RENDEU 
HOMENAXE A MIGUEL 
ÁNGEL BLANCO E 
DEMÁIS VÍTIMAS DO 
TERRORISMO

Ás 12:00 da mediodía do 
mércores 12 de xullo, foi a hora 
sinalada para que a corpora-
ción municipal, encabezada 
polo alcalde José Miñones, e 
algún dos traballadores do con-
cello gardaron un minuto de si-
lencio en recordo a Miguel Án-
gel Blanco e as demais vítimas 
do terrorismo. 

A mediados de xullo cumprí-
ronse vinte anos do asasinato 
do concelleiro do Partido Po-
pular de Ermua por parte da 
banda terrorista ETA.

Esta iniciativa, xurdida da 
FEMP, convidaba a todos os 
concellos de Galicia e do resto 
de España a gardar un minuto 
de silencio e así honrar a me-
moria de Miguel Ángel Blanco.

ABRE O REXISTRO PARA 
FACERSE VOLUNTARIO 
DE PROTECCIÓN CIVIL 

A creación da Agrupación 
de Voluntarios e Voluntarias de 
Protección Civil para o Concello 
de Ames ponse en marcha coa 
apertura do rexistro no que se 
poden anotar todos os veciños e 
veciñas que o desexen. A corpo-
ración aprobou a creación deste 
corpo de voluntarios que servirá 
de elemento de apoio á Policía 
Local, prestará servizos nos distin-
tos eventos e actividades que se 
realizan no Concello de Ames e 
colaborará con outros concellos. 

Calquera persoa que o des-
exe pode facerse voluntario de 
Protección Civil en Ames. O pro-
cedemento é sinxelo: basta con 
baixar a solicitude dende a pá-
xina web do concello, cubrila e 
entregala no Rexistro Xeral do 
Concello, tanto na Casa Consis-
torial como nas Oficinas de Ser-
vizos Múltiples do Milladoiro. 
Unha vez presentada esta solici-
tude, o departamento correspon-
dente do Concello poñerase en 
contacto cos interesados e intere-
sadas para coñecer a súa dispo-
sición e saber máis polo miúdo 
se posúen algún tipo de forma-
ción ou experiencia relacionada 
coa actividade que se desen-
volve na Agrupación de Volunta-
rios e Voluntarias de Protección 
Civil (AVPC). 
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A XUNTA SUBE A SÚA A ACHEGA 
AO CONVENIO DE COMEDORES

O Consello da Xunta de 
Galicia, celebrado o pasado 
29 de xuño de 2017, deu luz 
verde á firma dun convenio de 
colaboración entre a Conse-
llería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria e o 
Concello de Ames para a xes-
tión do servizo de comedor es-
colar en cinco centros educa-
tivos de ensinanza infantil e 

primaria do concello, por im-
porte máximo de 214.490 eu-
ros, durante os próximos dous 
cursos.

Da firma do convenio con 
Ames beneficiarase os come-
dores escolares dos CEIP A 
Maía, Agro do Muíño, Ba-
routa e Ventín; ademais do co-
medor da EEI do Milladoiro. 

No marco deste acordo, a 
Xunta subvencionará os menús 
dos comensais durante todo o 
curso escolar, mentres que o Con-
cello asume a xestión do servizo 
e a elaboración dos menús, de-
bendo garantir a calidade e o 
equilibrio nutricional dos mes-
mos, ao igual que o coidado e 
asistencia dos alumnos durante 
as comidas.

O grupo municipal do Partido 
Popular de Ames considera nece-
sario “continuar perfeccionando 
o modelo de colaboración en-
tre ambas administracións, co-
ñecer o custe anual por usuario 
dos comedores escolares xestio-
nados directamente por Educa-
ción, e incrementar a axuda eco-
nómica destinada ao Concello 
de Ames”.

O PP DE AMES FÍXOSE ECO DA NOTICIA E ESIXE QUE SE CONTINÚE PERFECCIONANDO O MODELO

O IES MILLADOIRO, “SELLO 
DE VIDA SALUDABLE”

O instituto de educación 
secundaria do Milladoiro 
volve a estar de celebración. 
Se fai un par de semanas sa-
bíamos da nova de que dous 
alumnos do centro obtiveran 
o premio aos mellores expe-
dientes e notas da EBAU (an-
tiga selectividade), agora 
volven a recibir unha nova le-
dicia. O Ministerio de Edu-
cación, Cultura e Deporte 
acaba de condecorar ao IES 
do Milladoiro co distintivo 
de calidade “Sello de Vida 
Saludable”.

Este selo otorgado polo 
Ministerio supón un “reco-
ñecemento público dos cen-
tros docentes que fomenten 

a aprendizaxe da saúde no 
ámbito educativo, así como a 
asunción de práticas de vida 
saudable e unha educación 
física que permita o ade-
cuado desenvolvemento per-
soal e social ao longo da es-
colarización do alumnado”.

Neste 2017, 46 centros 
de toda España obtiveron o 
distintivo; catro son galegos 
e un deles, o IES do Milla-
doiro. Dende que o instituto 
abrira as portas no conce-
llo, son moitos os recoñece-
mentos que están a recoller 
tanto pola súa labor educa-
tiva como no ámbito de acti-
vidades que poñan en valor 
aos rapaces e rapazas.

VIAXES NO TEMPO NA 
ESCOLA DE VERÁN DE AMES

O programa de concilia-
ción Escola de Verán, come-
zou a primeiros de xullo no 
Concello de Ames, contará 
cunha liña temática baseada 
nas viaxes no tempo, concre-
tamente, á época dos celtas 
e dos romanos e ao período 
medieval.

Nesta edición pasarán 
pola escola de verán un to-
tal de 356 rapazas e rapaces, 
162 en Bertamiráns e 194 no 
Milladoiro. Durante a primeira 
quincena de xullo, todas as ac-
tividades que se realizaron xi-
raron en torno aos “celtas, as 
comunidades e as tradicións”, 

mentres que na segunda quin-
cena as actividades estarán 
orientadas a coñecer os “ro-
manos: as civilizacións, os xo-
gos e os espectáculos”. 

En agosto, as e os parti-
cipantes da Escola de Verán 
achegaranse á cultura me-
dieval, con iniciativas varias 
como a dunha feira medieval 
con elementos construídos po-
los nenos e nenas. Alén diso, 
e de maneira transversal, du-
rante este dous meses traballa-
ranse aspectos como a igual-
dade de xénero, a educación 
emocional ou a animación á 
lectura. 

Entre o 3 e o 7 de xullo, 
desenvolveuse na Escola 
de Verán de Bertamiráns o 
proxecto “A Vila do Mañá”, 
un obradoiro didáctico de 
urbanismo e patrimonio, a 
través do cal nenas e nenos 
amesáns repensaron os es-
pazos nos que viven e dese-
ñaron estratexias de me-
llora dos mesmos. 

Entre o 7 e 11 de agosto, 
serán as nenas e nenos do 
Milladoiro os encargados 
de reflexionar sobre o seu 
entorno. Todas as activida-
des contaron co apoio e 
participación das monito-

ras e monitores da Escola 
de Verán.

Co obxectivo de crear 
unha actitude crítica desde a 
infancia, o proxecto “A Vila 
do Mañá” tenta transmitir ás 
nenas e nenos a idea de que 
a cidade é un espazo de ac-
ción, que se pode transfor-
mar pensando nas necesida-
des de todas e todos, tamén 
das e dos máis pequenos. 

O proxecto tamén pre-
tende situar a vida das ne-
nas e nenos nas rúas, afas-
tándoos do uso abusivo das 
novas tecnoloxías. 

A VILA DO MAÑÁ PASA AO 
MILLADOIRO EN AGOSTO
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As familias do noso conce-
llo demostraron unha vez máis 
a súa solidariedade, pasando 
dunha soa familia acolledora 
a 10 nun período de dous 
anos. Asemade, o Concello de 
Ames tamén aporta o seu grao 
de area, sufragando o billete 
de avión das cativas e cativos 
que estarán durante os meses 
de verán no concello.

Malia as dificultades xurdi-
das nos últimos días coas aero-
liñas, as 11 nenas e nenos sa-
harauís que veñen a Ames xa 
están todas e todos coas súas 
familias de acollida. A entrega 
ás familias tivo lugar no Hotel 
Scala de Padrón.

AMES DOU A BENVIDA AOS PARTICIPANTES 
DO PROGRAMA VACACIÓNS EN PAZ

AMES PASOU DE UNHA SOA FAMILIA ACOLLEDORA A 10 EN SÓ DOUS ANOS 

Ata finais de agosto, as 11 nenas e nenos saharauís acollidos por familias amesás gozarán do verán no noso concello, 
grazas ao programa Vacacións en Paz, organizado pola asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí (SOAGAPS) 
e que conta coa colaboración do Concello de Ames

REMATA UNHA NOVA TEMPADA DO 
CLUBE DE LECTURA DO MILLADOIRO

“O Clube de Lectura está 
aberto a calquera persoa que 
polas circunstancias da vida 
deixara de ler e agora queira 
retomar o hábito e tamén a 
aquelas persoas que gosten de 
compartir os textos que len”, co-
menta Santiago Eirís, técnico 
das Bibliotecas Municipais e di-
namizador deste club desde os 
seus inicios.

“É unha reunión de amigos 
que len e comentan, unha reu-
nión distendida, sen academi-
cismos”, matiza Eirís ao tempo 
que convida á veciñanza de 
Ames a que se una o curso vin-
deiro a esta ágora literaria no 
que participan desde rapaces 
que aínda están estudando 
até cidadáns xubilados, “moi-
tas máis mulleres que homes”, 
segundo conta o bibliotecario.

Cómpre salientar que o 
Clube de Lectura dedica dúas 
sesións ao longo do ano a que 
cada un dos seus membros re-
comende as súas lecturas par-
ticulares. Froito desta proposta, 
o club de lectura do Milladoiro 

compartiu este curso Maus, a 
novela gráfica de Art Spiegel-
man e as Novelas Ejemplares 
de Cervantes “foi estupendo 
reler un clásico, sempre que 
volves sobre eles atopas cou-
sas novas”, salienta Eirís.

Para o concelleiro de Edu-
cación e Cultura, David San-
tomil, apoiar calquera inicia-
tiva que fomente a lectura é 
unha obriga e é un pracer ao 
mesmo tempo porque “amosa 
que a nosa é unha socie-

dade viva, ávida de saber e 
de compartir coñecemento e 
unha sociedade que se move 
nestes parámetros sempre é 
unha sociedade moito máis 
sa”, rematou o titular de Cul-
tura e voceiro do BNG.
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AMES NOVO RECLAMA A POSICIÓN DO 
GOBERNO SOBRE A EDAR DO SOUTO

NON LLE PARECE A MELLOR UBICACIÓN PARA A ESTACIÓN DEPURADORA DE COMPOSTELA

Ames Novo reclama ao tri-
partito de Ames que facilite 
toda a información aportada 
na reunión da Mesa de Segui-
mento do Proxecto da nova 
EDAR de Santiago de Com-
postela, na que se soubo no 
pleno de xuño que estiveron 
presentes membros do Go-
berno municipal, e coñecer as 
resolucións que se tomaron

O alcalde, José Miñones, e 
outros membros do Goberno 
xunto con algúns veciños e ve-
ciñas, visitaron a finais do pa-
sado mes de xuño a EDAR de 
Ourense. Os de Pilar Cando-
cia demandan saber as con-

dicións de dita visita, a ra-
zón pola cal no se avisou aos 
membros da oposición, recal-
can a importancia da transpa-
rencia e publicidade no asunto 
e o posicionamento que ten o 
tripartito.

Ames Novo reclama que 
o Souto “non é o lugar máis 
axeitado para a ubicación da 
EDAR e a mesma non debe ser 
decidida en base a cuestións 
temporais ou económicas. A 
elección de tecnoloxías respec-
tuosas con medio ambiente de-
ben de ser tidas en conta ao 
tempo que se respecta o patri-
monio natural e cultural”.

OS ACHADOS ARQUEOLÓXICOS DA ZONA DIFICULTAN AS 
OBRAS E ACONSELLAN O CAMBIO DE UBICACIÓN DA EDAR

EN SETEMBRO TERÁ LUGAR A
I MOSTRA DO MILLADOIRO

A I Mostra Milladoiro que se celebrará á volta 
do verán ten como obxectivo reunir aos sectores 
empresariais, comerciais e profesionais de Ames 
e a súa contorna, dalos a coñecer e poñelos en 
valor na bisbarra. Ocupará o espazo dispoñible 
entre o Pavillón Polideportivo, a Casa da Cultura 
e o aparcadoiro e tratará de potenciar a relación 
entre a veciñanza. Contará con actividades para 
os máis pequenos, eventos para os distintos secto-
res profesionais, mostras e exposicións.

Deste xeito podemos coñecer que os stands re-
presentativos do comercio amesán ocuparán o in-
terior do Pavillón de deportes, a exposición das 
empresas do Concello baixo carpa e stands situa-
ranse no aparcadoiro da Casa da Cultura. Ade-
mais, tamén no aparcadoiro da Casa da Cultura, 
haberá catro áreas de exposición máis que se de-
dicarán a automóvil novo, automóvil usado, ma-
quinaria e xardinería e flores.

Cómpre salientar tamén que o sector hostaleiro 
terá unha importante presenza no evento, posto 
que se confeccionarán trípticos indicativos con 
mapa e localización onde figuren os establece-
mentos. Estes trípticos entregaranse gratuitamente 
nos diferentes stands expositivos da Mostra. Ade-
mais os tres días que dura a Mostra, venres 22, 
sábado 23 e domingo 24, realizaranse sorteos 
entre o público a través das rifas que se reparti-
rán entre todos os expositores. Os premios serán 
entregados por diferentes persoeiros de recoñece-
mento no Milladoiro. Un concurso fotográfico de 
mascostas, a festa infantil “Volta ao cole” e radio 
en directo completan a programación. REUNIÓN DA MESA DO COMERCIO LOCAL
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ENERXÍA DESBORDANTE NA FESTA DA 
OFICINA MUNICIPAL DO VOLUNTARIADO 

NON LLE PARECE A MELLOR UBICACIÓN PARA A ESTACIÓN DEPURADORA DE COMPOSTELA

A festa de fin de curso das 
actividades de voluntariado 
tornouse un festival cheo de 
enerxía, xa que alí estiveron 
moitas das persoas que par-
ticipan dos servizos do vo-
luntariado amesán como, 
por exemplo, o de apoio es-
colar ou o das Escolas Inte-
grais de Maiores. A festa ce-
lebrouse a na última semana 
de xuño na Casa da Cultura 
de Bertamiráns.

As e os integrantes das Es-
colas de Maiores interpretaron 
teatro, poesía e canto para 
festexar o remate do curso. Ao 
longo da tarde, tamén houbo 
unha entrega de diplomas ás 
e aos participantes das Esco-
las Integrais de Maiores, ás 
voluntarias do roupeiro muni-
cipal e ás voluntarias e volun-
tarios do proxecto de apoio 
escolar para nenas e nenos 
en risco de exclusión social. 
No festival tamén participa-
ron persoas que forman parte 
doutros obradoiros como o de 
patronaxe, corte e confección, 
o de inicio á costura ou o de 
“Achégate ao Inglés”. Tamén 
asistiu ao festival a conce-
lleira de Voluntariado, Isabel 
González, así como o coordi-
nador da Oficina de Volunta-
riado de Ames, Rubén Ramos.

Liexgamedia REVISTA GRATUÍTA MENSUAL                                                       

OFERTA DE PUBLICIDADE
Unha colaboración ventaxosa para o seu negocio e para que Ames conte cunha información 
mensual plural e gratuíta. Anúnciese na nosa publicación por un investimento mensual moi 
reducido. Desde tan só 10€ ao mes + IVE, con un compromiso mínimo de 6 números. 

10 mes
euros

Con 6 meses de permanencia un 
anuncio tamaño tarxeta en 
páxina interior

Por 12 números incluímos unha 
publirreportaxe do negocio  

25 mes
euros

por
Con 6 meses de 
compromiso, faldón no 
interior.
Con 12 números, 
engadimos dúas 
reportaxes do negocio 
ou 6 números con 
anuncio a 1/2 páxina 
(intercalando faldón e 
1/2 páxina todo o ano).

Máis información: 620 96 75 49

A EMMA INSCRÍBESE NO 
REXISTRO DE ESCOLAS DE 
MÚSICA DE GALICIA

O pasado 10 de xullo pu-
blicouse no DOG a orde do 
pola que se autoriza a inclu-
sión da Escola de Música Mu-
nicipal de Ames (EMMA), no 
rexistro de escolas de música 
e danza de Galicia.

A inscrición no Rexistro 
permite, entre outros aspec-
tos, optar ás liñas de subven-
ción convocadas pola Xunta 
de Galicia e a Deputación da 
Coruña, para a realización de 
investimentos na Escola Muni-
cipal de Música que permi-
tan incrementar o número de 
prazas.

“En menos de dous anos 
logramos regularizar a situa-
ción contractual do local no 
que está situada a Escola de 
Música en Aldea Nova e ins-
cribila no Rexistro. Estes son 
dous pasos fundamentais 
para a consolidación da Es-
cola, do profesorado e das 
posibilidades de incrementar 
o volume de alumnado”, cele-
brou o concelleiro de Cultura, 
David Santomil.
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UN GATO DA CAZA A DÚAS SERPES DE 
GRAN TAMAÑO PRETO DO SEU FOGAR

A SORPRESA FOI MAIÚSCULA ENTRE OS PROPIETARIOS E VECIÑOS 

Xa desde o antiguo Exipto 
se venerou ao gato non só por 
o seu parecido en versión do-
mesticable cos grandes felinos 
como o león (imaxe da súa dei-
dade principal, o sol Ra), senón 
máis ben polo que sempre se 
quixo a estes bichos preto dos 
humanos, cazan ratos e ratas, 
e tamén serpes, como a vívora 
cornuda, moi frecuente nos en-
tornos de cultivo das ribeiras do 
Nilo.

Agora esta fama de caza-
dor infatigable e curioso irre-
dento que ten este animal perso-
nificouse neste gato negro con 
pinta de destacar máis por inde-
pendente que por cariñoso. E a 
súa lenda de indomable vai en-
gordando polos seus feitos. Ca-
zador  habitual, a curiosidade 
e a calor e humidade deste ve-
rán levou ao noso heroe domés-
tico a atoparse en dúas oca-
sións con dous inimigos a con-
siderar, tanto por perigosidade 
como por tamaño. 

Pero aí están os xenes do 
noso escuro minino. Quizá froito 
dun recordo subconsciente dos 
antepasados exipcios este gato 
acabou coa ameaza de dúas 
vívoras nas proximidades do 
fogar humano que lle da acu-
billo. Por iso os seus donos es-
tán tan orgullosos da súa “fiera” 
e este polas noites de lúa chea 
pasea máis fachendoso que o 
famoso O´Maley de Disney ou 
que o antiheroe dos baixos fon-
dos, Don Gato, que nos presen-
taba de pequenos a Warner en 
debuxos animados. 

Por outra banda hai que pen-
sar na proliferación de reptís 
que se está a deixar ver en Bar-
tamiráns e a contorna. Non creo 
que sexa para asustarnos, pero 
é lóxico que si descoidamos o 
entorno, tanta zona verde, pa-
sada a boscosa, se convirta 
en hábitat ideal de estas cria-
turas, de natural tímido, e das 
que non deberiamos ter nada 
que termer se procedemos con 
sentido común nas nosas saidas   
polo campo, as ribeiras dos ríos 
ou polo monte.

E se algo temen non dubiden  
en acompañarse dun felino. 

J CARNOTA
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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
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INGREDENTES:
• 300 ml. NATA 35% M.G.
• 300 ml. LEITE ENTEIRO
• 1 VAINA DE VAINILLA
• 80 gr. AZUCRE
• 4 XEMAS DE OVO

www.galletasparamatilde.com

RACIÓNS: 6
DIFICULTADE: baixa
TEMPO: 15 minutos + 4 horas 
de conxelador

xeado de 
vainilla

 Sandra Novo
[Blogueira]

Se vos gustan os xeados, se sodes dos que vos encanta gozalos durante todo o ano, faga frío ou ca-
lor, esta é a vosa receita. Déixovos o paso a paso para preparar un dos clásicos, o xeado de vainilla. 
Seguramente, o xeado de vainilla é, xunto co xeado de amorodo e o de nata, un dos básicos atempo-
rais en todas as xeaderías, ano tras ano. 

Asegúrovos que non se trata dun xeado máis, o seu sabor é incrible e a súa textura cremosa. Parte 
importante para conseguir un xeado de vainilla de cinema é o feito de utilizar vainilla natural. O sabor 
é radicalmente mellor ó que conseguiremos con esencias ou extractos. A textura de crema a dá a súa 
parte de nata e xemas. En resumo, un xeado de categoría que convencerá aos máis esixentes catado-
res, facede a proba e contádesme.

1.- Abrimos a vaina de vainilla facéndolle un corte ao longo. Coa punta dun 
coitelo retiramos as sementes e reservamos vaina e sementes.

2.- Nun cazo engadimos o leite enteiro, as 4 xemas, o azucre, as sementes de 
vainilla e a vaina. Poñemos o cazo ao lume e sen parar de remover, quentamos, 
a lume medio, ata que o azucre se disolva. É importante que regulemos a tempe-
ratura para que non estea demasiado quente, debemos bater sen parar para evi-
tar que o ovo puidese callarse. A mestura non debe chegar a ferver en ningún 
momento.

3.- Cando vemos aparecer burbullas na superficie da mestura apagamos o 
lume e vertemos a mestura nun bol. Engadimos a nata e mesturamos ben.

4.- Vertemos a crema do xeado nun táper sen tapa e gardámolo no conxela-
dor. Esperamos 2 horas e retiramos do conxelador para batelo enerxicamente. Así 
rompemos os cristais de xeo. Volvemos gardar no frigorífico e, cada 30 ou 45 mi-
nutos, repetimos a operación 2 ou 3 veces máis.

Este paso pode ser un pouco engorroso pero fará que o xeado sexa moito máis 
cremoso. Tamén vos digo que, nalgunha ocasión, só o repasei 2 veces e en casa 
durou igualmente un suspiro.

PODOLOGÍA
Confección de plantillas

Estudio de la marcha humana

Órtesis de silicona (deformidades en dedos, 
garras, supraductus)

Podología infantil, geriátrica y deportiva

Tratamientos de afecciones del pie: helomas (callos),
hiperqueratosis (durezas), micosis (hongos), papilomas,
patología de las uñas (uñas encarnadas, hongos), pie de atleta

Avda. da Mahía, 119    15220    Bertamiráns - Ames
T +34 881 819 556  /  pmedica@servinorprevencion.com
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