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CAMPOS DE FÚTBOL AGARDAN 
QUE O CONCELLO OS RECUPERE

PREOCUPA
A CALIDADE 
EDUCATIVA E A 
CONVIVENCIA
NO IES AMES 

O CENTRO 
DE SAÚDE DO
MILLADOIRO,
PRONTO UNHA
REALIDADE

COMEZARON 
AS PISCINAS E
OS PLANS DE 
CONCILIACIÓN
PARA O VERÁN

O Agrón fai tempo 
que decidiu xogar en 
Negreira, aportando va-
lor engadido ao Campo 
de Cepelo  

A época das vacas 
gordas situou un campo 
de fútbol case e ncada 
parroquia, agora son ins-
talacións abandonadas

Varios son de titulari-
dade municipal como en 
Agrón ou en Castiñeiro 
do Lobo, outras intala-
cións son de sociedades 

As Pateleiras, do Bert-
miráns podería servir de 
respiro ás saturadas ins-
talacións do campo de 
fútbol municipal

Espina 
e Delfín 
encárgase 
da auga
municipal

O ciclo da auga serve para evidenciar 
o distanciamento entre o Tripartito e a 
Oposición

SAN XOÁN 
CON LUME DE 
CACHARELA, 
SARDIÑAS E 
CHURRASCO 

leisynegocios@leisynegocios.com

981 10 40 10
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NAIS E PAIS DO IES AMES MOBILIZADOS 
POLO DETERIORO SOCIAL E EDUCATIVO

A asamblea foi convocada 
por un grupo de nais e pais 
sen que a ANPA estivera pre-
sente en ningún momento. As 
persoas responsables desta re-
unión confirmaron que se puxe-
ron en contacto coa asociación 
de nais e pais pero que non re-
cibiron resposta tanto por co-
rreo como por teléfono. Moi-
tos dos presente cuestionaron 
o papel da asociación xa que 
“é unha das poucas entidades 
que ten un funcionamento moi 
irregular se a comparamos con 
outras asociacións dos demais 
centros educativos”. 

Consideran que é inadmi-
sible que non se tomaran car-
tas no asunto para convocar 
un consello escolar o unha reu-
nión extraordinaria. A informa-
ción que chega a este medio é 
que a ANPA do instituto non re-
cibiu nin correo nin chamada 
algunha das persoas responsa-
bles desta asamblea.

Respecto a situación que se 
tratou do código da vestimenta, 
pais e nais denunciaban que 
as rapazas víanse “criminaliza-
das dende a dirección do cen-
tro pola súa vestimenta xa que 
lles culpan do que lles sucede 
por ir vestidas tal e como van”. 

Os reunidos debateron o có-
digo de vestimenta do instituto 
no que se din xeneralidades e 
que foi aprobado nun claustro 
de profesores sen contar coa 
decisión dos pais, nais e alum-
nos. Unha das medidas para 
paliar esta situación e que pro-
poñen este grupo de pais é a 
creación dun coordinador ou 
coordinadora de igualdade 
para que medie en este tipo de 
situacións conflitivas por actos 
machistas. 

Os presentes debateron so-
bre a inclusión do Plan de Igual-
dade en todos os centro educa-
tivos de Galicia xa que nun fu-
turo podería evitarse este tipo 
de situacións entre os rapaces 
e a dirección. 

Nos centros de Cantabria ou 
Andalucía este tipo de plans le-
van bastante percorrido e fun-
cionan con normalidade xa 
que a figura do coordinador de 
igualdade, incluído neste plan, 
é unha peza fundamental na re-
solución de conflitos.

No tocante aos itinerarios 
de bacharelato. A situación ac-
tual dos rapaces obrigan en 
ocasións a escoller obrigato-
riamente relixión como mate-
ria por tema de horas. Segundo 
mestres presentes na reunión, 
a directora do centro “colleu a 
hora de reforzo para engadirlla 
a unha das materias específicas 
que teñen que coller polo tanto 
pasan de 3 horas a 4 horas e 
moitos dos itinerarios ofertados 
pasan por escoller relixión na 
rama de ciencias”. 

Outros centros educativos 
como o Xelmirez II ou o Ponte-
pedriña tiveron diversos proble-
mas cos seus itinerarios pero 
cambiaron o suficiente para 
que a situación de escoller re-
lixión non fora obrigatoria para 
os alumnos que quixeran cur-
sar certas materias. Moitos dos 
presente queixáronse de que 
“non pode ser posible que un 
centro educativo público, de 
certa maneira, obrigue aos no-
sos rapaces de ter que dar re-
lixión cando debe manterse a 
laicidade”. 

As manobras que fixo a di-
rección do centro considéra-
nas excesivas e que rozan a ile-
galidade. Prímase o aforro de 
cartos e de profesores mentres 
que os servizos e as opcións 
de asignaturas veñen minguán-
dose dende fai anos, baixando 
o nivel educativo do centro de 
ensino. 

Un das nais presentes falaba 
que este ano recibiu unha cha-
mada do centro para aconse-
llar ao seu fillo que cambiara 
de asignatura optativa por ou-
tra distinta. Unha mestra que 
estaba presente na reunión afir-

maba que o alumno non debe-
ría cambiar de asignatura se 
non quere, polo que se volven 
a recibir este tipo de chamadas 
recomendaba que se mantive-
ran na mesma postura para que 
o centro non recorte en traballo.

As críticas contra a direc-
ción do centro foron claras e 
acusan a directora do IES de 
Ames de facer todo o posi-
ble para tapar os problemas 
en vez de solucionalos. Recla-
mouse que a figura da orienta-
dora escolar estivera más pre-
sente pero que os medios que 
ten son escasos para todos os 
problema que ten que solucio-
nar polo que a súa carga de 
traballo é dabondo para abor-
dar preto de 800 alumnos que 
ten o centro educativo. 

Unha das conclusións que 
se chegou nesta asamblea é 
facer unha comisión que sería 
a encargada de facer que as 
súas demandas no tocante das 
actitudes machistas así como 
dos itinerarios poidan solucio-
narse. De tal forma, esta comi-
sión poñerase en contacto coa 
inspectora do centro e a ins-
pección xeral para solventar a 
situación que comentan “ven 
de moito atrás pero a situación 
xa está no límite”. Os pais e 
nais presentes aseguraron que 

esta comisión debería man-
terse no tempo para abordar 
máis temos no vindeiro curso 
xa que ante o inminente final 
do ano académico “é case im-
posible abordar todas as cues-
tións plantexadas na reunión”.

Esta redacción púxose en 
contacto coa dirección do cen-
tro para coñecer a outra parte 
implicada nestes problemas que 
se veñen dando de fai tempo. 

A resposta da directora foi 
clara: “Non quero entrar en po-
lémicas e non penso facer de-
claracións respecto as falsida-
des que se dixeron nesa reu-
nión”. O mutismo que mantén o 
centro educativo contrasta coas 
gañas dos pais e nais para es-
clarecer a situación e poder re-
solver todo o acontecido nos úl-
timos anos.

Agora toca esperar e que a 
comisión nomeada poida facer 
chegar as súas reclamacións á 
inspección xeral e que a situa-
ción poida resolverse da mellor 
maneira posible. 

Esperemos que actos machis-
tas ou certas actitudes non vol-
van a repetirse nun centro que 
durante moitos anos foi un refe-
rente en calidade educativa na 
nosa contorna.

O ÚLTIMO, UN CASO DE MACHISMO ONDE A DIRECCIÓN CRIMINALIZOU Á VÍTIMA POLO XEITO DE VESTIR

Máis de 60 pais e nais dos alumnos e alumnas do IES de Ames reuníronse no Pazo da Peregrina ante a situación 
de insostibilidade que se está a vivir no centro educativo de Bertamiráns. Os puntos a tratar foron a normativa de 
vestimenta do instituto polos casos machistas que se están a dar e os distintos itinerarios ofertados no centro que 
obrigan en moitas ocasións a escoller relixión como materia para poder completar as horas dispoñibles.

portogalicia@hotmail.com 652 823 898 (Antonio)
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O CENTRO DE SAÚDE DO MILLADOIRO 
SERÁ PRONTO UNHA REALIDADE 

MIÑONES VALORA O ESFORZO DO GOBERNO, QUE MANTÉN ESTE PROXECTO COMO UNHA PRIORIDADE

Os membros de tripartito do Goberno local trasladáronse ao Milladoiro para presentar ante os medios de comuni-
cación os planos do futuro Centro de Saúde de Milladoiro. Despois de anos reclamando esta infraestrutura para a 
veciñanza parece que hoxe está máis cerca que nunca e poderá converterse nunha realidade nun prazo de seis 
meses, cando comecen as obras, despois da licitación por parte da Xunta de Galicia.

Preto de dous millóns de euros serán invertidos neste centro sa-
nitario con máis de 1.600 metros cadrados de superficie e cunha 
execución como máximo de 17 meses. O alcalde, José Miñones, 
confía que este tempo se vexa reducido en 12 meses. O centro non 
contará con aparcadoiro propio pero os arredores da Travesía do 
Porto adaptarase para facer prazas de aparcamento, será o propio 
concello o encargado de facer estas obras así como de alumeado 
e servizos básicos para dotar de equipamento ao centro de saúde.

Esta infraestrutura disporá principalmente de tres módulos. No 
primeiro estarán situadas as áreas de pediatría e maternidade; na 
segunda estará a área de medicina xeral, e a terceira estará dedi-
cada a fisioterapia, odontoloxía e salas de oficinas. Asemade, exis-
tirán varias zonas verdes que lle darán luz natural aos diferentes 
módulos, e unha parte baixa na que estarán instaladas as caldeiras 
da calefacción de eficiencia enerxética, etc. A entrada deste equi-
pamento lindará coa Travesía do Porto e estará construída cun pre-
fabricado de formigón. 

Detrás do centro de saúde, o Concello fará unha praza na 
que se construirá un local de usos múltiples para todos os veci-
ños e veciñas da zona. O Goberno quere que esta nova zona 
sexa un punto neurálxico da localidade que contará con novos 
espazos e locais de uso público. Miñones destacou que “dende 
que entramos ao Goberno unha das nosas prioridades era facer 
realidade este proxecto. Agora podémolo ver en papel e den-
tro de moi pouco xa será posible velo en persoa”. Ademáis, o 
concelleiro de Obras, Blas Garcia, agradeceu aos técnicos mu-
nicipais e ao propietario da parcela a súa contribución para fa-
cer que este proxecto saira adiante pese aos problemas que fo-
ron xurdindo.

AS CIFRAS

Investimento de 1.884.919,34 euros para levar a cabo as 
obras necesarias.

1.600 metros cadrados de superficie construída.

Tres módulos: pediatría e maternidade, medicina xeral e 
oficinas, fisioterapia e odontoloxía.

Sen aparcadoiro propio no centro pero prazas dispostas 
polo concello no arredor da zona.
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Desde o 16 de xuño 

ESPINA E DELFÍN XA XESTIONA O CICLO 
INTEGRAL DA AUGA 

A finais do 2016, o Partido 
Popular de Ames avisaba de 
que moitos veciños e veciñas 
estaban a rexistrar problemas 
coa facturación dos servizos 
da auga xa que a empresa Ac-
ciona-Espina Servizos, estaba 
a cobrar diferentes conceptos 
que non tiñan que ver coa rea-
lidade. No seu momento, este 
medio púxose en contacto coa 
empresa mencionada e decla-
rou que eses recibos estaban 
ben xestionado e os picos de 
consumo que se atopan vían 
dados por escapes ou roturas, 
algo que a empresa non se po-
día facer cargo.

O Concello de Ames tivo 
que poñerse mans á obra para 
solucionar a situación tan dura 
que se estaba a vivir polo que 
emitiu un decreto polo que se 
prohibe, en certos casos, a em-
presa concesionaria ten prohi-
bido cortar o abastecemento e 
saneamento de agua en tanto 
de que se resolvan todas a 
queixas surxidas.

En febreiro, a Tesourería do 

Concello require información 
dos pagos á empresa Acciona-
Espina Servizos. Ante a omi-
sión dos requirimentos, o 6 de 
abril a Tesourería emite un in-
forme no que a empresa con-
cesionaria está incumprindo 
cunha das obrigacións esen-
ciais do contrato. No Decreto 
1117/2017, recolle que os fei-
tos do informe poden ser consti-
tutivos de dúas infraccións gra-
ves administrativas ao “non fa-
cilitar á administracións as tare-
fas de inspección e control dos 
servizos e a desobediencia das 
ordes oficiais recibidas do Con-
cello relativas ao orden, forma 
e réxime da concesión” e polo 
tanto, resólvese iniciar un expe-
diente sancionador contra Ac-
ciona Agua-Espina Servizos.

A todo isto hai que sumar-
lle a situación da nova empresa 
que, ao final, puido acceder 
a xestión da auga. A media-
dos do ano pasado, o Conce-
llo saca os pliegos para a lici-
tación do servizo da auga na 
que sae Espina e Delfin como 
empresa prestataria do servizo. 

A xestión comezaría en febrero 
pero Acciona-Espina Servizos 
presentou un recurso de reposi-
ción no que consideraban que 
a realidade do proxecto de Es-
pina non concorda coa reali-
dade de Ames. O propio Go-
berna encarga a unha empresa 
para que faga un informe sobre 
a viabilidade do proxecto.

Durante todo este tempo, é 
Acciona - Espina Servizos quen 
segue xestionando a ciclo in-
tegral da auga e os problema 
continúan na facturación. Des-
pois dos informes da asesoría, 
resólvese que definitivamente 
Espina & Delfín será a encar-
gada da xestión da auga e que 
comezará o servizo o 16 de 
xuño.

A anterior empresa presenta 
no Xulgado medidas cautelares 
para que a nova contratista non 
se faga cargo do servizo, pero 
a resolución do xuíz dálle a ra-
zón o concello polo que se se-
gue adiante co proceso. 

Mentres, nun movemento 

único que non se observaba 
dende fai tempo, o Partido Po-
pular e Pacto x Ames solicita-
ban a celebración dun pleno 
extraordinario para que o Go-
berno poida explicar a reali-
dade dos procesos coa nova 
empresa, a antiga, os expe-
dientes, o recibos de cobro... 
Finalmente, o Goberno fixa este 
pleno para o día 22 de xuño no 
que se falou exclusivamente da 
situación que se está a vivir.

O Goberno acusou esta “ar-
timaña” por parte dos dous 
partidos pola confusión na que 
viven, en especial do portavoz 
de Pacto x Ames, Ramón Gar-
cía Argibay.  Para o Goberno, 
o mais grave da situación vi-
vida no pleno foi o propio con-
tido da orde do día con varios 
puntos incongruentes e sen pro-
posta de acordo algunha, de 
forma que non se votou un só 
dos puntos da orde do día.

Sobre o procedemento de 
sanción iniciado polo goberno 
informouse que na Xunta de Go-
berno Local deste xoves, 22 de 

Pese aos diversos problemas que se viña arrastrando dende finais do ano pasado, a empresa Espina e Delfín xestiona, 
dende o 16 de xuño, o chamado ciclo integral da auga. A anterior empresa, Acciona e Espina Servizos, inicia un 
contencioso contra o concello
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xuño, aprobou sancionar a dita 
UTE cunha sanción de multa 
pola contía de 6.001,00 euros, 
por cada unha das infraccións, 
o que xera un total de 12.002 
euros de sanción pecuniaria. 
No tocante á liquidación do 
servizo prestado por esta unión 
temporal de empresas comuni-
couse que aínda non está dis-
poñible dita liquidación e que 
se achegará información cando 
estea rematada. 

No cuarto punto aclarouse 
que a UTE débelle ao Conce-
llo unha contía de 140.000 eu-
ros en concepto de canón. So-
bre o quinto e sexto punto expli-
couse que xa existían os infor-
mes xurídicos necesarios e que 
polo tanto non eran necesarios 
novos informes.

O alcalde, José Miñones, 
manifestou que “todo o pro-
ceso da auga foi transparente 
e a información estivo a dispo-
sición dos concelleiros”. Ade-
mais amosou abundante docu-
mentación ao respecto da acu-
sación de ocultación de infor-

mación que desmentía tal feito, 
como foi o contrato da asisten-
cia técnica asinada polo ante-
rior mandatario, a factura do 
pago que aparece no decreto 
de decembro de 2016, a copia 
do informe sobre a liquidación 
de Espina & Delfín de setembro 
de 2016 e indicou que “tanto 
PP como PxA precipitáronse na 
solicitude deste pleno e preten-
den coñecer información antes 
incluso que o propio goberno 
ou que a conformación dos ex-
pedientes”. Por último, incidiu 
en que “para solicitar informa-
ción non é necesario un pleno 
extraordinario”.

Sexa como sexa, Espina e 
Delfín xa é a encargada de xes-
tionar a auga de Ames e trae 
diversa novidades aos aboados 
e na calidade do servizo. Unha 
delas é a adquisición dun vehí-
culo que conta cunha cámara 
para inspeccionar a rede, de-
tectando posibles problemas 
dunha maneira non invasiva. 
Tamén haberá melloras na xes-
tión dos depósitos coa implan-
tación dun sistema de telexes-

tión, así como unha rebaixa 
das tarifas nas obras de sanea-
mento e abastecemento que 
se lle realicen tanto aos usua-
rios e usuarias como ao con-
cello. A atención ao cliente ta-
mén se verá mellorada coa am-
pliación do horario da oficina 
do servizo municipal de augas, 
que comezará a estar aberta 
tamén os sábados pola mañá. 

Asemade, a partir de agora 
os cobros serán realizados 
polo Concello, a través dunha 
licitación coa Abanca, em-
presa finalmente adxudicataria 
do servizo. 

Desta maneira, o Concello 
comezará a ter información 
relativa aos pagamentos, po-
dendo así evitar algúns dos 
problemas que se veñen suce-
dendo nos últimos trimestres, 
como o non cobro dos respec-
tivos padróns por parte da em-
presa anterior. Alén diso, ta-
mén se está a traballar na con-
tratación dun enxeñeiro de ca-
miños, para poder ter un maior 
control do servizo da auga, e 

para poder realizar un estudo 
de municipalización do servizo. 

O administrador da empresa 
Espina y Delfín, Óscar Rodrí-
guez, destaca que os servizo 
de augas de Ames é para eles 
un servizo emblemático, por 
ser un dos primeiros que tivo a 
empresa. Rodríguez tamén tivo 
unhas palabras para as ame-
sás e os amesáns. “Queremos 
dicirlle á veciñanza de Ames 
que poden esperar de nós un 
traballo moi profesional, como 
sempre o temos desenvolvido. 
Desde a empresa pensamos 
que este contrato é un motivo 
de alegría para nós e tamén 
para as veciñas e veciños de 
Ames”.

Non sabemos se despois de 
isto queda pechado o asunto 
do ciclo integral da agua pero 
o que si esperan os veciños e 
veciños é unha normalidade 
na facturación dos seus recibos 
e unha estabilidade. Toca es-
perar e ver se volveremos ver 
unha nova entrega dos proble-
mas da auga.
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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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O CICLO DA AUGA AMPLÍA A FENDA 
ENTRE GOBERNO E OPOSICIÓN  

O empregado nas valoracións por parte do Goberno e da 
Oposición revelan o estado de ánimo da Corporación municipal. 
Sobrevoan os coitelos entre o Tripartito e os partidos conserva-
dores, que están a facerse con todo o flanco opositor ao baixar 
un pouco os guantes a formación de Candocia, nun xiro estra-
téxico que os de Ames Novo comezaron coa aprobación dos 
Orzamentos. 

A pesares da relevancia que para a veciñanza está a ter a so-
lución dos problemas de auga e limpeza, cuxos recibos traen de 
cabeza a particulares e comerciantes, o pleno discorreu por ou-
tros derroteiros. Camiños por onde a confusión levanta tanta pol-
vareda que non queda pegada do paso da xente por eles. 

Resulta e parece evidencia demostrada que PxA e logo o PP pe-
diron o famoso cónclave extraordinario na procura da documenta-
ción que se lle negara. Uns valiosísimos papeis onde podería non 
estar moi claro se a nova concesionaria tiña ou non as contas a 
pre co Concello ou do conctrario non. Algo que podería impedir 
a concurrencia desta última á licitación do servizo. 

Viron fácil e achandado o camiño populares e do Pacto, pero 
o Goberno non soltou prenda, a “confidencialidade” prima sobre 
a curiosidade. 

A partires de aquí o de sempre. Populares e pactistas deixan 
caer un mar de dúbidas sobre as intencións que se ocultan tras o 
celo do tripartito. Os retrasos ou a negativa de entrega de docu-
mentación a PxA e ao PP está servindo a este partidos para o seu 
exercicio da oposición tanto ou de mellor xeito que os contidos 
que poidan agochar os documentos que o Tripartito se reserva. 

Entre tanto, a cidadanía sigue víctima dun clima de confusión 
sobre os contratos da auga, que ascenderon nalgúns casos, de 
xeito abusivo, ata os 4.000€. PP e PxA xustifican o pleno extraor-
dinario porque jnecesitaban información “o goberno tripartito non 
facilitou nin o número de expedientes abertos, nin as reclama-
cións atendidas e rexeitadas, nin o importe total que supón esta 
facturación defectuosa, nin sequera aporta copia do libro de re-

clamacións que a entidade concesionaria ten a obriga de manter 
a disposición dos aboados segundo o regulamento vixente” din 
desde o PxA. Este partido ven denunciando reiteradamente unha 
posición tibia do Goberno na defensa dos intereses veñais con-
tra os abusos aparecidos en varias ocasións nos recibos da auga. 

Tampouco están contentos coa información da nova concesio-
naria do servizo municipal. da que tiveron acceso a través dos 
medios. 

O Goberno defendeu a transparencia en todo o proceso de li-
citación do Ciclo Integral da Auga, compartindo a documentación 
cos grupos da oposición mediante a conformación dunha comi-
sión específica á disposición da oposición que mantivo ata 15 re-
unións, inclusive dúas posteriores á adxudicación.

Tapar un erro con outro erro cada vez maior foi a táctica de Ar-
gibay ao longo deste proceso no que chega a confundir un con-
trato cun informe, a liquidación de Espina co proceso de licitación 
da auga e mesmo no debate plenario confunde a liquidación de 
obras coa liquidación da empresa Espina&Delfín. 

O Goberno aclarou que o proceso de licitación foi público, 
transparente e aberto, con informes técnicos e xurídicos favora-
bles, adxudicado por unanimidade e co asesoramento dunha 
consultora especializada. Por todo elo, desminte calquera tipo de 
acusación ou difamación que se poida facer ao respeto, ou in-
tento burdo de confusión no que se pretenda confundir á cidada-
nía, co único obxectivo de desprestixiar a labor política e técnica 
do Concello.

O Goberno confirma seguir traballando polo interese público 
e a calidade do servizo da auga cara ao inicio da municipaliza-
ción do servizo. A oposición insiste en que algo oculta o tripartito 
en todo este lío do ciclo da auga, sepre recorrente e co bolsiño do 
contribuinte. A lea segue na Casa do Concello mentres os afecta-
dos polos recibos procuran pola súa conta ou a través das asocia-
cións do Milladoiro a busca dunha solución. Os comerciantes xa 
conseguiron que se estude o cambio do regulamento municipal.

O GOBERNO ACUSA A PP E PXA DE FALTA DE RIGOR NA CRÍTICA E A OPOSICIÓN ACÚSAO DE OCULTAR DOCUMENTOS
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O goberno municipal apro-
bou o plan estratéxico de sub-
vencións para o exercicio 
2017, 2018 e 2019. Para 
este plan habilitouse dentro 
do orzamento unha partida de 
653.018,55 euros, que supón 
un incremento de 263.245 
euros respecto ao exercicio 
2016. 

Ademais, recóllense novas 
liñas de axudas como son a 
da renda social municipal; 
para eventos comerciais e de 
promoción ao comercio; para 
actividades de promoción so-
cial;  e para a mellora de infra-
vivenda e da accesibilidade.

A través da aprobación 
deste plan establécese un ca-
lendario de subvencións polo 
que se vai a rexer o Concello 
os anos 2017, 2018 e 2019. 
Este plan ten un carácter es-
tratéxico e programático. Es-
tas axudas quedarán supedita-
das a criterios obxectivos, que 

se reflectirán nas bases que se 
publicarán. A concelleira de 
Economía e Facenda, Genma 
Otero, destacou que “por pri-
meira vez no Concello de 
Ames elaborouse e aprobouse 
o Plan Estratéxico de Subven-

cións para o 2017-2018-2019 
dando cumprimento a unha 
obriga que xa existía desde o 
2003”.

Increméntase respecto ao 
2016 a partida doutras liñas 

de subvención como a dirixi-
das á ANPAS (6.500 euros 
máis); para as entidades de-
portivas (25.000 euros máis o 
que significa un 50% de incre-
mento); para o fomento do co-
mercio local (15.000 euros); e 
para os concurso de premios 
de escaparatismo e para un 
concurso de ideas, así como 
para a Gala de emprende-
dores ao que se dedica unha 
partida de 14.700 euros. Os 
dous últimos proxectos son de 
nova creación.

Cómpre salientar que se eli-
minaron as subvencións nomi-
nativas ás entidades Cáritas 
e Arcea Adames, que pode-
rán concorrer as liñas de sub-
vencións que se van a publi-
car, mentres que se lle van ou-
torgar subvencións directas ao 
Bertamiráns FC (25.719 eu-
ros), ao Milladoiro SD (12.940 
euros) e a Asociación solida-
riedade galega co pobo saha-
rauí (6.298,82 euros).

CÁRITAS E ARCEA ADAMES PERDEN AS SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS 

APROBADO O PLAN ESTRATÉXICO DE 
SUBVENCIÓNS DOTADO CON 635.000€

CONVENIO FINANCEIRO 
ENTRE ACB E ABANCA

Para reactivar o comercio

A Asociación de Comercian-
tes de Bertamiráns e ABANCA 
firmaron un convenio financeiro 
con obxectivo de impulsar, a 
través do crédito, reactivar o 
sector comercial dos asociados.

O acordo asinado por Pablo 
Suárez, presidente da ACB e 
José Antonio Xallas, director da 
zona de ABANCA Santiago, 
permitirá que moitos dos co-
mercios da localidade poidan 
beneficiarse das vantaxes que 
ofrece a entidade bancaria.

O convenio facilita que os 
asociados poidan contratar pó-
lizas de crédito, prétamos per-
soais e hipotecas, leasing mo-
biliario, anticipos, avais ou li-
ñas de desconto comercial. 

Además poderán contratar o 
servizo APLAZOS mediante as 
dúas modalidades: con TPV ou 
sen el mediante a banca elec-
trónica. Ademáis, pola con-
tratación do TPV poderán op-
tar por cuotas baixas na alta e 
mantemento.

AXUDAS PARA REHABILITAR 
VIVENDAS NO CAMIÑO

Ata 15.000€ de máximo

A concellaría de Participa-
ción e Atención Veciñal e Pro-
moción Económica, informa 
sobre a orde de subvencións 
para actuacións de rehabilita-
ción de edificios e vivendas no 
ámbito da área de rehabilita-
ción integral (ARI) dos Cami-
ños de Santiago.As parroquias 
que se atopan nesta área son 
as de Agrón, Covas, Lens e 
Transmonte (toda a parroquia) 
e Ames e Biduído (só o trazado 
dos Camiños de Fisterra-Muxía 
e o Portugués). 

O importe máximo da axuda 
será de 15.000 euros por vi-
venda, dos que 11.000 se-
rán de financiamento estatal e 
non poderán superar máis do 
35 por cento do orzamento e 
4.000 de financiamento au-
tonómico, co límite do 10 por 
cento do orzamento. 

As persoas interesadas en 
acceder a estas axudas pode-
rán solicitalas dende o 17 de 
xuño e ata o 30 de novembro 
de 2017.



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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ACONDICIONAN AS  
BEIRARRÚAS DE 
MILLADOIRO
E BERTAMIRÁNS

O Concello está executando 
un plan de acondicionamento e 
arranxo das beirarrúas nos nú-
cleos urbanos de Bertamiráns e 
do Milladoiro. Esta actuación 
contempla a reparación das 
baldosas que están rotas ou sol-
tas das avenidas da Maía e Ro-
salía de Castro.

O concelleiro Blas García, 
explica que “dende o goberno 
municipal somos conscientes de 
que o estado de moitas das bei-
rarrúas do concello non é bo 
porque hai bastante tempo que 
non se acondicionan, e ade-
mais, moitas delas son bastante 
antigas.

FALLO FAVORABLE 
AO CONCELLO NUN 
CONTENCIOSO CON PXA 

A denuncia de Argibay non 
prosperou ao recoñecer o xul-
gado que o alcalde axustárase 
a dereito ao non permitir deba-
ter unha emenda de rebaixa do 
IBI que precisaría dos precepti-
vos informes técnicos. 

No punto sexto da sentenza 
arguméntase que a solución 
que se propuxo no Pleno de 
permitir debater a proposta e 
deixar o asunto sobre a mesa 
á espera dos informes técnicos 
e xurídicos, que son precepti-
vos, non era posible por non es-
tar o asunto proposto por PxA 
na orde do día. Neste mesmo 
punto o xuíz sinala que para 
tratar o asunto que propoñía 
PxA eran necesarios os infor-
mes dos técnicos, tal e como a 
Alcaldía sinalou na sesión ple-
naria, feito que tampouco se 
cumpría por parte do grupo 
propoñente. 

O PP CRITICA A PRIVATIZACIÓN DO 
MANTEMENTO DOS PARQUES INFANTÍS

Como xa informou este me-
dio no noso número de abril 
do 2017. Os parques infan-
tís no rural de Ames están su-
frindo un gran deterioro pola 
falta de mantemento por parte 
do Goberno Local. Esta vez, o 
grupo Popular, informa da si-
tuación do parque en Biduído. 
Tal e como pode observarse na 
visita a dotación municipal, a 
maleza invádeo todo, incluída 

a fonte e os bancos para des-
cansar. Ao igual que o parque 
de Sisalde, non pode utilizarse 
pola falta de coidados e aban-
dono no que se atopa.

Os de Oliva Agra recalcan 
que “o estado de abandono e 
falta de mantemento da maio-
ría dos parques infantís é inad-
misible nun concello que pre-
sume de ser un dos municipios 

que máis crece de toda Gali-
cia, con unha ideade media da 
súa poboación arredor dos 38 
anos, e con case seis mil nenos 
na franxa de 0 a 15 anos”. Fa-
lan da privatización do mante-
mento, antes se facía con me-
dios propios, e agora por me-
dio de empresas privadas e cri-
tican o feito despois de que o 
Goberno fale de municipalizar 
servizos.

AMEAZA AO CONCELLO 
CUN CONTENCIOSO 
POR NEGARLLE AXUDAS 
DE CONCILIACIÓN

Unha veciña do Milladoiro 
ten intención de iniciar un conten-
cioso contra o Concello de Ames 
por denegarlle en repetidas oca-
sións as bonificacións dos ser-
vizos de conciliación familiar e 
dos comedores escolares. Toma 
esta medida “en vista das conse-
cuencias e da situación que es-
tou a vivir neste momento”.

A esta veciña aplícanselle un-
has reducións en base a contas 
“que non están o meu nome se-
nón ao do meu fillo pequeno e 
da pensión que lle pasa o seu 
pai biolóxico”. Mantivo unha re-
unión co alcalde, o concelleiro 
de Educación e Cultura e a con-
celleira de Servizos Sociais e Sa-
nidade no que se lle volveu a re-
petir que debido a decisión dos 
técnicos municipais, non poden 
facer nada.

A situación que soporta a 
afectada provocou que tome a 
decisión de iniciar un conten-
cioso contra o Concello. Pide 
que se sumen máis apoios de 
nais e pais porque  “non son a 
única senón que hai moita máis 
xente que lle pasa o mesmo”. 
Remata dicindo que “reclamo o 
que é xusto para a miña situa-
ción, nada máis e nada menos”. 

Eusebio Ónega, secretario 
local de Podemos Ames, foi 
condenado a un mes de multa, 
cunha cota diaria de seis eu-
ros, por ameazas leves aos mi-
litantes do mesmo partido Ja-
vier Tesouro e José Fandiño. 

Os feitos polos que foi con-
denado Eusebio Ónega pro-
ducíronse o 1 de outubro do 
2016 durante unha asemblea 
aberta de Podemos.

 No transcurso da reunión, o 
acusado esixiu aos denuncian-
tes e a un terceiro asistente, 
que declarou como testemuña 
no xuízo, que abandonasen a 
asemblea acusándoos de «mi-
serables» e insultándoos. 

Tamén manifestou, segundo 
recolle o fallo: «Líome a hostias 
cos tres e mátovos aos tres». 
As afirmacións atribuídas a Eu-
sebio Ónega estaban recolli-
das nun vídeo, proxectado du-
rante o xuízo e ao que o con-
denado deu validez. 

A xuíza Ana López-Suevos 
non considera as ameazas que 
supostamente proferiu Ónega 
tras a asemblea, que non fo-

ron gravadas, xa que entende 
que son subxectivas e parciais, 
dado o clima de enfrontamento 
entre ambas as partes. 

Iso si, a sentenza recolle 
que «as manifestacións atribuí-
das ao acusado, e que se con-
sideramos acreditadas, teñen 
un contido obxectivamente in-
timidatorio, e ademais foron 
acompañadas dunha linguaxe 
corporal moi agresiva, con xes-
ticulacións e berros que, a pe-
sar do contexto dá discusión 
que había na xuntanza, pasa-
ban ou límite do aceptábel». 

A maxistrada considerou ex-
cesiva a petición de multa de 
dous meses, porque entende 
que as ameazas foron pun-
tuais e vertidas nun ambiente 
de crispación. 

Tamén rexeitou a solicitude 
de indemnización por danos 
morais, que os denunciantes 
cifraran nun euro.

A sentenza causou confu-
sión en Podemos que chegou 
a negar que o condenado fose 
o secretario xeral do círculo no 
concello amiense.

O SECRETARIO XERAL 
CONDENADO POLA LEA NA 
ASEMBLEA DE PODEMOS
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A Garda Civil investiga un 
disparo ao aire, sen danos ma-
teriais ou persoais, durante un 
roubo en Milladoiro por parte 
dun membro do seu corpo. 
Todo sucedeu nunha noite no 
que un grupo de gardas per-
seguían a un grupo de ladróns 
que estaban en plena acción 
nun establecemento hosteleiro 
da localidade. 

Un veciño do arredor gra-
vou as imaxes do momento nun 
vídeo que se fixo viral na rede 
social de Facebook.

O vídeo recolle o momento 
en que se produce o disparo 
do axente tras dar de xeito rei-
terativo o alto a un presunto la-
drón ao que pillaron in fraganti 
nunha tenda. A parella que 
gravou o suceso asustouse  ao 
creer que o disparo impactara 
no home que emprendera a fu-
xida, pero en realidade coin-
cidiu un tropezo do ladrón co 
fogonazo do disparo, en reali-
dade non houbo que lamentar  
danos como consecuencia da 
acción do axente. 

A Garda Civil fai fincapé en 
que sempre que algún membro 
do corpo abre fogo tense que 
determinar se a súa actuación 
foi ou non correcta.

SEGURIDADE

UN VIDEO DE UN GARDA 
CIVIL DISPARANDO NO 
MILLADOIRO FAISE VIRAL
NAS REDES SOCIAIS

DESDE O 15 DE XUÑO

Dende o 15 de xuño ata o 15 
de setembro, as piscinas descu-
bertas de Bertamiráns e do Mi-
lladoiro e a área recreativa de 
Tapia ofreceranlle á veciñanza 
amesá unha alternativa á costa 
galega. Este xoves comeza ofi-
cialmente o período estival en 
Ames xa que as piscinas des-
cubertas municipais e a praia 
fluvial de Tapia abrirán ao pú-
blico por primeira vez este ano. 
O horario de apertura das pisci-
nas do Milladoiro e Bertamiráns 
será de 11:00 a 21:00 horas, 
de luns a domingo, mentres que 
na praia fluvial de Tapia o hora-
rio de apertura será de 15:00 
a 21:00 horas, de luns a ven-
res, e os sábados e domingos, 
de 11:00 a 21:00 horas. Du-
rante estes horarios haberá ser-
vizo de vixilancia e socorrismo. 
Antes da apertura o goberno 
municipal realizou obras de me-
llora nestas instalacións.

As piscinas descubertas de 
Bertamiráns e O Milladoiro e a 
área recreativa de Tapia, que se 
atopa ás beiras do río Tambre, 
convértense durante os meses 
de verán en lugares moi conco-
rridos por todos os veciños e ve-
ciñas de Ames. A apertura des-
tas instalacións chega nun mo-
mento moi propicio xa a pre-
dición meteorolóxica indica 

que cara a fin de semana e a 
próxima semana vanse supe-
rar os 30 grados. Estas instala-
cións preséntanse como gran-
des alternativas aos areais da 
costa galega.

O servizo de vixilancia e so-
corrismo comezará a prestarse 
o día 15 de xuño e estará ac-
tivo ata o 15 de setembro, in-

cluídos os domingos e os fes-
tivos. O horario será ininte-
rrompido, pero haberá diferen-
cias entre Tapia e as piscinas. 
Así, na praia fluvial de Tapia 
haberá catro socorristas, men-
tres que nas piscinas munici-
pais descubertas do Milladoiro 
e de Bertamiráns haberá dous 
socorristas en cada unha das 
piscinas.

ABRE A TEMPADA DE BAÑO NAS 
PISCINAS E NA PRAIA DE TAPIA

Durante a última semana de 
xuño e ao longo do mes de xu-
llo, nenas e nenos, entre os 4 e 
os 16 anos de idade, poderán 
gozar do patinaxe, así como 
doutras actividades como o hoc-
key ou o tiro con arco. O cam-
pamento desenvolverase en Ber-
tamiráns (pavillón e piscinas mu-
nicipais) e no Milladoiro (CEP 
de Ventín), de luns a venres, en-
tre as 8:30h e as 14:30 horas. 

A nova edición do “Verán so-
bre Rodas”, comeza xa na  úl-
tima semana de xuño. Organi-
zado polo Concello de Ames e 
o Bertamiráns FC, o “Verán so-
bre Rodas” non é só un campa-
mento de patinaxe e hockey, se-
nón que abarca moitas outras 
actividades, como zumba, tiro 

con arco, xogos grupais, ma-
nualidades ou mesmo obradoi-
ros de reciclaxe. 

En Bertamiráns, tamén ha-
berá actividades na piscina mu-
nicipal. Ademais, unha das novi-
dades deste ano é a incorpora-
ción dunha profesora de inglés 
que realizará as actividades en 
lingua inglesa, combinándoas 
coa aprendizaxe do idioma. 

Alén diso, cada semana ha-
berá unha sorpresa distinta: 
desde unha visita da ambulan-
cia da Cruz Vermella, a unha 
obra de teatro, un mago ou 
mesmo masterclass doutros de-
portes. O campamento está diri-
xido a nenas e nenos entre os 4 
e os 16 anos de idade; e inclúe 

tamén un seguro deportivo, así 
como merenda, bebida e froita 
fresca todos os días. 

O “Verán sobre Rodas” des-
envolverase de luns a venres (a 
excepción dos festivos locais), 
en horario de 08:30h a 14:30 
horas. 

A inscrición e o pagamento 
débense realizar na tenda de 
deportes Amesport de Bertami-
ráns. O prezo por participante 
é de 50 euros (unha semana) e 
de 80 euros (a quincena), cun 
desconto dun 30% por segundo 
e terceiro membro participante 
e por quincena adicional (non 
acumulable). O seguro depor-
tivo vai incluído no prezo do 
campamento. 

HOCKEY E PATINAXE

OS NENOS PASAN O VERÁN SOBRE RODAS

FOTO CONCELLO
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O pasado día 18 de xuño 
o  Goberno local celebraba a 
XI edición do Día da Natureza. 
Como así constaba no díptico 
informativo, estaba prevista a 
celebración dunha actividade 
consistente na práctica de 
pesca sen morte. A través da 
mesma téntase fomentar que as 
persoas que se inicien na activi-
dade da pesca fágano na mo-
dalidade de pesca que devolve 
a captura ó río ou ó mar.  A ac-
tividade debía correr a cargo 
dun experto  encargado de ex-
plicar  as diferentes modalida-
des e técnicas, conservación de 
ríos, así como os diferentes ti-
pos de moscas, anzois e de-
mais equipo necesario.  Para 
esta actividade contábase cos 
pertinentes permisos de pesca, 
cedidos por Tecor de Ames, e 
co consentimento da Xunta de 
Galicia.

Diferentes persoas interesa-
das en asistir á actividade, á 
que non era necesaria inscri-
ción previa,  puxeron en coñe-
cemento do  Grupo Municipal 
Popular  de Ames que o Obra-
doiro cancelouse sen previo 
aviso, comunicándose tal deci-
sión minutos antes do inicio da 
actividade. 

O Grupo Popular tivo coñe-
cemento que a decisión foi co-
municada persoalmente polo 

Concelleiro de Medio Ambiente 
e desenvolvemento sustentable 
ao persoal encargado da acti-
vidade, cinco minutos antes do 
inicio da mesma, esgrimindo 
que se debía a unha decisión 
política pois o sector animalista 
non desexa que o Concello par-
ticipe neste tipo de actividades.

A través dunha nota infor-
mativa, ademáis de trasladar 
o malestar dos veciños apunta-
dos á actividade, o PP de Ames 
afea esta decisión do Goberno 
que, desde logo, non parte do 
concelleiro responsable da acti-
vidade, porque “nese caso non 
a tería incluido na prograama-
ción da festa”. 

Ao mesmo tempo, os popu-
lares afean a decisión pola pre-
cipitación e pola desinforma-
ción sobre a actividade vetada. 
“Unha actitude que evidencia a 
total  ignorancia do tema, rexei-
tando unha práctica que pro-
move en todo momento o res-
pecto, mantemento e conserva-
ción dos ecosistemas fluviais” 
indican os populares na súa 
nota de prensa.

A pesca a mosca sen morte 
é unha corrente (apoiada por 
institucións como AEMS Ríos 
con vida -Premio nacional de 
medio ambiente-, International 
Rivers, Fundación nova cultura 

da auga, Centro Ibérico de res-
tauración fluvial) que fomenta a 
conservación das poboacións 
piscícolas do noso país, e leva 
a cabo iniciativas de mellora 
das canles fluviais, por iso, “di-
cir NON a este tipo de inicia-
tiva en dicir NON ao futuro dos 
nosos ríos. Só con este tipo de 
actividades seméntanse as ba-
ses para que no futuro as per-
soas estean máis concienciadas 
na mellora e a conservación 
dos ecosistemas” insisten os de 
Oliva Agra, que amosan a súa 
faciana máis ecoloxista no co-
municado de condena da ac-
titude amosada polo Goberno 
Local. 

“Suprimir esta iniciativa - 
continúan- foi unha lamenta-
ble actitude que priva aos ve-
ciños de achegarse ao marabi-
lloso mundo do río e coñecelo 
mellor; pero suprimilo como se 
fixo, sen avisar previamente e 
minutos antes do inicio, é unha 
falta de respecto aos veciños in-
teresados en acudir ao obra-
doiro, e sobre todo, unha falta 
de respecto ao profesional en-
cargado de impartilo, que in-
vestiu tempo e diñeiro  en pre-
paralo e comprometeu día fes-
tivo; incumpríndose unilateral-
mente, sen xustificación nin 
compensación algunha,  un 
acordo verbal entre ambas as 
partes”, rematan os populares.

Denuncia do Grupo Municipal do PP

MALESTAR POR SUPRIMIR O OBRADOIRO 
PESCA SEN MORTE DA FESTA DA NATUREZA

CRITICAN O DÉFICIT DEMOCRÁTICO REINANTE 

PxA DENUNCIA O VETO A QUE O GOBERNO 
SOMETE AS SÚAS PROPOSTAS

Dende fai 3 meses, o Tripar-
tito de Ames aplica a censura 
a todas as propostas que pre-
senta Pacto X Ames vulnerando 
o Regulamento Orgánico apro-
bado por unanimidade e inten-
tando silenciar a oposición.

Na convocatoria do Pleno 
correspondente ao mes de maio 
tampouco inclúe ningunha das 
dúas propostas que se presen-
taron por rexistro o pasado 12 
de maio e presentado tamén en 
Xunta de Voceiros. PxA presen-

tou dúas propostas, unha para 
a creación da tarxeta cidadá e 
outra para dotar de unha liña 
de subvencións para deportis-
tas de elite, individuais ou con 
alta proxección nacional e/ou 
internacional.

“Si a xestión do tripartito 
ten grandes eivas, o déficit de-
mocrático está en mínimos, así 
o demostra a actitude do go-
berno Tripartito nestes últimos 
meses nos que, sistematica-
mente, están negando a Pacto 

X Ames toda a posibilidade de 
facer oposición”, deuncian os 
de García Argibay. 

Engaden no texto informa-
tivo que as propostas que a for-
mación independente está pre-
sentando non se están tendo 
en conta vulnerando o Regula-
mento Orgánico do concello 
aprobado por unanimidade.

Acusan ao alcalde de con-
verter as Xuntas de Voceiros 
en órganos para a súa propa-

ganda, cando en realidade “a 
Xunta de Voceiros nacera como 
consecuencia da aprobación 
do Regulamento Orgánico Mu-
nicipal para acordar as pro-
postas presentadas pola opo-
sición e posteriormente leva-
las ao pleno pero o alcalde so-
cialista converteu este órgano 
nunha ferramenta de censura 
que xa provocou varios plan-
tes por parte da oposición” se-
gundo recordan na súa misiva 
aos medios os concelleiros de 
Pacto por Ames..
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A derradeira semana de 
xuño acolle tanto en Bertami-
ráns como no Milladoiro, o pro-
grama de conciliación Xuño Lú-
dico. Este ano as actividades es-
tán centradas en torno ao teatro, 
polo que as nenas e os nenos 
participantes terán que pensar, 
desenvolver e interpretar a súa 
propia obra.

En total, están inscritos 169 
nenas e nenos, repartidos entre 
Bertamiráns e O Milladoiro. En 
Bertamiráns, a totalidade das 
e dos participantes, uns 70 ra-
paces, concéntranse no CEIP A 
Maía, mentres que no caso do 
Milladoiro, onde están inscritas 
99 nenas e nenos, estes encón-
transe divididos por idades: as 
e os máis pequenos desenvol-
ven as actividades na Escola In-
fantil, mentres que os maiores de 
6 anos, o fan entre a Casa da 

Cultura e o pavillón municipal 
desta localidade. As activida-
des, que alén de lúdicas teñen 
un marcado carácter formativo, 
xiran, nesta edición, arredor do 
mundo do teatro. O obxectivo 
é que o último día, as nenas e 
nenos participantes, divididos 
en diferentes grupos, interpre-
ten a súa propia obra de teatro. 
Para isto, serán elas e eles pro-
pios a pensar en todos os aspec-
tos que se requiren para pór en 
marcha unha obra: o guión, a 
vestimenta, a maquillaxe, o de-
corado, a creación do cartel… 
A única condición que existe é 
que as obras teñen que estar si-
tuadas en lugares emblemáticos 
do concello.

Alén disto, tamén haberá, 
ao longo desta semana moitos 
xogos, varios dos cales xirarán 
arredor do ámbito da interpreta-

ción. Así, algúns deles estarán 
orientados á expresión oral ou 
xestual, ou ao fomento da ima-
xinación con obradoiros de im-
provisación. Asemade, tamén 
haberá obradoiros de monicre-
que e de máscaras, entre outras 
actividades. 

O programa Xuño Lúdico está 
dirixido aos nenos e nenas que 
teñen entre 3 e 12 anos. 

Con el preténdese ofertar 
unha alternativa que, ademais 
de ocupar o tempo de lecer 
dun xeito divertido e educativo 
no tempo de vacacións escola-
res, permita ás nais e pais con-
ciliar a vida laboral e familiar. 
Ademais do Xuño Lúdico, este 
verán tamén terá lugar o pro-
grama de conciliación Escola de 
Verán, durante os meses de xu-
llo e agosto.

Este pasado domingo, 25 de 
xuño, as e os participantes pu-
xeron punto e final as activida-
des que, durante varios meses, 
desenvolveron dentro do pro-
grama de envellecemento ac-
tivo Amessan. 

Durante a festa, que se ce-
lebrou no Pazo da Peregrina, 
puidéronse ver expostos al-
gúns dos traballos realizados 
durante o curso, escoitar aos 

tres grupos de pandereteiras do 
programa, así como bailar ao 
son da música do dúo musical 
Eva e Camilo. 

Ademais, tamén se puido ver 
unha exposición cos traballos 
realizados durante estes meses 
polo grupo de manualidades. 

O bo humor e o ambiente 
festivo foron os grandes prota-
gonistas desta velada.

O PASADO DOMINGO, 25 DE XUÑO

AMESSAN DESPEDIU O CURSO CON 
MÚSICA E BAILE 

O programa de envellece-
mento activo do Concello de 
Ames, o Amessan, cumpriu 
este ano a súa décimo cuarta 
edición, cun récord de parti-
cipación de máis de 400 per-
soas. Ao longo de varios me-
ses, habitualmente de outu-
bro a xuño, as e os usuarios 
poden participar de activida-

des tan variadas como 
manualidades, ximnasia 
terapéutica ou aulas de 
pandeireta ou de exerci-

tación da memoria. 

A concelleira de Volunta-
riado, Isabel González, des-
tacou que “xa hai 14 anos 
que comezou a dar os seus 
primeiros pasos este pro-
grama municipal que cada 
ano foi medrando. Gracias 
a todos/as os participan-
tes que foron pasando e ás 
persoas que seguen dende 
o primeiro día ano tras ano. 

Gracias tamén a todos/as 
os profesores/as que pasa-
ron dende o comezo, a Eva 
e Camilo e gracias o persoal 
do concello por estar sempre 
aí, só entre todos/as é posi-
ble seguir. Agora a descan-
sar para no mes de outubro 
volver máis e mellor e inten-
tar corrixir aqueles erros que 
seguro houbo”.  

14 ANIVERSARIO

O XUÑO LÚDICO AXUDOU A CONCILIAR  E  
CONTOU CON 169 PARTICIPANTES 

TOMARALLE O RELEVO A ESCOLA DE VERÁN  DE XULLO E AGOSTO

FOTO CONCELLO

foto concello
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A ED AMES CAMPIOA DE ESPAÑA 
DE FUTBOL SALA ALEVÍN

O equipo alevín de fútbol 
sala das EDM de Ames, xestio-
nado polo Bertamiráns FC, que-
dou campión do campionato 
nacional de clubs de futsal que 
se disputou os días 2, 3 e 4 de 
xuño en Elxe. 

Un feito histórico xa que era 

a primeira participación dun 
equipo das escolas deportivas 
nun campionato nacional. 

No primeiro partido da fase 
final o equipo amesán gañoulle 
ao Futsal Cieza de Murcia por 
10-2. Posteriormente, no partido 
de semifinais impuxéronse ao 

club Arevalo por 7-0 e na final 
venceron ao equipo malagueño 
do Arriaza por 5-1, completando 
un campionato excepcional no 
que lle gañaron de forma contun-
dente a todos os rivais. 

Cómpre lembrar que este 
equipo revalidou o campionato 

de Liga da zona de Santiago 
tras vencer na final ao Santiago 
Fútsal por 6-2. 

Ademais, proclamouse cam-
pión provincial ao gañar na final 
por 7 a 3 ao equipo de exalco-
hólicos da Coruña, e quedaron 
subcampións galegos. 

GAÑARON O CAMPIONATO QUE SE CELEBROU EN ELXE DO 2 Ó 4 DE XUÑO

O MILLARAIO CONSEGUE A PRIMEIRA 
MEDALLA NUN CAMPIONATO DE ESPAÑA

PARTICIPOU NO CAMPIONATO INFANTIL INDIVIDUAL DE VALLADOLID ONDE ZULFA MUIÑO ACADOU BRONCE

O club amesán vén de participar en dúas grandes citas: no 
campionato de España infantil individual en Valladolid e no cam-
pionato galego cadete individual en Ferrol, onde conseguiron im-
portantes éxitos.

Ao campionato de España infantil desprazáronse un total de 4 
atletas, sendo a máxima participación do club nestes campiona-
tos, e logrando Zulfa Muíño a primeira medalla nacional da his-
toria do club, conseguindo o bronce na categoría de triathlon fe-
minina E.

No campionato galego cadete individual de Ferrol a represen-
tación do club de atletismo MillaRaio elevouse a 18 atletas, lo-
grando a maioría mellorar as súas marcas persoais e logrando 
un total de 5 medallas.
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J. Carnota.No número pa-
sado recollíamos a ledicia do 
club de fútbol de Agrón, que 
lograra o ascenso de catego-
ría, logo dunha magnífica cam-
paña. Unha campaña que xo-
gou no exilio, como recordou 
nunha nota de prensa o porta-
voz de PxA, Ramón Argibay. 

O Agrón atopou acubillo 
perto da casa, no estadio mu-
nicipal de Cepelo, no conce-
llo de Negreira. A verdade 
é que non é un lugar estraño 
para ninguén dada a magní-
fica vecindade que esta parro-
quia ten co  outro lado do río. 
Especialmente a nivel futbolís-
tico, actuando de canteira para 
o equipo nicrariense. 

Pero o curioso é que Agrón 
ten campo municipal. Polo 
tanto, podería ter xogado en 
el, na súa parroquia, a poucos 
metros da Igrexa parroquial. 
Pero o campo hoxe é unha leira 
a barbecho, o que queda do 
campo e das instalacións de-
portivas existentes son vellos e 
raídos esqueletes que recordan 
os documentais das zonas afec-
tadas por unha confrontación 
armada ou por unha traxedia 
nuclear. 

Desde a oxidada e trabada 
portela que impide o paso, ou 
máis ben convida a non pasar,  
difícilmente se pode imaxinar 
que nese mesmo terreo hoxe in-
vadido polas malas herbas ou-
trora corrían os xogadores tras 
o coiro mentres centenares de 
persoas animaban ás súas co-
res aferrados aos madeiros que 
cricundaban o campo. 

Acompáñame para a loca-
lización da finca un home de 
fútbol, Jesús Carrera. A vetara-
nía e a confianza lévano a no-
velarme os épicos episodios de-
portivos que recorda naquel 
campo e noutros moitos que de-
cidimos visitar para coñecer a 
situación destas instalacións de-
portivas de titularidade munici-
pal na maioría das veces e ou-
tra de titularidade dos clubs, 
que se buscan a vida para man-
telas máis ou menos activas. 

Xunto á parcela a Agrón, 

son de titularidade municipal os  
campos de Castiñeiro do Lobo,  
San Juan de Ortoño, Framán-
Bugallido, Milladoiro e Bertami-
ráns. Estes tres últimos con ac-
tividade programada, de feito 
con sobreactividade no caso 
dos terreos de xogo do Milla-
doiro SD e do CF Bertamiráns, 
pola insistencia sobre o mesmo 
céspede artificial de adestra-
mentos de todas as categorías 
e de todos os partidos oficiais. 

Castiñeiro do Lobo repre-
senta a outra cara da mo-
eda. Nun emprazamento privi-
lexiado da parroquia quedan 
hoxe os restos do que fora un 
campo dotado de todas as van-
taxes da época en que se cons-
tuíu. Con peche exterior, protec-
cións de ferro no perímetro do 
campo, porterías regulamen-
tarias, cantina, vestiarios con 
auga quente... Carrera descrí-
beo como se aínda o vira co 
explendor da estrea. Pero a fo-
tografía de hoxe é a da deca-
dencia que sufriron todas aque-
las obras que se fixeron abu-
sando da flexibilidade das ar-
cas municipais en tempos de 
crédito infinito e grandes espe-
ranzas en que no crecemento 
inmobiliario.

Carrera xa o advertira da-
quela ao rexedor que os im-
plantou, que non lle fixo caso 
porque a crítica viña da opo-
sición e os coletazos do baby 
boom non facían presaxiar 
que quedarían baleiros a tan 
curto prazo. “Eu creín sempre 
máis na concentración e no 
uso dos campos entre todos os 
equipos, para sacarlle rende-
mento”, díme cunha expresión 
de lástima polos recursos que 
se perderon.

Seguimos o noso percorrido 
e imos coñecendo alternati-
vas que se lle van ocorrendo á 
xente para que non se perda o 
campo de xogo e se lle poida 
facer un mantemento axeitado 
sen asumir grandes costes. 
Unha das formulas é continuar 
coa terra como elemento de 
xogo e titras de categorías infe-
riories, outra maneira de pasar 
a travesía do deserto sen des-
facer a entidade nin o campo 

é alugalo para partidos amisto-
sos, adestramentos ou para que 
xoguen toda a tempada equi-
pos sen campo. 

Existen catro campos de ti-
tularidade non municipal, son 
de clubs ou da Xunta, como no 
caso do de Biduido. Detivémo-
nos especialmente en “As Patei-
ras”, as antiguas instalacións 
do CF Bertmiráns a cuxo nome 
están rexistradas as leiras que 
as conforman no Rexistro da 
Propiedade de Negreira. 

A ruina das mesmas é seme-
llante a dos casos que temos 
detallado. Evidentemente da-
das as súas dimensións, as gra-
das, as bancadas que perma-
necen aínda no sitio fan pensar 
nun pasado de maior poderío 
que nas outras parroquias. 

Hoxe existe un convenio para 
o uso das instalacións ao lado 
da piscina e do pavillón muni-
cipal. Pero as escolas deporti-
vas municipais, co seu éxito de 
partipación infantil, está a satu-
rar o uso do campo de céspede 
artificial e acabará resentín-
dose, podendo esta circunstan-
cia provocar lesións nos xoga-
dores e xogadoras que agora o 
frecuentan. 

As Pateiras está situadas nun 
enclave privilexiado de Ber-
tamiráns, ao lado mesmo do 
campo do baile da Peregrina e 
ca paela e do pazo do mesmo 

nome. Está dotada de zonas 
de aparcamento próximas e da 
protección contra a construción 
de edificios ao seu redor. 

A Jesús Carrera cáusalle un 
fondo pesar a situación destas 
instalacións, porque el mesmo 
é parte integrande da histo-
ria que contan os agora de-
rrubados muros comidos polos 
silveirais. 

Sería de agardar que o Con-
cello deseñara un plan para 
a reutilización destas instala-
cións e evitar así a saturación 
das existentes a disposición do 
clube cabeceira e das escolas 
municipais. Tamén habería que 
buscar novos usos ás fincas de 
titularidade pública que hoxe 
non dispoñen de masa crítica 
ao seu carón para albergar un-
has instalacións de fútbol. Ta-
mén se podería distribuír por 
estas campos e os de titulari-
dade privada en desuso outras 
actividades a desenvolver sobre 
herba ou terra, desde o tradi-
cional rugby a outros deportes 
como o futbol gaelico, ou o qui-
ditch, que están acadando o in-
terese dos adolescentes. 

Agradezo a Jesús Carrera 
a súa impagable axuda para 
a realización da reportaxe, a 
súa compañía e as anécdotas 
coas que eu tamén puiden lem-
brar as épocas en que estaba 
involucrado na familia do fútbol 
afeccionado. 

OS CAMPOS DE FÚTBOL ESTANSE A CONVERTER 
EN ZONAS DE USO DEPORTIVO ABANDONADAS

O CONCELLO TEN A TITULARIDADE DE 6 CAMPOS DOS QUE A METADE ESTÁN “A BARBECHO”

Existen outros catro campos de titularidade privada ou  da Xunta cuxas intalacións, como pasa cos do concello, se 
deterioran. Somentes sobreviven aqueles que se alugan temporalmente ou se usan polo seus clubs

Actual estado do Campo das Pateiras, propiedade do CF Bertamiráns e situado a 
poucos metros da zona urbana. Existira un proxecto para campos de Pádel. Podería 
ser unha zona de adestramento que descargase ao Municipal de Bertamiráns
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AMES CELEBROU A NOITE MÁXICA DE 
SAN XOÁN A CARÓN DAS CACHARELAS  

HOUBO FOGATAS APTAS PARA TODAS AS IDADES E ASÍ FACILITAR O CUMPRIMENTO COA TRADICIÓN
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RECOMENDACIÓN DO LECTOR
POR JOSÉ ÁNGEL MOYA, blogueiro. Viviendo entre palabras

Hoxe traemos unha novela de recente publicación, unha his-
toria que promete… No elenco de personaxes temos a Xacobe, 
un pai de familia que o perdeu todo, en realidade non todo… 
só o seu emprego pero con el foise o seu nivel de vida, os seus 
soños e a estabilidade dunha familia que dependía totalmente 
dos seus ingresos. Co ánimo polo chan embárcase coa súa mu-
ller, Irene, e a súa filla adolescente, Miriam, nun cambio que 
promete non supoñer demasiados gastos e con un pouco de ilu-
sión volver a empezar de cero.

Xustamente de cero é de onde parte esta novela, na nada 
máis absoluta. Portocarrero é o destino, un pobo perdido en 
pleno deserto de Almería onde nada máis chegar incluso o lec-
tor é capaz de respirar ese aire seco, rancio, o abafe e a an-
gustia que xeran unhas liortas entre os seus habitantes que se 
palpan desde que poñen os pés nese solo onde xa no parece 
crecer máis que o odio y onde desde o comezo a súa nova 
vida se fai difícil para os tres membros da familia onde destaca 
a difícil situación de Miriam, que deixou ós seus amigos atrás 
y non atopa a maneira de adaptarse. O sentimento de esa fi-
lla afundida que non conecta na nova residencia se fai patente 
dende as primeiras páxinas.

Sen apenas darnos conta nos atopamos inmersos nunhas pri-
meiras páxinas que transmiten un montón de sensacións cunha 
habilidade exquisita cando ese novo fogar no que Xacobe e 
a súa familia van loitando coa realidade sofre un asalto por 
parte  duns descoñecidos que se levan por diante a vida de 
Irene e deixan a Xacobe en coma. Cando esperta, meses des-
pois, atópase cun novo pesadelo, todo apunta a que a respon-
sabilidade de semellante feito cae sobre a súa filla de catorce 
anos.

Nese momento comeza a festa, así o chamo eu cando unha 
historia ten unha carga tan grande só con cheirar as primeiras 
páxinas de La mala hierba e que promete manter ó lector pe-
gado a elas sen respiro.

A partir de ese momento o autor xera unha angustiosa trama 
na que Xacobe trata de atopar ós culpables, botando ás veces 
a vista cara atrás para intentar buscar a causa de tal acontece-
mento. Xacobe está só, desconfiando de todo e de todos igual 
que o fai un lector que chega a sentir a claustrofobia que ese 
paraxe hostil cargado de odio, de personaxes tan ben traza-
dos que se volven reais. 

Os segredos amontóanse, a desconfianza e as alianzas que 
te levan a sospeitar de todos e cada un deles, porque en La 

mala hierba (Plaza & Janés 2017) ninguén se salva das mira-
das, todos esconden algo e o autor faino tan ben que non te 
resulta fatigoso sentirte como unha pelota rebotando a un lado 
e a outro sen darte conta, déixaste  levar e unha vez que re-
matas a lectura daste conta de que non importou que o autor 
abrira tanto o campo de posibles culpables porque da mesma 
maneira que desdobra o abanico vólveo pechar dunha ma-
neira perfecta.

É curioso como podemos chegar a deleitarnos cunha novela 
na que respirar se fai difícil, una novela que transmite moito 
máis que unha simple historia, transmite un ambiente que se en-
rarece máis e máis en cada páxina. E que unha vez que a des-
frutaches tomas aire e pensas no peso da crise, a adolescencia, 
as redes sociais, a rabia e o rancor… e te asustas porque quizá 
non sexa tan disparatado todo o que aquí aconteceu.

La mala hierba, de Agustín Martínez

Nada crece sudábel nesta terra enferma. 
Pero a verdade sempre resurxe, como a mala herba.



22 

XUÑO 2017

CINEMA
POR JOSE IGNACIO   GUISASOLA ÓNEGA

The Leftovers. Unha serie con máis preguntas 
que respostas.

Se o artigo do mes pasado trataba 
dunha das serie de maior impacto desta 
calorosa primavera (American Gods), 
agora imos dedicar a sección a outra das 
series máis interesantes emitida moi re-
centemente pola cadea HBO. 

Estamos referíndonos á terceira tem-
pada da serie estadounidense The Lefto-
vers, creada por Damon Lindelof e Tom 
Perrotta para a canle HBO, baseada na 
novela de Tom Perrotta do mesmo título. A 
serie estaba protagonizada por Justin The-
roux, Amy Brenneman, Christopher Eccles-
ton, Liv Tyler e Chris Zylka, e foi estreada 
en xuño de 2014 en Estados Unidos. 
A acción principal da primeira tempada 
ten lugar tres anos logo dun impactante 
incidente a nivel mundial coñecido como 
a “Ascensión”. Este acontecemento orixi-
nou que unha parte da poboación mun-
dial desaparecese, un lutuoso feito que 
provocou a inexplicable desaparición do 
2% da poboación mundial, exactamente 
140 millóns de persoas. A historia cén-
trase principalmente na familia Garvey e 
os seus achegados na cidade ficticia de 
Mapleton, Nova York, onde Kevin Gar-
vey Jr. é o Xefe de Policía. 

Kevin Garvey Jr., interpretado por Jus-
tin Theroux, non só carga coa responsa-
bilidade de liderar dalgún xeito a súa 
pequena comunidade, senón que tamén 
é un pai de dous fillos e que está inten-
tando manter unha certa aparencia de 
naturalidade nesta nova situación creada 
polas perdas dos seres queridos. Mentres 
que os membros da súa familia sofren de 
diferente forma e con comportamentos un 
tanto erráticos.

Laurie Garvey, interpretada por Amy 
Brenneman, é a muller de Kevin e nai de 
Tom e Jill, quen deixa a súa vida ante-
rior e o seu traballo como terapeuta para 
unirse á misteriosa seita chamada “Cul-
pable Remanente”.

Matt Jamison, interpretado por Christo-
pher Eccleston é un reverendo e editor 
dun panfleto que expón aos pecadores 
á luz pública. Xunto co xefe de policía é 
un dos personaxes máis interesantes da 
serie. É o que mellor reflicte a loita inte-
rior para tratar de entender todo o suce-
dido e o que supoñen e significan en rea-
lidade as desaparicións.

Carrie Coon dá vida a Nora Durst, 

irmá de Matt Jamison, que encarna o pa-
pel dunha profesional encargada de de-
tectar a fraude con respecto ás reclama-
cións polos efectos da “Ascensión”. Ao 
mesmo tempo, e moito máis importante, 

é unha muller e nai que perdeu ao seu 
marido, fillo e filla no devandito feito.

Agora nesta terceira tempada xa pasa-
ron sete anos e estamos catorce días an-
tes do aniversario daquela fatídica e re-
pentina partida. Como nas outras tempa-
das a serie céntrase nos que se queda-
ron, non nos que partiron. O que parece 
unha insignificante porcentaxe, provoca 
unha convulsión terrible, no que nada 
volverá ser o mesmo. A crave desta se-
rie é comprobar como cada personaxe 
asume as desaparicións, uns tratan de re-
cordar e outros de pasar páxina, uns bus-
can unha explicación e outros asumen a 
perda. Pero ben sabemos cómo é o pro-
ceso do duelo: só comeza cando se ten 
o corpo do falecido así que o problema 
neste caso é xestionar a perda sen ter 
a certeza absoluta do que en realidade 
sucedeu. O coñecemento é unha peza 
crave na resolución de calquera tipo de 
conflito.

Esta serie xera máis preguntas que 

ofrece respostas. Incluso algunha delas, 
aparentemente sinxela, non ten solución 
posible: que pasa cando che fan unha 
pregunta ante a cal a única resposta po-
sible é si ou non, e ningunha delas é vá-
lida? “Hai dous xemelgos. Un deles cre-
cerá e curará o cancro, pero só si o outro 
morre xa. Aceptaría a morte deste último 
cando o único que ten que facer é asen-
tir sen ter que cometer o acto?”

Como nos enfrontamos a unha reali-
dade deste tipo? Cando o coñecemento 
e a comprensión non alcanzan a ilu-
minarnos temos que botar man da fe. 
Cando a razón fracasa, non hai outro 
remedio.

A actitude que teñen moitos dos perso-
naxes é a mesma actitude que, segundo 
o meu parecer, deben ter os que quei-
ran seguir esta serie. Non hai unha per-
fecta e rotunda explicación para cada 
un dos acontecementos que nos suscitan 
na trama, o espectador ten que reencher 
os ocos coa súa imaxinación. Ao mesmo 
tempo que van transcorrendo os capítu-
los algunhas escenas van encaixando 
e cobrando sentido. A intriga vaise for-
xando capítulo a capítulo e constrúese 
a trama de xeito un pouco diferente 
a como a atopamos na primeira e se-
gunda tempada. Nesta terceira profún-
dase máis nos personaxes cun tratamento 
máis individualizado, dando prioridade 
a historia e deixando de lado a crono-
loxía dos feitos, facendo ensamblar todos 
os sucesos dun xeito moi comprensible e 
fácil de seguir.

Esta nova terceira tempada é moito 
máis que unha mera continuación das 
claves suscitadas durante a segunda. 
Non toma o camiño sinxelo, arríscase 
cuns xiros moi suxestivos e unha intensi-
dade dramática a varios niveis que non 
deixará a ninguén indiferente. Intensi-
dade na introspección dos personaxes, 
desentrañando as súas dúbidas e inque-
danzas e intensidade en relación coa 
carga de simbolismo pagán e relixioso. 
Creo que esta formulación tanto pode en-
candear aos seguidores como espantalos 
un pouco. 

Está claro en que parte dos seguido-
res me atopo, xa que logo só queda re-
comendar esta asombrosa e fenomenal 
serie.
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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:
• 1/2 CEBOLA
• 3 DENTES DE ALLO
• TOMIÑO
• ROMEU
• SALVIA
• PEREXIL
• PEMENTA NEGRA MOÍDA
• SAL
• 1/2 cdita. COMIÑO
• 1 cdita. FIÚNCHO
• 1 LARANXA, O SEU ZUME E RALLADURA
• 150 ml. AUGA

www.galletasparamatilde.com

RACIÓNS: 1 bote de 250 ml.

DIFICULTADE: baixa

TEMPO: 20 minutos

SALSA
BARBACOA BBQ

 Sandra Novo
[Blogueira]

O bo tempo anima aos encontros entre amigos, as grelladas e as churrascadas en casa. Ademais 
dun bo produto de calidade que botar á grella, parte do éxito destas preparacións de carnes e peixes 
son, sen dúbida, as salsas. 

A receita de hoxe é dunha salsa clásica entre as clásicas, unha salsa grellada *BBQ, estilo ameri-
cano. Trátase dun aderezo agridoce moi aromático e cun sabor totalmente particular. 

Sei que pode parecer que a lista de ingredientes é interminable pero asegúrovos que se prepara nun 
momento e o resultado é moi bo.

Trátase dun aderezo ideal para acompañar calquera tipo de carne, pero quedará especialmente ben 
con carnes á brasa ou á grella, xa sexan de pito, porco ou tenreira. Mesmo podería dicir que me en-
canta como acompañamento dalgunhas verduras á prancha. Déixovos a receita e espero que vos ani-
medes a probala, está de vicio.

1.-Cortamos a cebola e o allo en trociños o máis 
pequenos posible.

2.- Poñemos unha tixola ao lume con 2 culleradas 
de aceite de oliva e engadimos a cebola e o allo cor-
tados en anacos. Pochamos as verduras a tempera-
tura media ata que estean brandiñas pero sen que 
cheguen a tostarse.

3.- Engadimos herbas aromáticas e as especias, o 
tomiño, romeu, salvia, perexil, comiño e fiúncho. Re-
movemos e deixamos que se cociñen durante 1 ou 2 
minutos a temperatura media para que solten os seus 
aromas.

O ideal é que podamos empregar herbas fres-
cas para a salsa, o aroma é distinto, pero se non é 
posible e só dispoñedes de tomiño ou romeu seco, 
non vos preocupedes o resultado será bo de todas 
as maneiras.

4.- Incorporamos o resto de ingredientes, sólidos e 
líquidos e deixamos que coza a lume moderado du-
rante 5 minutos. Deixamos que se amorne antes de 
consumila, boísima.


