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OPINIÓN
POR  CARLA REYES

OS GOYA

A miña filla maior di que me entrou a furia contable. É certo, non o podo evitar. Cada vez que hai un premio, recoñecemento, xurado ou tri-
bunal, sexa do que sexa, eu conto cantas mulleres hai.

Unha teima tena calquera. No meu caso, recoñézoo, está a converterse nunha verdadeira obsesión.

E, como non, cando vexo que chegan os Goya conteinas. Primeiro contabilicei os premiados:35 en 29 categorías. E logo a conta foi moi 
sinxela, como me temía: sobráronme os dedos das mans. Sete mulleres e 28 homes. 

A primeira reflexión que se me veu á cabeza é que se o mundo do cinema e a cultura concentra unha maioritaria poboación de progresistas, 
de xente de vangarda, “unha profesión tan liberal e aberta” como dixo Ana Belén ao recibir o seu Goya,  como é posible que a presenza femi-
nina sexa tan escasa? Quererá isto dicir que a igualdade non ten que ver co chamado pensamento “progresista”? Que no fondo no mundo da 
cultura os estereotipos machistas (mal que lles pese) están igual de ancorados nas súas mentalidades que nas dos estibadores? Posiblemente 
sexa o momento de desmitificar.

Agora ben,  creo que nunca vin tantas fotos e comentarios dos modelitos; é máis, nalgún momento máis que unha gala de entrega de pre-
mios cinematográficos parecía a pasarela coas tendencias do ano que vén. Pero en fin, iso é o de menos, é parte da cota de frivolidade nece-
saria que arrastramos pola nosa condición.

Máis sibilino -e por tanto moito máis revelador- é que as mulleres estaban moi presentes en cada agradecemento dos premiados. Un tras 
outro eles agradecían ás súas nais que os parían, ás súas avoas que lles achegaban tanta sabedoría, ás súas tías e fillas ou á súa parella que 
“sen o seu apoio isto non fose posible”(sic). Queda por tanto confirmada a famosa expresión que desde hai tanto tempo outorgounos un lu-
gar esencial: “detrás dun gran home sempre hai unha gran muller”. 

Pero tamén houbo algúns intentos igualitarios que é necesario recoñecer, aínda que cabe poñer en dúbida a súa eficacia. Rovira quixo en-
viar unha mensaxe de solidariedade ao calzar uns tacóns vermellos e recoñecer así o esforzo das mulleres, pero o feito de que llos deu a asi-
nar a Almodovar fíxome pensar que en realidade estaba a facer unha chiscadela ao director pola súa coñecida película Tacones Lejanos.

No ano 2012, en Suecia, só o 26% das longametraxes estaban dirixidos por mulleres, tres anos despois, no 2015 xa eran o 50%. O 70% da 
representación cinematográfica sueca en festivais do mundo enteiro era feminina e nos premios Guldbagge, o equivalente aos Goya suecos as 
directoras, guionistas e produtoras recibiron o 60% dos premios.

Este éxito conseguiuse grazas á aposta decidida da directora da Academia sueca, Anna Serner, que deseñou un paquete de medidas desti-
nadas a combater o sexismo na produción de cinema.

En España a Academia está tamén presidida por unha muller, talvez sexa está a ocasión para que os nomes das mulleres deixen de estar de-
trás de grandes ou pequenos homes e ocupen o lugar que lles corresponde.
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A Deputación impulsa este ano o POS+ 2017, un novo plan de inves-
timentos dotado con 74 millóns de euros para os 93 concellos da nosa 
provincia. Partindo da longa experiencia do POS e baseándose nuns cri-
terios de distribución de fondos que dende hai máis de dúas décadas 
veñen empregándose cun elevado consenso en diferentes plans provin-
ciais, a Deputación quere dar agora un paso máis co deseño dun novo 
plan que ten como principais obxectivos afondar na liña de reparto 
obxectivo dos fondos, simplificar a tramitación, contribuír a sanear as 
economías municipais e reforzar a autonomía municipal. 

Trátase dun programa ambicioso polo seu investimento, o maior con-
templado nun plan provincial na historia da Deputación; pero tamén po-
las súas características, xa que unifica nunha soa convocatoria anual o 
que ata agora eran tres plans e 11 liñas de subvencións diferentes. 

Isto permitirá deixar de tramitar uns 1.000 expedientes cada ano, co 
consecuente aforro de custes e tempo, e ademais suporá para os conce-
llos un gran apoio á hora de programar os seus investimentos, xa que dá 
resposta a dúas demandas históricas dos alcaldes: lograr unha financia-
ción local estable e poder decidir cales son as súas prioridades á hora de 
investir os fondos que lles chegan da Deputación. 

O Plan Único dá solución a ambas necesidades: os concellos saben de 
antemán os fondos que lles corresponden (no caso de Ames 1.560.287, 
54 euros, que sitúan ao municipio entre os que máis fondos recibirán da 
provincia) e terán unha maior flexibilidade á hora de decidir en qué que-
ren investir os fondos en función das necesidades concretas de cada un: 
gasto corrente, novas obras e investimentos, amortización de débeda, 
pago a provedores, cofinanciamento de proxectos que impliquen a ou-
tras administracións… 

Supón, polo tanto, un importante cambio de modelo que dá maior 
protagonismo e capacidade de decisión aos concellos e que reduce drás-

ticamente os trámites burocráticos co obxectivo de lograr unha maior 
eficiencia na xestión municipal.

Pero o Plan Único conta con outras vantaxes adicionais para os con-
cellos.  Unha delas é que, por primeira vez, a Deputación deseña un plan 
con carácter dinámico, o que permitirá a incorporación progresiva de re-
manentes ao longo do exercicio sen necesidade de tramitar unha nova 
convocatoria, polo que – segundo as nosas estimacións- o investimento 
do plan podería chegar ata os 100 millóns de euros en 2017.  

Isto quere dicir que os 1,56 millóns iniciais que Ames recibirá poden 
verse incrementados ao longo do exercicio. Outra vantaxe, non menos 
importante, é que o Plan Único contribuirá a sanear as economías muni-
cipais. Dependendo do nivel de saneamento e endebedamento de cada 
concello, o POS+ contempla dedicar ata o 75% dos fondos asignados a 
pagar aquelas débedas con provedores que teñan unha antigüidade su-
perior aos tres meses. 

Isto non servirá só para sanear as contas dos concellos, senón que 
repercutirá positivamente no tecido empresarial local, conformado en 
boa parte por pequenas e medianas empresas, que cobrarán as súas 
facturas en prazo, axudando así a incrementar a actividade económica 
da provincia a consolidar o emprego a nivel local, obxectivo prioritario e 
transversal de todas as políticas do actual goberno provincial.

O POS+ 2017 non esquece tampouco a importancia de axudar aos 
concellos na redución da súa débeda. A acción da Deputación neste sen-
tido ten sido moi importante nos últimos dous anos grazas ao Plan de 
Aforro e Investimento (PAI), un plan de préstamos sen xuros e con dous 
anos de carencia que permitiu reducir a débeda dos concellos coruñe-
ses en 17 millóns de euros. O Plan Único integra os fondos do PAI para 
que os concellos que o desexen podan seguir solicitando estes fondos 
destinados a reducir a débeda municipal.

Valentín González Formoso, 
Presidente da Deputación da Coruña

“O Plan Único 2017 
da Deputación dará 
maior flexibilidade 
aos concellos á hora 
de decidir os seus 
investimentos e 
saberán de anteman 
os fondos que lles 
corresponden”
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- Durante estes anos a Deputación da Co-
ruña viña presentando unha serie de plans de 
obras públicas para os concellos da provincia. 
Coa chegada do 2017 estes plans uníronse no 
chamado POS+2017, que novidades trae este 
plan para Ames?

O POS+2017 deste ano divídese en tres par-
tes: a achega do 2017 que era o antigo POS 
(Plan de Obras e Servizos), a achega do 2016 
do antigo PAS (Plan de Acción Social) que son 
un tipo de obras distintas porque se fan co re-
manente e co superávit que ten a deputación 
e polo tanto teñen que ser investimentos eco-
nomicamente sostibles e o PAI (Plan de Aforro 
e Investimento) que é un crédito que che fai 
a deputación a quince anos, con dous de ca-
rencia, e tamén teñen que ser investimentos fi-
nanceiramente sostibles. 

Este é o plan único, antes facíase de ma-
neira individual pero agora agrupárono. 
A maiores había unha serie de subven-
cións que ían a turismo, promoción eco-
nómica, servizos sociais e deportes para 
investimentos e actividades que a depu-
tación eliminaas como tal pero que as 
fusiona si os concellos as queren seguir 
mantendo. En Ames a contía ascende a 
140.000€ e as vamos a seguir a manter en 
cada concellaría porque algunhas adícanse 
a certos programas para financiar persoal.

Unha das novidades deste plan e poder 
destinar esta achega 2017 (o antigo POS) a 
gasto corrente. En que beneficia ao concello 
de Ames? Pois que podamos destinar a gasto 
corrente arredor de 500.000€ e ese gasto li-
berámolo das facturas que tíñamos que pa-
gar obrigatoriamente de maneira que poida-
mos licitar as obras, unha vez que aprobe-
mos os orzamentos, baixo os nosos criterios 
e sen ter que esperar a que a deputación as 
teña que aprobar no seu pleno e se abran os 
distintos procesos. 

Por exemplo, neste ano 2017 vamos a po-
der executar as obras que aprobamos en no-
vembro de 2015. Coa novidade do POS+2017 
en vez de esperar ano e medio para a execu-
ción das obras, as que van a gasto corrente, po-
derán estar feitas no 2017. Polo tanto, adian-
támonos moitísimo as obras que levamos nos 
proxectos.

- Beneficia este novo plan ao concello de 
Ames no sentido de máis fondos de investi-
mentos para máis obras e servizos?

Qui-
zais un 
pouco menos r e s -
pecto a anos anteriores. O ano pasado en-
tre o POS e o PAS tivemos 1.200.000€ máis 
arredor de 400.000€ do PAI. Este ano vamos 
a ter 1.560.000€ pero temos que quitar os 
140.000€ que van a estas subvencións que ex-
plicaba antes.

-Que obras ou investimentos ten pensado 
facer o Goberno con todos este cartos? Segue 
o compromiso do Goberno con continuar as 
obras de saneamento no rural?

Co plan da deputación non vamos a facer 
obras de saneamento porque é o concello, con 
fondos propios, quen as está a facer. Por exem-
plo, este ano xa levamos bastantes obras fei-
tas deste tipo no Pedregal, en Costoia e outros 
máis pequenos. 

Temos un compromiso co rural de seguir fa-
cendo saneamentos durante este ano pero 

sempre con fondos propios ou vincula-
dos ao canon que nos debe de pagar a 

empresa que xestiona o ciclo integral 
da auga. Este Goberno segue apos-

tando polo saneamento, abastece-
mento e as pluviais no rural.

Este 2017 falamos de tres 
obras directamente cos fondos 
da deputación, dous bastantes 
grandes en Milladoiro. A primeira 
é cambiar todo o alumeado pú-
blico do Milladoiro por luces LED 
cun aforro que está estimado nun 

60%, cambiar tódalas luminarias e 
incluso poñer algunha máis. 

A segunda é abrir a zona verde do 
Milladoiro na Travesía do Porto, elimi-

nando o muro que está ao lado das pis-
tas da Casa de Cultura e abrir unha trave-

sía, urbanizar toda esa zona e facer un acceso 
á zona verde. A terceira é máis pequena, farase 
en Caroubans na pavimentación e arranxo dos 
interiores. Despois co gasto corrente, que as-
cende a 500.000€, faremos investimentos en 
instalacións deportivas, mellorando pavillóns e 
creando algunhas infraestruturas novas e por 
suposto crear víais e arranxar algunhas pistas 
do rural.

Blas García:  No 2017 
investiremos preto de 800.000 
euros no Milladoiro

Blas García Piñeiro, nado 
en Boiro en 1969. Dende 
moi xoven a súa vida estivo 
moi ligada a política. Mili-
ta no PSdeG-PSOE dende 
o ano 1988. No 2014 entra 
a formar parte da corpo-
ración municipal na oposi-
ción pero é no 2015, cando 
García entra no Goberno 
tripartito como concelleiro 
de Urbanismo, Obras Pú-
blicas e Servizos Básicos. 

Entre as súas competen-
cias destacan as areas de 
planificación do territorio, 
planeamento e xestión 
urbanística, vivenda e re-
habilitación, planificación 
e programación de obras, 
brigada de obras, servizos 
básicos (ciclo da auga, xes-
tión do lixo, cemiterio, ilu-
minación), tráfico e apar-
cadoiros.
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- Cal sería a obra máis ambiciosa con este cartos que reciben da De-
putación?

As dúas do Milladoiro porque rondarán arredor dos 800.000€. Creo 
que Milladoiro necesita que este Goberno faga un investimento se-
rio nel e así o faremos con estas dúas obras. A maiores temos outros 
proxectos que iremos avanzando máis adiante.

Cambiar toda a iluminación do Milladoiro é moi importante porque 
hai zonas que teñen unha iluminación deficiente, será un aforro para 
as arcas públicas e o máis primordial,  arranxar os problemas de segu-
ridade que hai nalgúns cadros do alumeado público. Ademais, unha 
das demandas máis repetidas polos veciños de alí é contar cunha zona 
verde e por iso imos facilitar o acceso na Travesía do Porto. Adecentaré-
molo e uniformaremos esa zona para construír un parque infantil adap-
tado, o primeiro que se fará en Ames, e outro biosaludable.  

Queremos concentrar nesa zona verde un área de esparcemento fa-
miliar para tódolos membros das familias: pais, nais, avós, nenos... Para 
máis adiante, estamos traballando nun proxecto a medio prazo para 
adecentar como zona verde toda a franxa fronte a futura igrexa do Mi-
lladoiro.

- No novo escenario político no que é importante a participacións e 
implicación das veciñas e dos veciños, seguiran contando coas achegas 
de ideas que fagan as asociacións de veciños?

Sempre estamos contando coas ideas das asociacións. Nestes orza-
mentos, por primeira vez, irán uns orzamentos participativos co que se 
destinará 130.000€ para as parroquias do rural. Os veciños decidirán 
onde queren investir eses cartos, serán os responsables desa contía.

A maiores diso, mantemos reunións constantes coas asociacións de 
veciños e visitamos as parroquias. Todos estes investimentos que fa-
cemos sempre é baixo a súa petición. Non vale a idea de ter grandes 
proxectos, coma nalgunhas épocas, pero sen contar coa participación e 
o beneplácito dos veciños, iso é un erro.

- A parte de contar cos veciños tamén é importante chegar a un 
acordo entre os diferentes grupos políticos da corporación municipal. 
Cre que podería chegarse a un acordo entre tódolos grupos políticos?

Eu espero que si. Co grupo municipal Ames Novo xa estamos tendo 
unha negociación co tema dos orzamentos e xa se lles explicou este plan 

único e que queremos facer con este gasto corrente; falta por explicar-
llo ao resto dos grupos. 

Agardo que ó entendan porque non espero que vinculemos medio 
millón de euros a gasto corrente e despois decidir as obras senón xa te-
las propostas e que vaian reflectidas nos orzamentos. 

É algo novo e nós no seu momento nos opuxemos que as obras do 
POS foran a gasto corrente pero solo pagar as facturas porque esta vez 
van directamente a obras para poder acelerar todo o proceso licita-
dor. Creo que os grupos da oposición ó entenderán e que o imos sa-
car adiante. Quen pode votar en contra dun investimento de máis de 
800.000 no Milladoiro?

- Estamos cerca do ecuador do mandato deste goberno. Cales son 
os proxectos ou ideas que están enriba da mesa para estes dous anos 
que quedan?

Temos varios temas e áreas nas que queremos seguir traballando. 
Por exemplo en educación estamos a traballar para ceder as parcelas 
á Consellería de Educación para construír un colexio en Milladoiro 
e ampliar en Bertamiráns os que fan falta. A gran obra aclamada e 
que vai con certo atraso na súa presentación do proxecto por parte 
da Xunta é o Centro de Saúde do Milladoiro. Queremos dotar dunha 
senda verde a Milladoiro que una a zona de Travesía do Porto ca zona 
verde de Rosalía de Castro, ao lado da autoestrada.

Temos unha preocupación importante en como poder enfocar os 
parques infantís. Ames ten máis de 40 parques e queremos reorga-
nizalos e dividilos para tramos de idade, agora mesmo hai unha de-
ficiencia no tramo de nenos de máis de 8-10 anos e temos que so-
lucionalo. Ademais os pais e nais pídennos que haxa un parque cu-
berto en Milladoiro e en Bertamiráns, estamos mirando en como cu-
brir algún deles.

En infraestruturas deportivas, o alcalde está preocupado pola 
falta destas. Está mirando como facer un campo de fútbol novo en 
Bertamiráns ou no entorno porque o que temos agora mesmo qué-
dase pequeno e o seu uso e moi intensivo e nótase moito. 

Seguir apostando polo rural co arranxo das pistas que moitas le-
van sen mantemento dende fai anos e é bastante importante facelo. 
Agora mesmo, o que máis lle preocupa o Goberno é que os veciños e 
veciñas de Ames teñan servizos acordes as súas necesidades.
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A Asociación de Empresarios 
do Parque empresarial nace o 24 
de xullo do 2003 coa intención 
de colmar a demanda de equi-
pamentos e servizos nesta inci-
piente área industrial e comer-
cial. 

Con determinación fóronse con-
seguindo pequenos éxitos como 
unha correcta sinalización e no-
vos accesos, aínda está pendente 
un acceso directo a autovía. A 
creación de novos viais que su-
poñan un claro alivio aos proble-
mas relacionados co tráfico en O 
Milladoiro. Para isto é necesario 
a participación de cantos axentes 
sociais se vexan implicados e de 
cantos sectores estiveran directa 
o indirectamente relacionados 
coa actividade económica.

O Parque Empresarial Novo-
milladoiro, ten unha superficie 
total de 323.387 m2, e conta con 
170 parcelas de distintos tama-
ños, onde as naves oscilan en-
tre los 190 m2 a máis pequena e 
4.500 m2. a máis grande. A idea 
inicial dos seus promotores era 
“ofrecer solo industrial nun Con-
cello que carecía de el”.

 O Concello de Ames, necesi-
taba un polígono, conveniente-

mente comunicado, onde as em-
presas puideran asentar os seus 
almacéns e a pequena industria. 
Así xurdiu un polígono inusual 
que trataba de paliar la carencia 
de naves para  PEMES e aportar 
locais para profesionais autóno-
mos, para emprendedores. 

O ÉXITO FOI ROTUNDO 
 
A día de hoxe o polígono está 
completo. Dende a  posta en 
marcha da primeira empresa en 
2002, a día de hoxe hai unha ocu-
pación case total, concretamente 
159 empresas nas naves, 80 ne-
gocios nos lofts que se comple-
mentan con 23 comercios insta-
lados nos baixos comerciais ubi-
cados na entrada do polígono.  É 
unha zona en auxe que medra a 
bo ritmo.

Na actualidade seguen a tra-
ballar na  defensa de intereses 
das empresas ante as subminis-
tradoras de servizos, contacto 
coa Administración para a me-
llora de infraestruturas, etc. 

A Asociación tenta que as fir-
mas se adapten aos novos tem-
pos e que leven a cabo unha im-
portante labor de promoción co-
mercial que confira maior dina-
mismo ao tecido empresarial. 

Os servizos que se prestan es-
tán orientados cara a mellora da 
competitividade das empresas, a 
súa inserción efectiva nos merca-
dos, a mellora e mantemento do 
parque empresarial.

Algún dos obxectivos que ten 
a Asociación do  Polígono é aten-
der as necesidades de informa-
ción, formación, investigación, 
desenvolvemento, innovación e 
perfeccionamento das empresas 
adheridas, inspección e control 
das condicións do polígono, me-
diación de conflictos entre naves, 
establecemento de convenios 
para aproveitar en condicións fa-
vorables os servizos de entidades 
financeiras, consultoras, etc. ela-
boración de modelos de xestión 
entre empresas  e información 
do polígono en xeral.

Os sectores más representa-
dos na zona son o comercio de 
servizos, tanto empresas de man-
temento e reparación de ma-
quinaria industrial, instaladores 
eléctricos, fontanería, como de 
consultaría a empresas. Bo exem-
plo disto serían Socogas, Exlo Ex-
tintores, Comercial Matos, Ro-
salfrí, Astyco. As 8 asesorías ins-
taladas nos LOFTs e nos baixos 
comerciais son exemplos de ser-
vizos demandados en toda a co-

marca. O cliente final acude prin-
cipalmente ó polígono polos co-
mercios de decoración do fogar, 
como poden ser Donatela, Grupo 
Hydroworld, ou máis recente-
mente Rapidmueble; ou polos 
14 talleres de reparación de au-
tomóbiles ubicados neste parque 
empresarial. 

A sector da construción ocupa 
tamén un bo tramo no diagrama 
sectorial. Empresas como Kú-
pula, SSG, Técnicas Constructivas 
de Ocio, Segundo Rey ou Emac, 
Proxectos e Obras; son exemplos 
de resistencia na última crise. 

 
A Escola infantil Garabatos da 

un servizo  fundamental para que 
os traballadores poidan deixar os 
seus pequenos ben coidados e 
que estimulen a súa capacidade 
cognitiva. Como oferta comple-
mentaria teñen l5 locais de hos-
talería entre os que destaca o 
Restaurante Central pola súa 
atención e excelente comida.

O sector das telecomunica-
cións veu medrar dende aquí nu-
merosas empresas que nalgúns 
casos non puideron consolidarse. 
Ese proceso foi vital para que as 
máis competitivas axustasen pre-
zos e sobreviviran neste período 

NOVO 
MILLADOIRO, 
UN 
POLÍGONO 
INUSUAL 
QUE MEDRA 
A BO RITMO
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con amplitude de miras. Foi o 
caso de GST ou Altia.

Firmas punteiras en innova-
ción teñen aquí a súa sede: Sera-
gro, Global Suministros, Neoker 
o Nanogap naceron e se consoli-
daron neste polígono e é dende 
aquí onde desenvolven a súa 
proxección internacional.

A cantidade de empresas des-
tinadas ao montaxe de eventos 
(Tesec, Escenoset, Froq Eventos, 
Caral Congresos) ou as produto-
ras cinematográficas e de TV son 
mostra dos servizos que cobren 
o día  a día. Esta industria se ve 
complementada polas 6 empre-
sas encadradas dentro do sector 
de Artes Gráficas. Xedicom, Grá-
ficas Alonso, Servideas, son em-
presas que cobren unha gran por-
centaxe da demanda de reprodu-
ción e creatividade para anun-
ciantes na comunidade galega.

Moitas multinacionais ubica-
ron aquí os seus centros loxísticos 
pola posición estratéxica en vías 
de comunicación. Esta é a razón 
da existencia de tantos centros 
de distribución e almacenaxe. 
Muebles Compostela, Alimenta-
ria Coruñesa, Panrico, Neobel, 
Productos Básicos del Noroeste 
o Distribuciones Domínguez, Bon 
frig, Disgal Milladoiro. 

A evolución da Asociación vai pa-
ralela a das empresas que o con-
forman, é dicir, ó polígono en si. O 
colectivo dos empresarios dunha 
zona de concentración de empre-
sas é algo a ter en conta na toma 
de decisións a nivel de infraestru-
turas de aí que deba estar com-
posto pola totalidade das fir-
mas ubicadas na zona, para que 
se poidan aunar esforzos e lo-
grar obxectivos. Neste sentido,a 
Asociación  queren “agradecer ó 
concello a instalación de cámaras 
que redundou nun incremento 
na seguridade”.

Na actualidade están planifi-
cando unha serie de estratexias 
tendentes á mellora de las comu-
nicacións viais para que nos mo-
mentos álxidos do ciclo econó-
mico non se formen retencións 
de tráfico. Consideran de primor-
dial importancia o asfaltado da 
pista que comunica o polígono 
pola parte inferior coa aldea de 
Coira o que pode ser un alivio ini-
cial mentres que non se fai o an-
helado acceso directo a auto-
vía, clave para unha posible fu-
tura ampliación do solo industrial 
nesta zona.

Galicia mantén os problemas e 
tendencias que se recoñecen no 
territorio nacional. A produtivi-

dade no medio e largo prazo me-
drará máis lentamente que nos 
anos 90. Non se esperan cambios 
radicais en innovación tecnoló-
xica como as vividas fai 15 anos 
e continuaremos coa insuficien-
cia de inversión. As entidades fi-
nanceiras tampouco axudan en 
este senso. Hoxe en día miran 
moito a experiencia da empresa 
e o sector ó que pertencen. Fal-
tan avais. Aínda así estamos asis-
tindo a constitución de empresas 
por parte de persoas novas con 
ilusión, empresas que necesitan 
pouca inversión e onde peque-
nas diferencias coa competencia 
serán cruciais para a súa supervi-
vencia. As esixencias financeiras, 
excesivas en moitos casos, condi-
cionan o emprendemento.

A multitude de burocracia 
coa que hai que cumprir para 
que unha axuda sexa concedida 
é unha barreira importante para 
que moitas delas caian en saco 
roto.

Neste punto, cabe destacar 
que sería “interesante que du-
rante os primeiros anos de vida 
dunha empresa, que é o período 
onde todo é inversión e practi-
camente non se recollen benefi-
cios, os subministros básicos se 
cobraran a un prezo inferior por 
parte dos provedores e se relaxa-
ran os avales dos créditos. A in-

trodución desta nova política non 
é difícil de articular por parte das 
autoridades correspondentes” 
declaran dende a Asociación.

As perspectivas internacio-
nais, nun mundo globalizado, 
condicionan o crecemento de 
calquera economía rexional, e, 
por ende a local. Os ente dos 
empresarios do polígono din 
que “ser capaces de exportar 
significa que somos competi-
tivos no estranxeiro, este com-
portamento soe traducirse en 
incrementos da produtividade 
que tamén beneficia o mer-
cado interno. Paralelamente, 
o incremento de produtividade 
debe traducirse en  innovación 
continua, algo que axuda á 
contención de prezos. A expe-
riencia demostra que se poden  
compaxinar ambos mercados”. 

“Entre as fortalezas e liñas 
de actuación para gañar com-
petitividade internacional e 
mellorar as condicións de vida 
dos galegos debemos identifi-
car e fomentar as actividades 
económicas con vantaxes com-
petitivas, traballar en marke-
ting os nosos produtos e servi-
zos, dar formación e mellorar 
as técnicas dos nosos empre-
sarios”. Neste sentido, Audi-
dat Franquicia, proporciona o 

asesoramento suficiente para 
a  implantación e inspección en 
materia de protección de da-
tos a nivel nacional e interna-
cional. 

De todas formas a micro-pe-
quena empresa que podemos 
atopar no parque empresarial 
de Milladoiro está fundamen-
talmente enfocada a cubrir o 
mercado nacional. Si é certo 
que hai empresas con activi-
dade no estranxeiro, pero son 
poucas. Nesta liña podemos 
destacar analiza a externiza-
ción de Neumáticos Low-Cost 
ou Frisonort. En ambas o trato 
co cliente e o incremento de 
produtividade é a diferencia-
ción que fai que estas empre-
sas tiveran éxito na súa trans-
nacionalización.

Concretando, pode dicirse 
que este parque empresarial 
dotado de todo tipo de  in-
fraestruturas necesarias des-
taca polo seu dinamismo en-
focado a unha actividade emi-
nentemente comercial e loxís-
tica, gracias a súa cercanía a 
vías de comunicación estraté-
xicas, e que cubre a demanda 
de naves pequenas para nego-
cios aos que se lle quedaban 
pequenos os locais onde inicia-
ron a súa andadura.
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Unha banda de ladróns está 
aterrorizando aos comerciantes 
e veciños e veciñas de Bertami-
ráns. O pasado mes de xaneiro 
foron varios comercios da zona 
que sufriron unha serie de rou-
bos a altas horas da madrugada 
en diferentes días do mes, acen-
tuándose a actividade nos días 
de maior forza do temporal que 
azotou a toda a comunidade ga-
lega.

Unha traballadora de 
Clean&Clean comentou a este 
medio que levan sufrindo tres 
roubos en tres meses seguidos 
xa que “entran pola fiestra que 
temos na parte traseira e co-
llen o diñeiro da caixa rexistra-
dora. Sei que foron unha noite 
por toda a Avenida da Maía in-
tentando roubar outros comer-
cios”. Denunciaron os feitos á 
policía municipal pero non sa-
ben se colleron aos individuos. 

En Vainilla e Chocolate ta-
mén sufriron estos roubos xa 

que os ladróns entraron pola 
parte traseira. “Entraron pola 
porta de atrás, que estaba re-
forzada, estoupárona contra 
as perchas e arramplaron con 
todo, solo colleron o diñeiro 
da caixa pero deixaron a roupa 
polo chan”. A mesma chica que 
atendeu a esta revista di que 
“a policía municipal está ao co-
rrente disto” e que ten constan-
cia de que houbo vivendas uni-
familiares nas que tamén tenta-
ron de roubar.

Outros comercios que sufri-
ron este tipo de delito foron as 
panaderías Xallas, Remigio e a 
cafetaría Val da Maía.

A redacción desta revista 
púxose en contacto co alcalde, 
que leva a materia de seguri-
dade, e comentounos que a po-
licía está a traballar nas fontes 
moi fiables que manexa e que 
proximamente informarán do 
ocorrido a tódolos afectados e 
os veciños.

VAGA DE ROUBOS EN 
BERTAMIRÁNS
O pasado mes de xaneiro foron 
varios os comercios da zona que 
sufriron unha serie de roubos 
a altas horas da madrugada 
en diferentes días do mes, 
acentuándose a actividade nos 
días de maior forza do temporal 

A  AVENIDA DA 
MAÍA É A MÁIS 
FRECUENTADA 
POLOS AMIGOS 
DO ALLEO, QUE 
APROVEITARON  
O TEMPORAL 
PARA EFECTUAR 
ESTESROUBOS NOS 
ESTABLECEMENTOS 



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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Un mes más volvemos co AME-
Sómetro de febreiro no que pre-
guntamos sobre os programas de 
conciliación familia que ofrece o 
concello aos veciños e veciñas. Re-
iteramos o agradecemento da par-
ticipación na enquisa e seguimos 
animando a tódalas persoas que 
sigan opinando sobre algúns de 
temas más actuais de Ames. 

A participación por áreas xeo-
gráficas do concello foron bas-
tantes dividida. Por unha parte o 
50% dos enquisados son de Ber-
tamiráns, un 25% do Milladoiro 
e o outro 25% do rural. En temas 
de sexo, pode dicirse que houbo 
igualdade entre homes e mulleres 
repartíndose o 50%.

En canto a primeira pregunta 
na que se falaba sobre se algún 
fillo dos enquisados fora usuario 
dalgún servizo de conciliación fa-
miliar, un 75% contestou cun SI 
e un 25% que NON. De seguido, 
preguntado sobre os programas 
de conciliación familiar do conce-
llo, un 75% opina que lles gusta e 
un 25% que non e sobre a mellora 
dos servizos a cousa queda repar-
tida a partes iguais cun 50% cada 
un deles.

No tocante a preguntas sobre a 
puntuación que lle daría a rede de 
comedores escolares municipais, 
as puntuacións flutúan por enriba 
do aprobado xa que un 66,7% dá-
lle un 8 e un 33,3% dálle un 6. En 
relación ao servizo “Bos días cole” 
e “Tardes divertidas” volvemos a 
repetir a mesma puntuación cun 
66,7% para o 8 e un 33,3% para 
o 6. Por último, preguntados so-
bre os servizos lúdicos (nadal, en-
troido, setembro, xuño…) un 50% 
dálle de nota un 8 e o outro 50% 
dálle un 4.

Que podemos sacar destes da-
tos concretos? O primeiro é o gran 
uso dos servizos de conciliación 
familiar dos veciños e veciñas de 
Ames e sobre a opinión bastante 
dividida entre a súa mellora ou 
os que xa están contentos agora 
mesmo. En canto a puntuación ob-
tida, os que mellor nota teñen son 
os servizos de comedores escola-
res e os “Bos días coles” e “Tardes 
divertidas” que superan con cre-
ces o aprobado para chegar a un 
8 pero os servizos de lúdico entran 
nunha pequena fochanca para re-
partirse a nota dun 8 e un 4. 

No seguinte mes preguntare-
mos sobre os orzamentos 2017 
que está preparando o Goberno 
e sobre as diferentes partidas que 
pensan que deben de ser priori-
dade para este ano. Atentos ao 
noso Facebook!

FOI OU É USIARIO O SEU FILLO/A DALGÚN 
PROGRAMA DE CONCILIACIÓN FAMILIAR DO 
CONCELLO?

25 %

ESTÁ SATISFEITO/A COS PROGRAMAS DE 
CONCILIACIÓN FAMILIAR DO CONCELLO?

75 %

SI 75 %

NON
25 %

VALORACIÓN DE COMEDORES ESCOLARES, 
BOS DÍAS COLE E TARDES DIVERTIDAS

AMESómetro  febreiro 2017

Usamos e 
valoramos 
maioritariamente 
os servizos de 
conciliación 
que programa o 
Concello de Ames

66,70 %

33,30 %

8 6
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Esta é a historia dun grupo de 
mozas que ao abeiro dos obra-
doiros culturais do concello deu 
paso a un grupo profesional que 
foi medrando ata chegar a ser re-
coñecidas con algúns dos pre-
mios máis importantes de música 
galega. A historia das Maianas é 
a historia viva da música, das no-
vas xeracións que tentan reivin-
dicar a nosa cultura mediante as 
súas propias composicións e te-
mas. Elas son as protagonistas 
desta entrevista que quixemos 
facer para coñecer o seu traballo 
e que os veciños de Ames saiban 
que temos unha canteira moi im-
portante no eido musical.

- O primeiro de todo quere-
mos coñecervos un pouco, quen 
son as Maianas?

As Maíanas somos cinco mo-
zas chamadas Inés, Ainhoa, 
Ruth, Cruz e Irene de Ames aun-
que temos que admitir que unha 
é da Baña (risas). Foi un grupo de 
nenas que comezamos a tocar a 
pandeireta xuntas ao abeiro dos 
obradoiros do concello pero foi-
mos camiñando pasiño a pasiño 
para converternos o que somos 
agora mesmo. Nese percorrido 
baixou xente e agora queda-
mos as cinco que conformamos 
o grupo.

- Por que a elección dese 
nome?

As habitantes do Val da Maía 
eran as maianas e quixemos re-
lacionar precisamente o nome 
do grupo coa nosa proceden-
cia, deste Val da Maía. Fixemos a 
Asociación Cultural e Xuvenil Val 
da Maía que tamén recolle a tra-
dición deste nome un pouco das 

nais e avoas que sempre viviron 
aquí.

- Cal é a traxectoria do grupo 
dende o inicio ata a actualidade?

Empezamos pouco a pouco 
presentándonos a concursos pe-
quenos para facernos ver e oír, 
ter presencia no ambiente. Máis 
adiante decidimos ir máis aló con 
concursos ambiciosos e coñece-
mos outros grupos que nos invi-
taron ir á zona de Pontevedra de 
alí que teñamos contacto como 
Os Alegres cos que solemos tra-
ballar. Foi un pouco a traxecto-
ria de nada, é dicir, cinco mozas 
que gravaron un cd ao abeiro do 
concello e contar co seu apoio 
ao principio para despois pasar 
a ser asociación, pedir subven-
cións e ir traballando para en vez 
de ser o grupo do concello pois 
ser, simplemente, as Maianas.

- Como está sendo a evolución 
do grupo ao longo dos anos que 
leva formado?

Cremos que boa porque 
agora mesmo non somos só un 
grupo de pandereiteiras como 
éramos ao principio porque 
agora queremos darlle máis im-
portancia á voz. Temos temas 
e composicións propias, mete-
mos outros instrumentos que 
non son sempre os tradicionais 
como as pandeiras que non te-
ñen ferreñas para dar priori-
dade á voz e que se escoite me-
llor. Queremos un pouco rei-
vindicar que non só somos un 
grupo de pandereiteiras senón 
tamén cantareiras e tiramos 
máis por esa vena da voz, me-
ter percusión para cambiar un 
pouco o de sempre.

- Imaxino que durante este 
percorrido que levades as vosas 
costas, que experiencias foron 
boas e cales malas?

Pois falando das boas, por 
exemplo cando gravamos o noso 
cd pola nosa conta ou cando ga-
ñamos o concurso de Vas a sa-
car nota? da Radio Galega. Ta-
mén o FestiGal  que gañamos o 
concurso de Novos Talentos e 
tocamos o día grande do após-
tolo. Foron moi boas experien-
cias. E se falamos das malas... 
pois venme a xente que fomos 
deixando atrás, polo camiño, fo-
mos moitas pero vamos avan-
zando e as experiencias fainos 
curtir.

- Cantos discos tedes lanzado 
ao mercado? Tedes pensado lan-
zar outro proximamente?

Actualmente temos dous dis-
cos lanzados ao mercado. Res-
pecto a sacar un novo pois es-
tamos traballando niso (risas). 
Como xa dixen antes, temos 
moitas composicións propias 
que non temos gravado en nin-
gún sitio e claro, vamos a con-
certos, e a xente pregúntache se 
está nos anteriores discos e tes-
lle que responder que non. Por 
iso temos que poñernos a gra-
var, pero se seguimos así debe-
riamos sacar un dobre cd por-
que temos moitas cancións sen 
gravar (risas). A cousa é elixir 
ben os temas e que saia un bo 
proxecto.

- Como vedes o futuro da mú-
sica galega neste momento? Cre-
des que é un momento no que 
está a rexurdir con máis forza 
que outros anos?

Si, cremos que si pero temos 
que darlle un pulo porque o de 
fora está ben pero só para coller 
ideas. Hai moitos grupos emer-
xentes bos e coas fusións estase 
a chegar a niveis bastantes bos 
en calidade musical da nosa.

- Pensas que debe facerse un 
maior esforzo para recuperar a 
tradición da música galega ou 
unha maior promoción desta no 
exterior?

Si porque somos moi pou-
cos que recollemos a tradición 
e nós non nos consideramos ao 
completo de recollida desa tra-
dición porque temos temas pro-
pios, pero creo que hai moi pou-
cos grupos que recollen o que é 
a verdadeira tradición sen ver-
sionalo. É un traballo moi grande 
falar cos nosos maiores, que 
canten esas coplas antigas e an-
tes facíamos iso, nun principio 
pero agora xa tiramos por outro 
camiño diferente.

- Cales son os proxectos que 
ten o grupo pensado a curto 
prazo? E a longo prazo?

Pois a parte do disco que 
temos a longo prazo (risas), a 
curto prazo temos o festival que 
celebramos a novena edición. 
Será o 1 de abril na Casa de Cul-
tura de Bertamiráns e traere-
mos a grupos amigos que ve-
ñen de balde a actuar con nósa 
modo de intercambio. Está moi 
ben e a xente descobre gru-
pos novos cos que se queda co 
nome para desfrutalos despois. 
Animamos a todos os veciños e 
veciñas do concello a que asis-
tan ao festival porque seguro 
que o pasarán ben.

 SALTARON DOS OBRADOIROS 

CULTURAIS Á CREACIÓN DUN 

GRUPO PROFESIONAL

AS  MAIANAS, REIVINDICAN A 

SÚA FACETA COMPOSITORA 

ESTANSE A FACER O SEU PROPIO 

SITIO NA MÚSICA FOLK GALEGA

 O DÍA 1 DE ABRIL PÓDENSE 

ESCOITAR   NA CASA DA 

CULTURA DE BERTAMIRÁNS
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Nesta época do ano fálase 
moito das celebracións do En-
troido, dos disfraces dos nenos 
e non tan nenos que bulen polas 
rúas do noso concello e por toda 
Galicia. Pero, realmente sabemos 
de onde ven o Entroido? Cal é a 
súa orixe? Como xurdiu esta tra-
dición tan arraigada no pobo ga-
lego?

Pese a que na actualidade 
esta festa provén da fe católica, 
a igrexa na Idade Media, atribuiu 
esta tradición a súa etimoloxia; 
carne-levare, que en latín vulgar 
significa abandoar a carne. Co 
paso de tempo e coa evolución 
do idioma quedou en Carnevale, 
deixar a carne, que é o que usa-
mos na actualidade. No caso do 
Entroido en Galicia, como tal, te-
mos que viaxar moito máis lonxe 
no tempo ata chegar a época dos 
celtas porque aínda que non hai 
evidencias históricas que den por 
certa ao cen por cen esta teoría, 
os expertos pensan que foron os 
celtas que adoptaron esta tradi-
ción pola influencia dos gregos 
xa que estes celebraban a idolo-
tración de Carna, filla de Heleno, 
deusa das fabas e do tociño.

Para encontrar documentos 
históricos que nos falen do En-
troido, temos que remontarnos 
ao século XVIII no que se recolle 
que algúns concellos de Galicia 
celebraban esta festa, sobre todo 
na provincia de Ourense, en con-
tra da prohibición que denostaba 
esta festa no territorio.

Na actualidade, o Entroido 
goza de moi boa saúde xa que 
sete concellos da xeografía ga-
lega presumen de ser Festas de 
Interés Turístico (Xinzo de Limia, 
Verín, Laza…) e 175 concellos te-

ñen como día festivo ou ben o 
luns ou martes de Entroido. Todo 
un acontecemento que se cele-
bra por tódolo alto.

En Ames non hai unha tradi-
ción que veña de lonxe para mar-
car certo punto de inflexión pero 
dende fai anos, o noso concello, 
ven celebrando esta festa como 
a que máis xa que as activida-
des que veñen preparando os co-
lexios e garderías  dende fai se-
manas como o concello, invitan 
a tódolos veciños a que poidan 
unirse a esta festa.

Sandra Dios, da Escola In-
fantil A Madalena comenta que 
“dende xa hai uns anos realiza-
mos un obradoiro de disfraces 
coas familias, a relación e colabo-
ración coas familias na Escola da 
Madalena é fundamental, é un 
dos eixes do noso proxecto edu-
cativo, polo que facemos activi-
dades nas que poidan participar 
as familias. Estes disfraces son 
elaborados con bolsas de cores e 
material de refugallo. Pode parti-
cipar nestes obradoiros calquera 
membro da familia, nai, pai, avó, 
avoa... Ademais de realizar dife-
rentes actividades durante todo 
o mes de elaboración de antifa-
ces, caretas así como obradoi-
ros de maquillaxe... Durante toda 
a semana de antroido os nenos 
teñen que traer cada día unha 
cousa diferente que en todo caso 
son sumatorias, por exemplo, 
un día gafas de sol, ao seguinte 
as gafas+ unha garabata, ao se-
guinte gafas+garabata+gorro así 
ata chegar ao último día practi-
camente disfrazados de todo”. Os 
nenos chegan ata o día grande, 24 
de febreiro (venres de Entroido), 
para “facer un desfile pola mañá 
pola praza da Madalena e a praza 

do Porto (ás 10:30) e pola tarde 
facemos unha gran festa de An-
troido nas instalacións da escola 
con unha merendola con produc-
tos típicos de Antroido”.

Na CEIP A Maía, María Isabel 
Abelleira, directora do colexio, 
nos fala  de que “o Entroido ce-
lébrase no centro con actividades 
“por e para” o noso alumnado. 
Somos moi conscientes de que 
aos nenos e nenas gústalles dis-
frazarse, transformarse noutro 
ou noutra cun simple pano, ou 
cunhas gafas, ou cun sombreiro, 
con perrucas, maquillaxes ou 
con adobíos varios e queremos 
que cada quen se disfrace nes-
tes días como queiran”. María 
Isabel baséase en catros princi-
pios básicos para celebrar esta 
festa cos nenos: pedagóxigo, lú-
dico, ecolóxico e etnográfico. En 
base a iso o CEIP A Maía ten di-
ferentes actividades para os ne-
nos como un photcall en cada 
aula ou o famoso Meco que du-
rante a semana do 20 ao 24, os 
rapaces terán que atender os 
mandados do Meco para ir dis-
frazándose cada día ata o xo-
ves. O venres 24 é o día grande 
coa celebración do Baile de En-
troido no que os nenos e mes-
tres difrazaránse do que quei-
ran pero que sexan “reativos, 
respectuosos, que lles fagan 
sentirse ben e cómodos e con-
soantes co consumo responsa-
ble”.

Emilia Seara, directora peda-
góxica, da Escola Infantil O Bos-
que comenta que cada ano te-
ñen unha temática distinta, este 
ano xirará arredor dos animais 
mariños. “Varios días a semana 
disfrazamonos con distintos ma-
teriais e intentamos que pouco 

a pouco os mais pequenos vaian 
perdendo o medo a maquillarse. 
Con todas as maquillaxes e dis-
fraces que nos poñemos, face-
mos unha reportaxe fotográfica 
que despois expoñemos na en-
trada da escola para que as fami-
lias poidan vela”. 

Ademais, os nenos poden des-
frutar de talleres de disfraces por 
idades onde elaboran os disfra-
ces que van levar,  cada profe cos  
seus nenos e nenas , e tamén  a 
decoracion que despois poñen 
na escola. Para rematar, o ven-
res que é o día grande “o  ven-
res anterior os días propios de 
Entroido, preparamos unha 
festa de disfraces na que invi-
tamos as familias dos nosos ne-
nos e nenas.

A festa é organizada polo 
persoal dá escola coa axuda das 
familias, que aportan os alimen-
tos necesarios para facer unha 
merenda. Todos, familias e per-
soal da escola imos disfrazados 
e pasamos unha tarde de mú-
sica, baile e merenda”. Toda 
unha magnífica experiencia 
para os rapaces.

Outros centro educativos de 
Ames tamen teñen festas ou ac-
tividades programadas como o 
CEIP de Barouta que este ano o 
Festival de Entroido, o venres 24, 
adicarano aos Povos e Culturas 
do Mundo.

Por parte do concello e cen-
trado no propio día do Entroido, 
o martes 27, no aparcamento da 
Telleira, en Bertamiráns, celebra-
rase un concurso de disfraces de 
seguido dun desfile  e todo isto, 
acompañado coa música de Fes-
ticultores Troupe e A Bandade 

VIVE O 
ENTROIDO
EN AMES NON HAI 
UN ARRAIGO DO 
ENTROIDO COMO 
NOUTROS PUNTOS DE 
GALICIA PERO CADA 
VEZ SE SUMA MÁIS 
XENTE Á CABALGATA 
E OS NENOS NA 
ESCOLA ADÍCANLLE 
ACTIVIDADES
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Balbina. Repartiranse 3.800 eu-
ros no concurso de disfraces, 100 
euros ao mellos disfrace creado 
con materiais de reciclaxe e 150 
euros á mellor copla de compo-
sición propia cantada en galego. 
No desfile de disfraces pódese 
participar nas seguintes catego-
rías: infantil, adulto, por grupo 
ou en comparsa. Nas dúas pri-
meiras poderase participar de 
forma individual ou en parellas.

Os participantes deberán ter 
12 anos ou menos na categoría 
infantil e máis de 12 anos na de 
adultos. Os grupos deberán estar 
formados por entre 3 e 9 persoas 
e as comparsas por 10 ou máis 
persoas, de calquera idade en 
ambos casos. O concurso desen-
volverase no aparcadoiro da Te-
lleira, en Bertamiráns, ao carón 
da piscina municipal cuberta.

Ademais dos premios das ca-
tegorías infantil, adultos, gru-
pos e comparsas haberá un pre-
mio especial ao mellor disfrace 
creado con materiais de reci-
claxe. Asemade, este ano repí-
tese o premio especial, creado 
o ano pasado, á mellor copla 
de composición propia cantada 
en galego, que está dotado de 
150 euros. A este premio pode-
rán optar os grupos e compar-
sas que interpreten unha copla 
de composición propia.

Os grupos ou comparsas te-
rán, como máximo, tres minu-
tos para cantar a súa copla su-
bidos ao escenario. As actua-
cións e os disfraces serán avalia-
dos por tres persoas designadas 
polo departamento de Cultura 
e Educación cuxa decisión, ina-
pelable, será dada a coñecer o 
mesmo día do concurso.

O próximo luns, 27 de febreiro, o Concello de Ames celebra a sexta 
edición da Festa de Entroido. Este ano esta celebración realizarase, a 
partir das 17:00 horas, no aparcamento da Telleira, que está situado 
en Bertamiráns. O prazo de inscrición para o concurso de disfraces 
poderanse realizar ata as 11:00 horas do propio día da Festa de En-
troido. 

No concurso de disfraces repartíranse 3.800 euros, que estarán re-
partidos nas seguintes categorías: infantil, adulto, por grupo ou en 
comparsa. Ademais, haberá un premio de 100 euros ao mellor dis-
frace creado con materiais de reciclaxe. Este ano repítese o premio 
especial, creado o ano pasado, á mellor copla de composición propia 
cantada en galego, que está dotado de 150 euros. 

Os Festicultores Troupe e A Banda da Balbina porán música a esta 
festa.
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O grupo de Oncoloxía Médica Traslacional (Oncomet) do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago 
de Compostela (IDIS) leva traballando máis de cinco anos para conseguir elevar a Galicia como referente na-
cional no marco da chamada medicina de precisión. O doutor Rafael López López está á cabeza deste equipo 
que tenta investigar a chamada biopsia líquida, un novo método de análise, rápido e sinxelo, para analizar 
tumores a través dunha extracción de sangue. Este estudio, nun principio, busca que poida chegarse a coñe-
cer as causas das metástases e como poder chegar a cronificar a enfermidade sen que aumente o risco de 
morte pola enfermidade. Con este proceso poderase identificar o DNA das células tumorais e sacalas claves 
para combatelo.

O día 16 de febreiro, a Asociación de Empresarios Novo Milladoiro reuniuse co doutor Rafael López para 
falar sobre o proxecto que está a investigar e apoiar a causa do micromecenazgo que están a facer agora 
mesmo nas redes. As necesidades económicas deste proxecto chegan aos 500.000 euros e levan recadados 
114.000 euros nun só mes. Preténdese con este proxecto que sexan os particulares ou as empresa que fi-
nancien este tipo de investigación sen subvencións ou achegas públicas, só coa vontade da xente.

A Asociación dará a coñecer esta campaña entre todos os seus socios así como nas demais empresas do 
polígono Novo Milladoiro, para que as sociedades instaladas nese espazo poidan contribuír, na medida do 
posible, nesta campaña que pode salvar moitas vidas e aumentar a esperanza de vida para moitos enfer-
mos de cancro.

Recordar que a nivel fiscal as empresas ou particulares que doen ou aporten algunha cantidade a entida-
des que teñan dita consideración, como neste caso, poderán beneficiarse das seguintes deducións: 

- A nivel particular (IRPF): Os primeiros 150€ doados teñen unha dedución do 75% na cota íntegra do 
IRPF. A cantidade doada que exceda de 150 euros ten unha dedución do 30% na cota.

- A nivel empresarial (IS): A cantidade doada ten una dedución na cota do IS do 35%. 

A ASOCIACIÓN
DE 
EMPRESARIOS 
NOVO 
MILLADOIRO
COLABORA COA 
CAMPAÑA DE 
FONDOS PARA A 
INVESTIGACIÓN 
SOBRE A BIOPSIA 
LÍQUIDA

w w w . s p r i n t m o t o r . c o m

A ACTUALIDADE DO MOTOR 
VINTE ANOS INFORMANDO
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De 1.560.387€ que a De-
putación destina a Ames polo 
POS 2017, o tripartito tan só 
destina ao rural 154.817€, un 
pírrico 9,9% do total. Cando lle 
correspondería, por norma, ao 
menos 685.00€, cantidade que 
o tripartito destina a Gasto Co-
rrente.

Para PxA esta actuación de-
riva do presunto acordo or-
zamentario do Tripartito con 
Ames Novo, amparándose en 
que o importe do catastrazo 
vai ser para o rural, “cuestión 
que terán que explicar”.

No Pleno de Ordinario de 
25 de febreiro de 2016, o 
grupo do Partido Popular pre-
sentaba unha moción, apro-
bada por unanimidade, no que 
se abordaba os continuos cor-
tes de luz que se están a pro-
ducir no rural.

Ante o temporal de fai un 
par se semanas que deixou sen 
luz a numerosos veciños e ve-
ciñas durante días, o Partido 
Popular denuncia que segue 
haber lugares sen alumeado 
público.

PUBLICIDAD

Ernesto Fernández, respon-
sable da empresa, queixase da 
falta de comunicación do go-
berno no concello. Todo em-
peza no ano 2013, cando se avi-
sou ao concello do perigoso que 
pode supoñer que a aceira que 
circunda un edificio que admi-
nistran, estea asentándose e fa-
cendo presión sobre as tuberías 
de gas e as canalizacións de auga 
que dan servizo aos veciños que 
viven neste edificio de Bertami-
ráns, un total de 80.

En xuño de 2015, a policía lo-
cal tivo que asistir a este edificio 
debido a unha importante fuga 
de gas na devandita aceira, soli-
citando á empresa Gas Natural 
un corte xeral para evitar males 
maiores, sendo a comunidade 
de veciños quen correse cos gas-
tos da reparación da tubería se 
quería tendo subministro de gas 
por ter a chave de paso no pro-

pio edificio. A comunidade viuse 
obrigada a executar os traballos 
de urxencia un sábado, supo-
ñendo un custe 3000 euros. Ac-
tualmente, a través da compañía 
de seguros estase emprendendo 
accións xudiciais contra o conce-
llo “pola súa deixadez”.

O asentamento da aceira 
co respecto ao edificio alcanza 
nestes momentos entre os 10 
e os 25 cm., dependendo da 
zona, xa que ademais a aceira 
se está rompendo. Un dos ve-
ciños deste portal é maior e 
usa cadeira de rodas e a comu-
nidade tivo que costear unha 
rampa provisional de cemento 
para que o veciño poida acce-
der ao edificio.

Nestas semanas, ademais 
engádese que a tubería xeral 
que subministra auga corrente 
ao edificio tamén viuse afec-

tada pola presión que exerce 
a aceira sobre dita conexión. A 
empresa da auga realizou unha 
apertura da aceira pero ao ver 
que a tubería está despois da 
chve xeral, din que o problema 
da comunidade, que está “su-
frindo filtracións considerables 
de auga no garaxe” en palabras 
de Ernesto Fernández.

Por último, Fernández Lavid 
comenta que o concello “non 
contestou ningún escrito da co-
munidade, nin os requirimentos 
do Valedor do Pobo, nin dos da 
avogada que leva un ano inten-
tando solucionar o problema de 
forma amistosa, ao que se lle 
pediu amparo fai un ano. Solo 
contestáronos de que son coñe-
cedores da nosa problemática e 
que podemos patalear e acudir 
a onde queiramos, sen aportar 
ningunha solución, ni vía para 
elo.

MERCALAR
CRITICA A FALTA DE 
COMUNICACIÓN 
DO CONCELLO COA 
COMUNIDADE DE 
VECIÑOS QUE TEME 
POLOS DANOS QUE 
UNHA BEIRARRÚA 
MAL ASENTADA 
PODA CAUSAR Á 
VECIÑANZA

PROGRAMACIÓN 
DE PRIMAVERA 
CON ROSALÍA DE 
CASTRO COMO 
PROTAGONISTA

O Concello de Ames vén de 
pechar a programación de acti-
vidades que se van a desenvol-
ver durante a primavera. 

Durante estes catro meses 
máis de 80 actividades se su-
cederán en diferentes aspec-
tos como contacontos nas bi-
bliotecas e locais socioculturais 
das parroquias, teatro, activida-
des para bebés, conmemoración 
do Día do Libro e celebración do 

Días das Letras Galegas. Son al-
gunhas das propostas para estes 
meses cheos de actividades.

Por si fora pouco, durante 
este mes desenvolvéronse ac-
tividades arredor da figura de 
Rosalía de Castro por motivo 
do 180 aniversario do seu na-
cemento, que rematarán cunha 
excursión á Casa de Rosalía de 
Castro que está situada en Pa-
drón.

A primeira toma de contacto 
produciuse o pasado 16 de xa-
neiro no que acordouse que 
nun prazo dun mes as dúas par-
tes presentarían as súas propos-
tas conxuntamente para nego-
ciar e poder chegar a un acordo. 
Recordemos que Ames leva sen 
presupostos dende o 2012.

A concelleira de Economía e 
Facenda, Genma Otero, pon de 
manifesto a importancia nes-
tes orzamentos “da blindaxe 
dos Servizos Sociais coa nece-
sidade de incrementar a par-

tida destinada para axudar ás 
persoas que máis o necesitan, 
unha aposta clara e decidida 
polo Emprego, e seguir inves-
tindo en Educación e nos e ser-
vizos de conciliación da vida la-
boral e familiar”.

Pola súa banda, Ames Novo 
propón unha partida para ela-
boración dun estudo de viabili-
dade preceptivo para a remuni-
cipalización do servizo de auga 
e saneamento, e outra desti-
nada a garantir a posta en mar-
cha dunha Renda de Garantía 
Mínima municipal. 

Pilar Candocia tamén pon 
como condición imprescindi-
ble que se contemplen dentro 
deste orzamento a inclusión 
dunha cantidade necesaria para 
iniciar a elaboración dun regu-
lamento de orzamentos partici-
pativos que, se ben non se po-
derán desenvolver dentro deste 
exercicio, é preciso iniciar para 
a súa progresiva implantación. 

GOBERNO E 
AMES NOVO 
ENTABLAN 
NEGOCIACIÓNS 
SOBRE OS 
ORZAMENTOS

O PP RECLAMA 
UNHA FONDA 
REVISIÓN 
DA REDE 
ELÉCTRICA

PxA CRITICA 
O PÍRRICO 
INVESTIMENTO 
NO RURAL DO 
POS 2017
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A porcentaxe de poboación con dor de cabeza é bastante alto. As 
súas causas poden ser moi diversas, aínda que a maioría da xente 
non coñece aquelas de as que imos falar. Oímos moitos nomes para 
referirnos á dor de cabeza: hemicrania, xaqueca, cefalea, pero sabe-
mos que é cada un? O primeiro que temos que ter en conta é que xa-
queca e hemicrania veñen ser máis ou menos o mesmo. Teñen causa 
difícil de identificar e esa dor de cabeza vai asociado con outros sínto-
mas como náuseas, visión borrosa, ver escintileos de luz, etc. Cando 
as dores de cabeza teñen estes síntomas hai que acudir a un médico 
para que nolo controle e tente saber de onde vén esta dor.

Unha cefalea tensional vai caracterizarse por ter a sensación de 
opresión, coma se tivésemos un chapeu dando forte na cabeza. Pode 
notarse ao longo da cabeza, na fronte, nas tempas ou detrás dos ollos. 
A súa causa adoita ser unha alteración a nivel cervical, xa sexa muscu-
lar ou articular. Pero (e aquí vén a parte que adoitamos descoñecer) 
tamén pode vir por unha alteración na articulación da mandíbula. 
Isto débese en gran parte a que a musculatura que move esta articu-
lación, comunmente coñecida como articulación temporo-mandibu-
lar, adoita causar dores de cabeza se se atopa alterada.

É moi importante que á hora de ir ao médico ou outro sanitario 
pola nosa dor de cabeza contemos ben os síntomas que notamos. 
Non só desa dor de cabeza, se non se notamos outros como os que 
contabamos antes asociados á hemicrania, ou se sentimos dor de 
pescozo, dificultade para mastigar, etc

Aos poucos temos que ir entendendo que o corpo non é un 
conxunto de partes individuais, é un todo e cada unha das nosas es-
truturas están relacionadas. Tamén debemos entender que aínda 
que a dor preséntese nun sitio concreto do noso corpo, non sem-
pre a lesión está aí. 

Entendo que son conceptos que non son fáciles de asimilar se no 
noso día a día non tratamos con lesións, é máis, na miña día a día 
na clínica adoita ser común que a xente se asombre se lle doe por 
exemplo un ombreiro e eu trato as costas. Pero tendo estes dous 
conceptos claros imos comprender mellor o noso corpo e imos dar 
máis información aos sanitarios que nos atendan para atopar canto 
antes a causa da nosa dor. Coñecendo a causa é moito máis fácil fa-
cer que a dor desapareza e que podamos previr a súa reaparición. 

Como vimos antes que tanto a zona cervical como a mandibu-
lar pódennos dar dor de cabeza. Cando sintamos estas dores imos 
prestar atención á mobilidade do noso pescozo (porque non sem-
pre doe, ás veces só notamos que non podemos mover en toda a 
súa amplitude), tamén imos pensar se pasamos por algunha inter-
vención dental, se nos molesta ao mastigar ou nos custa abrir a 
boca, etc. 

Tamén imos contar ao especialista que nos atenda onde nota-
mos a dor, de que tipo é (pode notarse presión, pulsacións, pica-

das...) se aumenta ao facer algún xesto ou movemento, se mellora 
co repouso. Toda a información que podamos dar é moi importante 
e cantos máis demos máis fácil será aproximarse á orixe da lesión. 
Agora falamos de dores de cabeza, pero en xeral, para calquera 
doenza é importante contar todo á persoa que nos atende, aínda 
que creamos que non ten relación. Imos deixar que sexa o sanitario 
o que determine se esa información é relevante ou non. Aínda que 
poida parecer ilóxico contar que nos doe un pé cando acudimos á 
consulta por unha dor de costas, non o caledes, toda información é 
pouca, poida que estea relacionado e grazas a dicilo o tempo de re-
cuperación redúzase.

Tamén é importante entender que poida que notemos síntomas 
en cervicais ou mandíbula pero non derivasen nunha dor de cabeza. 
Aínda así sería conveniente acudir ao médico ou fisioterapeuta para 
que non chegue a máis. No caso da mandíbula tamén temos que 
acudir a un odontólogo ou dentista para que descarte calquera pa-
toloxía que eles deban tratar. 

As cervicais coñecémolas bastante ben e seguro que sabemos 
cando as temos algo contracturadas ou con rixidez, pero, sabe-
mos que é o que se pode tratar a nivel de fisioterapia na articula-
ción temporo-mandibular? A fisioterapia nesta articulación vai tra-
tar a falta de movemento, xa sexa que non abrimos do todo, que 
nos custa movela para un lado, que  non pecha. Tamén se tratan as 
dores que poden aparecer tanto en repouso como durante a mas-
tigación. Vai tentar solucionar os chasquidos que se producen ao 
abrir e pechar a boca (a condición de que o especialista dental haxa 
descartado outra patoloxía de máis gravidade ou que sexa do seu 
campo de actuación). 

Outra das alteracións mandibulares que se poden tratar en fi-
sioterapia, e que merecen mención aparte pola alta porcentaxe de 
poboación que o sofre, é o bruxismo. Bruxismo é cando aperta-
mos e/ou rechinamos os dentes, principalmente pola noite, aínda 
que tamén polo día. En fisioterapia imos tratar as consecuencias do 
bruxismo (contracturas musculares, rixidez mandibular, dor de ca-
beza) pero a causa deben tratala outros profesionais. 

Non é aínda coñecida 100% pero crese que se debe á tensión e 
alteracións psico-emocionais. Por tanto o especialista que máis nos 
vai a axudar nisto é un psicólogo. Neste caso tamén debemos acudir 
a un dentista ou odontólogo para que nos revise ben e vexa se nos 
afecta ao desgaste dental (porque se fose así deben facernos unha 
férula de descarga).  

De todo o que falamos sacamos en claro que: as dores de cabeza 
hainos de varios tipos, que é importante contar todos os síntomas 
ao especialista e que é importante entender que cada sanitario ten 
o seu campo de actuación e entre todos van axudarnos a mellorar, 
atopando a causa da lesión, aliviando dor e ensinándonos a evitar 
a súa reaparición.

SAÚDE
POR CRISTINA DEL ARCO, FISIOTERAPEUTA DO CENTRO DAO
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RECOMENDACIÓN DO LECTOR
POR SONIA LERCH

Todo lector sempre ten gañas de poder gritar ao mundo aqueles 
libros que significaron algo para el ou ela. É un desexo irrefreable de 
intentar que todo aquel, ao que lle chegue a túa voz, sinta ganas de 
ler os libros que ti, como lector, desfrutaches. E é difícil escoller se che 
dan a escoller, pero sempre hai algúns libros que acoden a túa mente, 
rápidos para ser recomendados.

Owen Sheers (Vi a un hombre, Reser-
voir Books, 2015) é un autor moi peculiar 
e que dedicou gran parte da súa vida li-
teraria á poesía ata que decidiu estrear-
se coa prosa para conseguir un resultado 
altamente recomendable. Gañadora do 
Premio ao Libro Galés do Ano, do So-
merset Maughan Awars e da medalla do 
Festival Hay Poesía, deixan intuír a gran 
lectura que será.

Michael é o protagonista desta histo-
ria, un periodista de inmersión que per-
de a súa muller, Catherine, cando esta 
encóntrase traballando como correspon-
dente de guerra. Ante este suceso, Mi-
chel decide trasladarse a Londres, nun 
piso prestado onde ter tempo e espazo 
suficiente para superar a perdida. Alí co-
ñecerá aos Nelson, os seus novos veciños. Son a familia perfecta e 
deseguida conseguen que Michael comparta a súa vida fogareña con 
eles. Pero non todo é tan idílico como parece, xa que unha tarde na 
que Michael decide entrar na cosa dos Nelson a por unha ferramenta, 
verase lanzado a esnaquizar a apracible vida dos seus veciños.  

Ao inicio da novela, o autor toma o seu tempo para poñernos en 
consonancia do lugar. Coñeceremos a Michael e aos Nelson e veremos 
cales son as súas rutinas, formas de pensar e o seu pasado. Cando 
levas máis dun terzo da novela lida, tes a impresión de que non pasou 
absolutamente nada na historia pero que coñeces en profundidade 
aos personaxes.  Todo isto servirá de base para cando cheguemos ao 
punto de inflexión. A partir dese momento, todo se acelera, temos 
unha base moi ben fundamentada que nos servirá de guía no resto da 
historia. Owen Sheers sempre foi un autor recoñecido por identificar-
se en tódolos personaxes que perfila, xa que é un autor coñecido por 
infiltrarse no ambiente e pasar desapercibido para formar parte desa 
situación.

Vi a un hombre é un thriller moi poderosos con trazos poéticos gra-
zas á experiencia lírica do autor e co seu gran poder de poñerse na pel 
dos seus personaxes, o que leva a un gran análise introspectivo. Fara-
nos reflexionar sobre numerosos temas, como é a asimilación da dor, 
a culpabilidade e a intimidade familiar. Coñecemos o suficiente dos 
nosos veciños como para deixalos entrar na nosa casa?

Owen preséntanos unha narración pausada da que se serve para 
acercarnos á intimidade dunha familia típica inglesa e a súa vez ex-
plorar as relacións humanas. Asemade, nos mergullará na psique dos 
personaxes, incluso dos que apenas aparecen pero que descoñecén-
doo teñen relación directa e consecuencias sobre terceiras persoas e 
ensinaranos, como ao final, todos somos coma unha fila de fichas de 
dominó e como unha pode derrubar ao resto.

Unha lectura perfecta que nos fai reflexionar, incluso cando leve-
mos un tempo co libro rematado.

Cartas a un amor perdido é unha lectura lixeira, ambientada na Se-
gunda Guerra Mundial e na actualidade, seguindo a táctica de alternar 
capítulos ambientados no pasado e no presente.

A novela trasládanos a 1943, en pleno Londres onde o piloto Dan 
Rosinski coñecerá a Stella Thorne, unha muller casada nun ambiente 
non moi saudábel. Aínda así, deciden seguir adiante co seu romance, 
a pesar das altas probabilidades de que Dan faleza nalgunha das súas 
misións. Pero deciden seguir en contacto por correspondencia e serán 
esas cartas as que lles salven a vida.

Setenta anos despois, Dan fai un último intento por encontrar a 
súa amada e decide enviar unha últi-
ma carta á casa onde compartiron o 
seu fugaz amor. A persoa que encontra 
a carta non é Stella, senón Jess, unha 
xove okupa que agoabiada polos seus 
problemas, non ten más remedio que 
ocupar unha casa abandonada. Pero as 
verbas de Dan fan que Jess se enamore 
da súa historia e decide axudarlle. Con-
seguirán encontrar a Stella a tempo?

A pesares de que a Segunda Guerra 
Mundial é un tema xa moi usado, a au-
tora consegue un realismo e orixinali-
dade ao crear unha historia nova cuns 
personaxes imperfectos que non sem-
pre fan todo ben.

Con un ritmo moi constante, a escri-
tora consegue que o lector viaxe a tra-
vés dos anos para coñecer outras vidas 
e costumes para que así poidamos comprender que certas decisións 
poden afectar ao noso futuro. 

Unha novela cun estilo narrativo que consegue atrapar ao lector, 
que logra facer críbel as dúas historias a pesar de estar separadas polo 
tempo e que nos deixa a esperanza de cree que a veces o amor pode 
vencer a batalla do tempo.
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CINEMA
POR JOSE IGNACIO   GUISASOLA ÓNEGA

Falso culpable, de Alfred Hitchcock

Vivimos nunha sociedade coa vida política 
nos xulgados e na que algúns medios dedí-
canse a liderar procesos sumarísimos. Nunha 
sociedade onde certos xornalistas dedícanse 
a condenar publicamente á marxe do proceso 
xudicial, obviando, moitas veces, o resultado 
de devandito proceso. Unha situación ideal 
para revistar este clásico do cine.

Logo de moito tempo roldando pola súa 
cabeza unha idea, en 1956 Alfred Hitchcock 
dirixe a película en branco e negro Falso cul-
pable con Henry Fonda e Vera Miles coma pro-
tagonistas. Destaco a idea da ausencia de cor, 
porque creo que tiña unha intencionalidade 
clara: acompañar o ton de angustia da claus-
trofobia. Como referencia histórica podemos 
nomear unha película en cor que todos temos 
en mente: Foise co vento  que foi rodada en 
1939 e ese mesmo ano Hitchcock dirixiría o 
seu remake de O home que sabía demasiado 
tamén en cor.

Como o propio mestre do suspense e o 
thriller psicolóxico anuncia ao principio da 
película, por primeira vez abandona a ficción 
para levar á gran pantalla unha historia ba-
seada nun feito real. A película narra un feito 
ocorrido tres anos antes, un home inocente 
é acusado dunha serie de asaltos, baseándo-
se nunhas identificacións irregulares e probas 
circunstanciais. O guión apóiase no libro de 
Maxwell Anderson titulado The True Story of 
Christopher Emmanuel Balestrero.

Si esta película fose un triángulo, un lado 
sería o equilibrado guión de Maxwell Ander-
son e Angus McPhail, o ou-
tro a brillante interpretación 
de Henry Fonda (ninguén 
miraba coma el) e o terceiro 
a inquietante música de Ber-
nard Herrmann. Hitchcock 
sería o plano onde se articu-
la o triángulo. 

Foi moi esixente con An-
derson con respecto ós su-
cesivos cambios que quería 
introducir no guión. Hitch-
cock quería un escritor que 
se axustase meticulosamen-
te ós detalles do feito histó-
rico, lugar e tempo, desexa-
ba dar unha sensación de 
realismo e evitar o fantásti-
co. Con todo a prosa de An-
derson era demasiado poé-
tica para as intencións do di-
rector británico, que quería 
representar un verdadeiro 
pesadelo. De aí a necesidade de recorrer a 
Angus McPhail, que fixo o esforzo de coñecer 
de primeira man os lugares onde tiveron lugar 
os terribles acontecementos. 

Cambiando de lado do triángulo, Hitchcock 
pediulles a Henry Fonda e Vera Miles que via-

xaran con el a Florida para conversar e pasar 
uns días coa familia Balestero. As feridas pro-
ducidas aínda estaban moi abertas e o en-
contro e a situación xeral non puido ser moi 
agradable.

Como outras veces a meticulosidade do 
director chega ao paroxismo e ensaia con 
Miles 8 ou 9 ho-
ras e chega a ir 
persoalmente a 
comprar a unha 
tenda de roupa 
de segunda man 
as pezas máis 
parecidas ás que 
portaba Rose Ba-
lestrero. Henry 
Fonda só rodaba 
unha ou dúas ho-
ras diarias, pero 
o efecto de claus-
trofobia da pe-
lícula residiu na 
gran calidade da súa intensa interpretación. 
Fonda representaba á perfección o home de 
familia medio mergullado nun auténtico pe-
sadelo de incomprensión.

Curiosamente, Fonda xa interpretara o 
papel de falso culpable noutras dúas oca-
sións. A primeira vez ás ordes de Fritz Lang 
en Só se vive unha vez (You Only Live Once, 
1937) e a segunda en ¡Deixádenos vivir! (Let 
Us Live, 1939) de John Brahm. Á súa vez, xa 
en 1936 con Furia (Fury) Fritz Lang tocara o 
mesmo tema da ira das masas provocada por 

unha falsa acusación. Só 
temos que fixarnos nas 
datas (nacionalsocialismo 
no poder) e darnos conta 
da nacionalidade alemá 
tanto de Brahm como de 
Lang para saber do que 
estamos falando. 

No terceiro lado: a mú-
sica. Bernard Herrmann 
acompaña as grandes in-
terpretacións, subliñando 
algunhas partes e mati-
zando outras, nunca esta 
de máis. Aínda hoxe en 
día cando os directores 
teñen ó seu alcance gran-
des medios técnicos, algo 
tan elemental como unha 
partitura destaca pola súa 
oportunidade.

Planos curtos, notas musicais e primei-
ros planos logran configurar o pesadelo dun 
home corrente que se ve dentro dun pesadelo 
case surrealista. Humillación tras humillación 
vai forxando un personaxe que nos parece 
que poderiamos ser nós mesmos, está vivin-
do algo que nos podería pasar a nós. Hitch-

cock reforza esta idea con planos subxectivos 
no canto de empregar os seus planos longos. 
Este é o seu recurso, coma se nós mirásemos 
a través dos ollos do protagonista, vemos os 
nosos dedos manchados coa tinta logo de to-
mársenos as pegadas, as reixas que nos en-
cerran, as esquinas da cela, o leito onde se 
supón que temos que deitarnos... Falso cul-

pable é moi fidedigna 
respectando os de-
talles acaecidos e as 
localizacións exactas 
do caso (o club, as 
oficinas, a comisaría, 
o sanatorio, as celas 
son exactamente as 
mesmas). A máis que 
correcta confección 
e a fidelidade cos 
feitos acaecidos á fa-
milia Balestero desta 
interesante película 
xustificaría por si soa 
o visionado deste clá-

sico indiscutible, pero hai moito máis. 

Expón dous temas importantes; por unha 
banda a loita contra o destino, contra a fata-
lidade e, doutra banda, a idea da culpa e a 
mancha do pecado orixinal da cultura católi-
ca. O protagonista é un americano de proce-
dencia italiana, un colectivo no cal a relixión 
xoga un papel moi importante. 

Unha vez Fritz Lang dixo que non temos ga-
rantías de que poidamos cambiar o noso des-
tino, pero que isto non quere dicir que non 
teñamos que esforzarmos para intentar con-
seguilo. Poida que o resultado non sexa tan 
rico como noutras das súas películas posterio-
res, pero o efecto que nos produce é moito 
máis complexo. Tamén se tratan outros temas 
craves para Hitchcock: o da tolemia, a perda 
da identidade individual e, sobre todo, o an-
gustiado estado de ánimo ante un mundo im-
perfecto. 

Si recomendo de xeito xeral este filme 
non é por un gusto arqueolóxico, si non por-
que realmente chega a enganchar desde as 
primeiras imaxes. As letras de crédito se su-
perpoñen nun plano xeral dun club ateigado 
de xente sentada e bailando. Unha orquestra 
toca ao fondo. No centro da liña do horizonte 
apenas podemos ver a Henry Fonda tocando 
o baixo. Se superpoñen os planos fixos men-
tres a xente vai baleirando o club e cada vez 
vemos mellor ao protagonista. Case xa balei-
ro, cambio de plano á orquestra e xa podemos 
ver claramente a Fonda e como termina a se-
sión. Abandona o local e o punto de vista da 
cámara fai que o vexamos premonitoriamen-
te entre dous policías que fan a rolda pola bei-
rarrúa. 

Descende a escaleira da boca do metro... e 
comeza o pesadelo.
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Destino Santiago
Luns a venres

Dende as 7:00  ata 21:45  cada 15 minutos e con parada en rúa La Rosa. Ás 
8.24, 9:28, 15:24  e 19:18 con parada en estación de a autobuses (Autobuses 
de Calo). Tamén con parada en estación de autobuses: 7:30,  8:00, 8:10 , 
9:15 , 10:40, 10:45, 12:45, 15:15 , 16:15, 16:30, 18:45, 19:45, 22:00 (excepto 
venres)  ·  22:15 (só venres) (Autobuses Castromil) e  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 (empresa Arriva).

Sábados,   

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 en rúa da Rosa 
(autobuses Calo) e  con parada en estación de autobuses 8:24  ·  9:28  (Calo), 
9:15  ·  10:40  ·  11:15  ·  12:45  ·  15:15  ·  19:45  ·  22:00 (Castromil) 8:31  ·  
9:40  ·  10:29  ·  11:24  ·  12:29  ·  13:25  ·  14:40  ·  16:24  ·  17:29  ·  19:29  ·  
20:25  ·  22:38 (Arriva)

Domingos e festivos

 9:35  ·  10:35  ·  11:35  ·  13:05  ·  16:05  ·  17:05  ·  18:35  ·  19:35  ·  20:35  ·  
22:05  ·  23:00 con parada en rúa da Rosa (autobuses Calo) e con parada en 
estación de autobuses  10:40  ·  12:45  ·  15:15  ·  19:45  ·  22:00 (Castromil) 
e 9:40  ·  10:29  ·  11:24  ·  13:25  ·  14:40  ·  16:24  ·  17:29  ·  19:29  ·  20:25  ·  
22:38 (Arriva)

Destino Bertamiráns   

Luns a venress

10:00  ·  11:45  ·  17:30 (Autobuses Calo)

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

Destino Milladoiro
Luns a Venres, Laborables:

11:00  ·  12:15  ·  19:00

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 

Biblioteca Municipal de O Milladoiro 
Rúa Raxoeira, 14 baixo 
Tel.: 981 530 807 

Biblioteca Municipal de Bertamiráns 
Praza de Chavián s/n 
Tel.:  981 884 829 

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 

Servizo Municipal Augas Bertamiráns 
Rúa do Ameneiral, 18, baixo.
Tel: 981 883 032

Servizo Municipal Augas Milladoiro
Rúa Viorneira, 6.
Tel: 981 536 415

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

Oficina de atención ao contribuínte da 
Deputación da Coruña en Milladoiro
Rúa Agro do Medio
Tel: 900 132 204

Oficina de Información Xuvenil
Praza do Concello, 2.
Tel: 616 083 229

TELÉFONOS DE INTERESE                                                      
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INGREDENTES:

• 150 gr. QUINUA COCIDA (uns 70 gr. en crú)                                             

• 80 gr. COPOS DE AVEA

• 1 OVO PEQUENO (40 gr.)

• TRILLADURA DE 1 LARANXA

• 1 cdita. CANELA

• 70 gr. AZUCRE

• 40 GR. MANTEIGA

www.galletasparamatilde.com

RACIÓNS: 12 ud.

DIFICULTADE: baixa

TEMPO: 45 minutos

Galletas de quinua e laranxa

 Sandra Novo
[Blogueira]

1.- Comezamos cocendo a quinua. Para elo, debemos lavala antes para eliminar a saponina. A saponina é unha substancia que recubre os grans e que se 
non a eliminamos dará amargor ao resultado. Lavamos as sementes baixo a billa ata que a auga quede moi limpa. Veremos que ao principio soltará unha 
especie de espuma.

2.- Cocemos a quinua considerando unha parte de cereal y dúas de auga. Cociñamos uns 15 ou 20 minutos a fogo medio, ata que a agua se houbese eva-
porado e a quinua este terna pero sen quedar moi chafada.

3.- Escurrimos ben a auga da quinua cocida deixándoa arrefriar nun colador.

4.- Mesturamos todos os ingredientes para as galletas, a quinua cocida, a avea, o ovo, a ralladura de laranxa, a canela, o azucre e a manteiga derretida. 
Mesturamos ben cun garfo.

5.- Colocamos porcións de masa nunha bandexa de forno sobre papel de forno. Non é necesario que queden demasiado separadas entre si, a masa non 
vai crecer.

6.- Co forno previamente quente a 200ºC, fornezamos durante 15 ou 20 minutos, ata que vexamos que as galletas están douradas.

7.- Deixamos as galletas sobre una presilla unha vez que as retiramos do forno, ata arrefiarse.

A quinua ou chenopdium quinoa, é 
un seudocereal orixinario de varios paí-
ses sudamericanos, Perú, Chile, Colom-
bia ou Ecuador. Trátase dun alimento 
con máis de 5.000 anos de antigüidade. 
Hoxe tráiovos unha receita de galletas 
nas que o ingrediente principal é a qui-
nua, gallegas de quinua e laranxa.

Aínda que o seu uso máis habitual é 
o emprego dos grans cocidos acompa-
ñados de verduras, en sopas, é tradicio-
nal nos seus países de orixe moela para 
a obtención de fariña para pans e galle-
tas e incluso empregala para a elabora-
ción de cervexa. Trátase dun alimento 
cun gran contido de minerais como o 

ferro, calcio e fósforo. Contén un alto 
porcentaxe de proteínas, fibra e ácido 
omega 3. Trátase dun produto moi sau-
dable que, hoxe en día, poderemos en-
contrar case en calquera superficie.

Na receita de hoxe, a quinua a va-
mos a utilizar previamente cocida, non 
en fariña. Daranos como resultado un-
has galletas lixeiras, tostadas e cruxen-
tes polo exterior e zumentas e finas no 
seu interior. A verdade é que trátase 
dunhas pastas diferentes, pero non por 
elo menos saborosas. Encántame como 
alternativa lixeira e saudable, unha boa 
maneira de darse un capricho de forma 
san. 


