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A RETIRADA DE PARQUES INFANTÍS PROVOCA 
MALESTAR NA VECIÑANZA DO RURAL 

OS ORZAMENTOS 
PASAN O TRÁMITE DO 
PLENO CO CONSABIDO 
APOIO DE AMES NOVO E 
O REXEITE DE PP E PXA

CELEBRAMOS O DÍA DO 
LIBRO CUN ESPECIAL 
CON ENTREVISTAS A 
MIGUEL ALONSO E 
MARÍA ORUÑA

OLIVA AGRA  ACUSA 
AO GOBERNO DE 
NON MIRAR POLA 
VECIÑANZA E PECHA A 
CRISE NO PP-AMES

CLÁUSULAS CHAN
RECLAMAMOS OS TEUS DEREITOS -1ª CONSULTA GRATIS

CHAMA:981 104010

Sisalde recolle sina-
turas contra a retirada 
do parque infantil e re-
vélase contra a idea de 
trasladarse a outro sitio

Nais do Colexio de 
Covas e usuarios do Cen-
tro Cultural de Cruxeiras 
rexeitan que levanten os 
parques do rural

O Goberno arranxou 
uns parques e retirou ou-
tros. Anuncia máis ac-
tuacións e contrato de 
mantemento

PxA pediu explica-
cións sobre a auditoría 
realizada aos parques e 
anuncia novas iniciativas   
sobre os parques 

Así quedou o terreo que albergaba 
o parque infantil de Sisalde
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OPINIÓN
POR  CARLA REYES

Dorsal 261

Existen persoas que parecen destinadas a marcar a historia. Kathrine Switzer é unha delas. O seu nome diralle pouco. Correu este 
mes a maratón de Bostón, unha das máis importantes do mundo xunto á de Nova York. Kathrine ten 70 anos, tampouco este é un 
feito moi relevante nos nosos días, aínda que correr 42,195 quilómetros con 7 décadas nas costas ten o seu mérito. Pero este non é 
o de Kathrine.

Esta muller pasou xa á historia porque hai medio século, en 1967, atreveuse a desafiar todas as regras e inscribirse para correr a 
maratón, algo que estaba vedado ás mulleres. Usou as súas iniciais como nome: KV Switzer e pasou inadvertida. Tocoulle o dorsal 
número 261.

 Acompañábanlle o seu noivo e o seu adestrador e se empecinou en que non se quitaría por ningún motivo o pinta beizos que le-
vaba, a pesar da recomendación do adestrador que tentaba disimular a súa condición feminina. No quilómetro cinco e no medio de 
miles de corredores, alcanzoulles un camión no que ían fotógrafos de xornais e cando se deron conta de que unha moza estaba a co-
rrer o maratón non dubidaron en facer fotos.

 
Pero nese camión tamén ía o xuíz do maratón, un home maior e conservador que non dubidou nin un minuto en insultala primeiro, 

e tentar suxeitala do brazo despois para sacala da carreira. Foi un fotógrafo do Boston Globe o que captou esa instantánea, a foto 
deu a volta ao planeta e pasou a ocupar un lugar na lista das Cen fotografas que cambiaron o mundo. O xuíz non logrou apartar a 
Kathrine da carreira, o seu noivo Tom botoulle cara a un lado e deixou sitio para que ela puidese seguir e acabar a proba. Fíxoo tras 
catro horas e 20 minutos, acompañada por un grupo de mozos que a vitoreaban. Ela foi o primeira pero a súa xesta non rematou aí. 
En 1972 logrou que moitas mulleres participasen no maratón de Bostón. En dous anos despois encabezou a categoría exclusiva para 
o sexo feminino e finalmente en 1984, nos Xogos Olímpicos de Los Ángeles, logrou que o maratón feminino fose incluído oficialmente.

Agora, 50 anos despois desa gran xesta, desa gran foto tentando librarse do home que a quería botar fóra da carreira, Kathrine 
volve correr polas rúas de Bostón. A foto de hoxe será a da normalidade porque serán miles de mulleres as que correrán con ela.

A foto de 1967 simboliza a determinación dunha xeración de mulleres decididas a non facerse ao carón, convencidas de que elas 
están plenamente capacitadas para facer o mesmo que eles. Kathy tivo que demostralo cando só contaba co apoio do seu noivo Tom 
e do seu adestrador. A carreira de hoxe é unha xesta para unha muller de 70 anos, a de 1967 foi a xesta dunha muller, nin máis nin 
menos. Grazas Kathy.
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O pasado 18 de abril, cele-
brouse un pleno extraordinario 
para debater a aprobación ini-
cial do orzamento municipal de 
2017 do Concello de Ames, que 
acada os 23.294.000 euros e 
que adiantamos en primicia no 
noso número anterior cunha en-
trevista a concelleira de Econo-
mía e Facenda, Genma Otero. 
O presuposto saíu adiante co 
voto a favor dos nove membros 
do goberno municipal e dos ca-
tros edís do grupo municipal de 
Ames Novo. 

Segundo o goberno, este 
presuposto aposta polas políti-
cas sociais, o rescate do servi-
zos públicos e a participación 
veciñal. Otero destacou que 
con estes orzamentos se reali-
zarán importantes melloras nas 
infraestruturas e servizos, sa-
neamento, abastecemento, ca-
miños veciñais, urbanización 
de vías públicas, obras de me-
llora da accesibilidade, investi-
mentos en proxectos de mellora 
da eficiencia enerxética, acon-
dicionamento dos espazos de 
usos múltiples nos centros edu-
cativos, execución de novas in-
fraestruturas deportivas, investi-
mentos en promoción turística, 
administración electrónica, in-
vestimentos en materia de me-
dio ambiental e actuacións 
na área de normalización e 
comunicación.

Javier López, o concelleiro 
non adscrito, manifestou “non 
atopo grandes diferencias neste 
orzamento respecto ao borra-
dor do exercicio 2016 que fi-
nalmente non se levou adiante. 
Trátanse dunhas contas con-
tinuistas nas que se amosa 
que este goberno está falto de 
ideas. Non se aposta polo em-
prego xa que non existe unha 

partida específica para este 
eido. Ames necesita emprego 
e consolidar os postos xa crea-
dos. Ademais, rexeitáronse as 
propostas que presentei para 
sufragar o cota de autónomo 
de aqueles emprendedores/
as que queren implantarse en 
Ames, o proxecto de redacción 
da piscina cuberta para O Mi-
lladoiro, a mellora e conserva-
ción da sinalización da rede 
viaria municipal, así como o 
pintado dos pasos de peóns 
da avenida de Rosalía de Cas-
tro do Milladoiro. Tampouco 
hai nin un só euro neste pre-
suposto para solucionar o pro-
blema de tráfico que afecta a 
localidade do Milladoiro”. Por 
último, Javier López, indicou 
que se trata duns “orzamen-
tos dun goberno acomplexado 
que é incapaz de plantexar 
tres grandes actuacións estraté-
xicas para este ano, nada van-
gardista e que non reflicten a 
realidade de Ames”.

O voceiro do grupo muni-
cipal de Pacto por Ames, Ra-
món García Argibay, dixo “son 
uns presupostos que retrotraen 
Ames ao século XX. O noso 
concello terá o índice máis 
baixo de investimento da última 
década cun descenso do 18% 
e deixa ao rural na UVI grazas 
a imposición da esquerda máis 
radical”. 

Tamén criticou a non aper-
tura dos comedores escola-
res durante a época de verán, 
para paliar as necesidades 
dos nenos/as máis desfavo-
recidos, e maila escasa par-
tida dedicada á área de moci-
dade e sobre a incapacidade 
de municipalizar ningún ser-
vizo en dous anos reiterando 
que coa “a partida de 50.000 
euros para unha asistencia té-
nica non van ser capaces de 
municipalizar o ciclo integral 
da auga”.

Pilar Candocia, agradeceu 
aos técnicos e ao persoal muni-
cipal o traballo realizado para 
a elaboración do devandito do-
cumento. Asemade, agradeceulle 
ao goberno “o cambio de paso 
realizado e por responder ante 
as necesidades da veciñanza. 
Para facer isto é preciso dispor de 
vontade e xenerosidade. Dende 
Ames Novo fixemos un exercicio 
de responsabilidade. Non pode 
pasar tanto tempo sen aprobar 
un novo orzamento e levamos co 
presuposto prorrogado dende o 
ano 2012. Iso impedía desenvol-
ver novas políticas. Este non é o 
noso orzamento. Hai moitas cou-

sas que non non faríamos así, 
pero sempre dixemos que tende-
ríamos a man para desenvolver 
unha nova política co fin de recu-
perar dereitos e servizos para os 
cidadáns”.

Por último, Oliva Agra, voceira 
do grupo municipal popular, des-

tacou que “estamos ante unha pro-
posta de orzamento na que non 
contaron cos grupos políticos de 
centro-dereita, o que manifesta un 
claro desprezo do Tripartito cara 
unha boa parte dos veciños e ve-
ciñas de Ames. Ademais, son uns 
orzamentos sectarios porque discri-
minan sobre todo aos veciños do 
rural e a determinadas entidades. 
Trátase duns orzamentos que re-
parten migallas en lugar de impul-
sar o rural e maila economía local 
para facer un gran concello con 
futuro”. A voceira do Partido Popu-
lar tamén dixo que “o rural segue 
sendo o gran discriminado da es-
querda, ao que tan só se lle de-
dica unha partida de 132.000 eu-
ros, para 11 parroquias que hai 
no noso concello”, e aludiu a que 
“a suposta blindaxe dos servizos 
sociais é unha das últimas prome-
sas que venden dende o goberno 
municipal pero despois non hai 
nada de nada”

Despois das intervencións, 
pasou á votación do borrador 
que deu como resultado a súa 
aprobación final. Remata aquí 
unha odisea de cinco anos no 
que Ames prorrogaba os orza-
mentos de 2012 que estaban to-
talmente desfasados a situación 
política e económica actual.

Pleno de Orzamentos

AS CONTAS PASAN O TRÁMITE 
Para o PP os presupostos discriminan ao rural, os de PxA critican que 
recollen o investimento más baixo dos últimos dez anos, mentres o 
Goberno afirma que con estas contas se poderán facer as obras e proxectos 
prometidos. O entendemento con Ames Novo foi clave

DIÑEIRO PARA EXERCER

CONTINUISMO

FALTA INVESTIMENTO

ENTENDEMENTO CON AN

SEN CONTAR CO RURAL
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Veciñanza molesta pola retirada de parques infantís

“QUE NON NOS QUITEN O PARQUE”
EN SISALDE RECOLLERON FIRMAS CONTRA A RETIRADA DO PARQUE 
INFANTÍL E SÍNTENSE OFENDIDOS POLA PROPOSTA DE LEVAR OS NENOS A 
AGRO DO MUIÑO. NAIS QUE LEVAN OS NENOS A CRUXEIRAS LAMENTAN 
O ANUNCIO DA DESAPARICIÓN DO PARQUE E PIDEN O SEU ARRANXO

Os veciños de Sisalde (Ortoño) recurriron á sinatura dunha pro-
testa contra o concello como primeira medida para que lles rein-
tegre na masa común o parque infantil que, aínda que notable-
mente deteriorado, dispoñían nesta aldea, que, como din os máis 
novos na protesta, xa sempre foi tratada peor por ser “fronteiriza”. 

Sisalde non queda lonxe do centro de Bertamiráns, de feito, 
a proposta do Concello de que levaran os rapaces ata Agro do 
Muiño non sentou nada ben, non pola distancia, senón porque 
os veciños síntense menosprezados. “Escoitámolo en Radio Ames 
- apunta Rocío García, unha das asinantes-, pero nós xa tiñamos 
parque antes que eles así que, en todo caso que veñan os da ur-
banización ao noso”, sentencia. 

En Sisalde só queda un banco ao que se lle nota o paso do 
tempo e dous montóns de area como testemuña do que fora o 
parque infantil, que, como a marquesina e os arreglos dos mui-
ños (aínda sen rematar desde que se iniciaran en tempos de Car-
los Fernández) foron logros veciñais logo de elevar a voz e a re-
collida de sinaturas. 

Tras falar cos veciños e logo de constatar a firmeza de Rocío 
na súa reivindicación parece que en Sisalde non van parar ata 
que se lles devolva o parque infantil en condicións para o seu uso 
para a unha zona onde como nos fixeron comprobar “non faltan 
nenos para que usen” estes elementos de ocio. 

Os veciños de Sisalde tamén falan de contraprestacións na súa 
oferta de negociación co Concello. “Se o problema é o mante-
mento, que din que é moi caro, nós estamos dispostos a facelo, 
como facíamos ata agora, que xa limpábamos a área cando que-

ríamos facer algunha xuntanza cos veciños e algunha churras-
cada”, comenta un dos mozos que se achegou a ensinarnos a 
zona do parque. 

A idea de trasladar aos nenos de lugar non calla entre as xen-
tes que insisten en que merecen o mesmo trato que os veciños das 
áreas urbanas, “tratan sempre mal ao rural e logo queren que 
quedemos nas aldeas a vivir, pero non traen os servizos, pois pa-
gamos os memos impostos que os da Avenida da Maía”, reclama 
Rocío García. 

CHOVE SOBRE MOLLADO

O do parque infantil é un detonante, porque para ser realistas 
levaba deteriorado bastante tempo e constaba de elementos tan 
inútiles como unha canastra no medio dun terreo de area. 

Pero nunca sabes cal é a gota que colma o vaso, o petardo 
que provoca a estampida e o momento que converte a pacien-
cia en carraxe. Neste caso parece que foi a coincidencia da 
retirada destes maltreitos elementos de xogo coa suba das ta-
xas e a falta de atención ao rural que denuncian os veciños. 
Falan de que non lles toca máis que pagar IBI, que a contribu-
ción sube  cada ano a razón duns 50€ de media, quéixanse 
da falta de atención da Administración Local. 

Os veciños de Sisalde tomaron a determinación de loitar 
polo que consideran propio e o parque infantil representa 
todo o que consideran que os gobernos non fan ben e lles 
prexudica. As sinaturas son o primeiro frente, pero pensan en 
novas accións reivindicativas. 

LUGAR ONDE ESTABA O PARQUE INFANTIL DE SISALDE
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CRUXEIRAS

No caso de Cruxeiras a cousa 
vese vir. Agora só quedan uns 
anacos dos elementos de xogo, 
moi perigosos, que aínda se 
usan polos nenos. As nais obser-
van moi de preto o movemento 
dos rapaces e tamén aproveitan 
o recinto para dar a merenda 
aos irmáns máis  pequenos tanto 
á saída de actividades como do 
colexio de Covas. 

“Non queremos que nos qui-
ten os parques porque a ver-
dade é que resultan moi cómo-
dos cando ves do colexio ou 
cando os traes a baile”, explica 
Tania Boo dando un paseo por 
un masificado parque no centro 
da vila de Bertamiráns pero en 
bo uso. 

Como no caso de Sisalde, o 
tema do parque infantil fai aflo-
rar tamén outras deficiencias da 
súa parroquia, que consideran 
que non teñen a atención sufi-
ciente do Concello, neste caso 
beirarrúas que non dan che-
gado. Aínda que non chega-
ron  á recollida de sinaturas, o 
enfado non é menor no caso 
das nais que levan os nenos ó 
colexio de Covas ou que usan o 
parque de Cruxeiras. 

Segundo explican, “non imos 
deixar que se arranxen uns par-
ques sí e outros non e non que-
remos privilexios, pero tampuco 
menos por non ser da vila”, con-
tinúan explicando. 

A reivindicación tamén che-
gará ao Concello, neste caso 
aínda sen definir a forma e pro-
bablemente de xeito verbal, fa-
lando co responsable da área. 
Pero de non ser atendidas as de-
mandas, que consideran xustas, 
non descartan elevar o ton.

o concello anuncia investimentos 
e PxA lidera a oposición neste asunto

Pacto por Ames solicitou co-
pia da auditoría que encargou 
o Concello de Ames para ava-
liar a situación dos parques. 

A resposta sobre a mesma é 
que está a disposición do grupo 
da oposición, anuncia ademáis 
o Goberno de Miñones que se 
están a facer arranxos nos par-
ques infantís e que se encar-
gará a unha empresa o seu 
mantemento. 

O partido que lidera Ramón 
Argibay ven de recoller e escoi-
tar as reivindicacións veciñais e 
anunciou a este medio que se-
guirá presentando iniciativas 
tanto respecto da restitución dos 
parques infantís como de segue-
mento das actuacións do Gob-
enro no relativo ao arranxo e 
mantemento destas instalacións. 

O Goberno ven de anun-
ciar tamén novos investimentos 
na instalación de parques bio-
saudables en Milladoiro e Ber-
tamiráns, coa fin de que existan 
espazos con actividades para 
todos os tramos de idade da 
veciñanza. 

Estas novas actuacións con-
trastan coa retirada de elemen-
tos ou a supresión de parques 
infantís no rural. 

O Concello de Ames conta 
con máis dunha trintena de par-
ques infantís. A expansión des-
tas áreas de ocio obedeceu, 
como tantas outras veces, ó se-
guimento dunha política de axu-
das finalistas e o criterio tan es-
pallado de que o café para to-
dos é unha estratexia que deixa 
réditos positivos no ámbito da 
política local.

O Goberno 
anuncia investimen-
tos e parques bio-
saudables nas vilas 
do municipio

Parque renovado en 
Augapesada

Cruxeiras. os nenos 
xogan rodeados de 
madeiras do peche 
e elementos de xogo 
moi deteriorados 

AS NAIS ESIXEN 
QUE SE REPAREN E 
NON SE RETIREN OS 
PARQUES INFANTÍS 
DAS PARROQUIAS 
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Nada en 1973 e natural de 
Milladoiro. Estudou Ciencias 
Empresariais na Universidade 
de Santiago de Compostela e 
exerce como asesora fiscal no 
Milladoiro dende fai 14 anos. 
Casada, con dúas fillas e foi 
membro activo da ANPA da Es-
cola Infantil Municipal A Mada-
lena; esta é Oliva Agra a nova 
portavoz do grupo municipal do 
Partido Popular de Ames.

Afiliada dende o ano 1991 
ao partido, Oliva é a actual pre-
sidenta da Xunta Xestora do 
PP de Ames e o 9 de xaneiro 
deste ano, asume a portavocía 
do grupo municipal pola mar-
cha de Alberto Piñeiro. As súas 
primeiras declaracións deixaba 
claro cal é a principal meta 
“o Grupo Popular seguirá tra-
ballando a reo con seriedade 
dende a oposición para recu-
perar a alcaldía no ano 2019”. 
Agra asume un novo reto no que 
tentará recuperar o apoio dos 
veciños e veciñas de Ames e lo-
grar o status no que o Partido Po-
pular tivo durante moito tempo 
neste concello.

- Asume a portavocía do 
grupo municipal do Partido Po-
pular trala renuncia de Alberto 
Piñeiro por motivos laborais. 
Como afronta este novo desa-
fío? Cre vostede que o seu pre-
decesor deixou o listón alto?

Asumo está nova estapa con 
moita ilusión, sobre todo, por-
que para min Ames o é todo. Eu 
nacín aquí, vivo aquí e traballo 
aquí. Se aínda por encima teño 
a oportunidade de facercou-
sas polos veciños de Ames, non 
poido pedir máis.

Con respecto ao meu compa-
ñeiro Alberto Piñeiro,non é que 
deixarao listón alto,senón que 
como Alberto non haberá outro. 
Ames perdeu un gran político.

- Despois das eleccións do 
2014, o grupo municipal do 
Partido Popular causou varias 
baixas: Santiago Amor, Ana 
Ruso, a renuncia de Alfredo Ta-
boada antes de entrar e a última 
de Alberto Piñeiro. Está o Partido 
Popular de Ames en crise? Ten 
a estabilidade interna necesaria 

para liderar un proxecto de opo-
sición e chegado o momento, de 
goberno?

O Partido Popular non está 
en crise, todo o contrario. Podo 
decir que ten máis forza que 
nunca. A xente que marchou o 
fixo por circunstancias persoais 
de cada quen. Todas moi res-
petables. Neste momento temos 
creada unha xestora que está 
traballando arreo e, sobre todo, 
con moita ilusión. 

Por outra banda,  tamén están 
as Novas Xeracions do Partido 
Popular de Ames, nas que, cada 
día que pasa, hai máis xente 
con gañas de aportar. Teño moi 
claro que a opinión dos mozos, 
no municipio cunha das maiores 
taxas demográficas de Galicia, 
é un alicerce fundamental.

- Ten o Partido Popular unha 
posible cabeza de lista para as 
videiras eleccións? Será vostede 
a candidata do partido nas lo-
cais do 2019?

O Partido Popular de Ames 
ten neste momento unha xestora 
que é a que está traballando 
con moitas gañas e ilusión no 
día a día do partido. Calquera 
dos seus membros poderían ser 
perfectamente un cabeza de 
lista, pero é algo que neste mo-
mento non nós preocupa.

Agora o fundamental é baixar 
a rúa, estar coa xente, escoitar 
o que queren e esperan de nós 
para poder preparanos da me-
llor maneira.

No que ten que ver conmigo, 
estarei, igual cos meus compa-
ñeiros, onde o partido considera 
que é mellor. No se trata tanto 
dunha persoa e si dun equipo. 
Temos claro que as eleccións 
municipais a gañan os equipos, 
e o Partido Popular de Ames terá 
o mellor de todos.

Só así conseguiremos os vo-
tos dos que nos votaron sempre, 
dos que nos votan últimamente e 
dos que non nos votan e quere-
mos que o fagan.

- Falando un pouco do conce-
llo, como valoraría a xestión de 

estes case dous anos do tripar-
tito en Ames? Pensa vostede que 
se están a facer as cousas mal?

Realmente non creo que se 
estén facendo as cousas nin 
mal, nin ben. Simplemente non 
se está a facer nada, Ames ató-
pase paralizado. Este gobernó 
dedícase a vender cortinas de 
fume, e como xa lles dixen moi-
tas veces, os veciños de Ames 
ven as cousas, non son parvos. 

Levamos case a metade do 
mandato e o goberno actual 
vive de rendas, das cousas que 
deixou programadas e feitas 
o anterior goberno do Partido 
Popular.

- O alcalde, Jose Miñones, 
cando gobernaba o PP encabe-
zado por Santiago Amor, sem-
pre reiterou a parálise que vivía 
o concello de Ames con cinco 
concelleiros. Cre realmente que 
houbo esa parálise como di 
Miñones?

O último goberno do PSOE 
en Ames deixou, despois de oito 
anos no Concello, una débeda 
de dous millóns de euros. Nós, 
cos nosos acertos e cos nosos 
errores e, sobre todo, co esforzo 
dos veciños e veciñas, deixamos 
un saldo positivo nas contas de 
tres millóns de euros.

- E agora centrándonos no 
actual goberno de Ames, pensa 
vostede que hai unha parálise a 
nivel institucional?

Sen dúbida. Chega con ver 
como se atopa o Concello a ni-
vel de inversións. As únicas de-
cisións que se toman teñen que 
ver con facilitar a gobernabili-
dade do tripartito. É moi triste 
que o goberno local antepoña 
os seus intereses partidistas ás 
necesidades dos veciños.

- En moitas das súas notas 
de prensa acusan a Miñones 
da súa deixadez das súas fun-
cións como alcalde. Cales son 
as consecuencias que observan 
da desidia do alcalde?

O alcalde non está a cum-
prir co programa político co que 
concorreu ás eleccións no ano 

2015. Limítase a venderse ás 
esixencias da esquerda radical 
coa que goberna. Temos un al-
calde que é refén do seu pacto 
político, e o peor de todo é que 
está facendo pagar esta peaxe 
a todos os veciños.

- Cal é a mensaxe que quere 
trasladar o Partido Popular aos 
veciñas e veciños de Ames?

A xente ten que saber que 
o Partido Popular de Ames é a 
única opción seria, indepen-
dente, rigorosa, con experiencia 
na xestión e capacitada para 
guiar o futuro de Ames. Nas últi-
mas eleccións municipais fomos 
o partido máis votado, agora 
temos que traballar para ter a 
maioría suficiente para poder 
gobernar.

- Fai poucos días aprobáronse 
os orzamentos do 2017, despois 
de cinco anos sen eles grazas ao 
acordo entre o Goberno e Ames 
Novo. Cales son as valoracións 
que fan destes orzamentos?

Son unsorzamentos “anti-
democráticos”. O goberno lo-
cal non quixo contar con gran 
parte da corporación para a 
elaboración das contas.  Esta-
mos ante uns orzamentos sec-
tarios, que discriminan, sobre 
todo, ós veciños do rural e a 
determinadas entidades e co-
lectivos, que perxudican a 
unha gran maioria dos veci-
ños de Ames.

Uns orzamentos con moi 
pouca inversión e moito gasto, 
pensados máis para subsidiar 
que para potenciar e impul-
saro crecemento social e eco-
nómico de Ames.

En concreto: son os or-
zamentos da resignación e 
non os orzamentos do futuro, 
que debería servir para con-
verter a Ames nun municipio 
puxante.

- Cre que nestes orzamen-
tos o Goberno esta tentando 
de conseguir o voto das fami-
lias coas subvencións ao de-
porte que son moito maiores 
que as que reciben o comercio 
no seu conxunto?

   Oliva Agra, a nova portavoz do grupo municipal do Partido Popular de Ames

“O Goberno local antepón os seus intereses ás necesidades dos veciños”
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O goberno tripartito non lle interesa apoiar os sectores que xe-
ren riqueza e emprego. Para eles é máis importante subsidiar e 
xerar redes clientelares. Cando o tripartito reparte cartos faino 
coa intención de obter votos para fins electorais e non por convic-
ción. De todos modos, está por ver como se materializan as sub-
vencións ó deporte.

- A concelleira Genma Otero, na entrevista que concedeu a 
esta revista, dixo que enviou unha mensaxe a tódolos grupos para 
que puxeran enriba da mesa as achegas para incluílas no bo-
rrador orzamentos. É verdade as declaracións da concelleira? 
Houbo tal mensaxe?

É certo que a concelleira lanzou esa mensaxe para que man-
dáramos as nosas propostas, e así o fixemos .

Pero a realidade é que calquera das propostas, polo menos as 
feitas polo Partido Popular, entre as que se atopaba un maior in-
vestimento para o rural, non se tiveron en conta.

Nin sequera foron debatidas. Quixeron quedar con nós para 
debatir as propostas para cando xa tiñan pactado os orzamen-
tos pactadosco grupo Ames Novo. Pero de todo isto, o que máis 
me sorprende, é que, o día do Pleno Extraordinario dos orza-
mentos, a concelleira dixo públicamente que nunca chegaría a 
un acordo cos grupos da oposición. Entre eles o Partido Popular, 
o cal, é actualmente, a principal forza política en Ames.

 
- A RTP foi actualizada e aprobada despois de levar case dez 

anos nunha parálise. O Partido Popular foi un dos que votou en 
contra no pleno. Cal foi a razón desa votación en contra? Pensa 
que se podería mellorar a RTP ou facer outro tipo de modificación?

A principal razón do noso voto en contra é que, por moito 
que eles quixeron vender que os traballadoresían a sair bene-
ficiados, iso é mentira. Nas mesas de negociación un 30% de 
eles non estaban a favor de esta RPT.

Por suposto, creo que se podería mellorar a RPT, o primero 
que debería facer o goberno local é buscar un acordo cos 
traballadores.

- Debería rectificar o actual Goberno algunha das súas xes-
tións que pensa vostede que non fixo ben aos veciños?

Principalmente o non investimento no rural. Rural que este go-
bernó de esquerdaten esquecido. Parece que para eles o rural 
de Ames só existe cando hai que ir a sacarse algunha foto do fi-
nal dalgunha obra feita polo goberno do Partido Popular.

- Respecto ao Partido Popular, pensa vostede que debería 
rectificar nalgún asunto que vaia aparexado as funcións de 
oposición?

Cremos que quen ten que decidir o que temos que recti-
ficar da nosa labor da oposición son os veciños de Ames. 
Nos exercemos a oposición sempre con lealdade e honesti-
dade cara os veciños, cos que intentamos estar en contacto 
permanente.  A nosa oposición é froito dun proceso pensado 
e reflexionado,no que o interese xeral da xente é a pedra 
angular.

- E se faláramos do anterior Goberno, cre vostede que se fixo 
algo mal e por iso agora vostedes están na oposición?

Eu non son nadie para xulgar o anterior goberno. Supoño 
que se fixeron cousas mal, pero tamén moitas cousas boas. 
Quen ten que xulgar os feitos é a veciñanza de Ames. Eles pe-
diron un cambio,  e nos temos que respectalo. Si antes o Par-
tido Popular  traballaba dende o goberno, agora tócanos tra-
ballar dende a oposición e conseguir que Ames siga sendo un 
gran Concello.

- De todos os membros do Goberno cal levaría a peor nota 
de suspenso? E o aprobado?

Quero pensar que todos eles traballan e fan as cousas o 
mellor que saben ou que poden. Non son eu a que lle ten 
que por a nota. Para iso están os veciños que, cada catro 
anos, evalúan a xestión nas urnas. Iso si, teño claro que hai 
moitas cousas que se poden mellorar.

   Oliva Agra, a nova portavoz do grupo municipal do Partido Popular de Ames

“O Goberno local antepón os seus intereses ás necesidades dos veciños”
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AMES VIVIU A MAXIA DOS LIBROS
Ler é o exercicio mental máis 

eficaz para o noso cerebro. Fá-
lase moito das seus beneficios 
a nivel científico e os estudos 
non paran de demostrar unha 
serie de vantaxes a todos os ni-
veis para as persoas que teñen 
como afección a lectura. Se-
gundo Steve Pinker en Los án-
geles que llevamos dentro, ler 
permítenos acceder a “mundos 
que só poden ser vistos a través 
dos ollos dun estranxeiro, dun 
explorador ou dun historiador” 
o que fai que moitas persoas 
poidan poñerse no lugar dou-
tra persoa, e dicir, desenvolven 
a empatía.

Durante o proceso da lec-
tura hai un incremento sustan-
cia no fluxo sanguíneo no ce-
rebro, máis alá das áreas res-
ponsables da “función exe-
cutiva” o que pode levar o 
aumento da concentración 
e poder previr o alzheimer 
recollido no estudo do dou-
tor Robert Frediland dentro 
dun estudo da National Aca-
damy of Sciences de Estados 
Unidos.

Xe dende nenos é moi bo 
comezar a ler xa que axuda 
a desenrolar a compresión lec-
tora,  ampliar o vocabulario e 
está relacionado cun maior co-
ñecemento tanto académico 
como práctico nos seguintes 
anos. É unha experiencia que 
debe manterse tamén na ado-
lescencia xa que é unha etapa 
na que os rapaces e rapazas 
necesitan unha experiencia 
rica en emocións. Por si fora 
pouco, serve para que axudar 
a forxar unha identidade, xa 
que altera as nosas conexións 
mentais e crea novas ideas e 
formas de pensar. 

Pode observarse que o pro-
ceso de lectura ten unha impor-
tancia vital en moitos aspectos 
da vida e así queda demos-
trado cos diferentes estudos 
que se seguen a facer para 
conseguir que a xente colla un 
libro e desfrute das súas verbas 
e poida somerxerse nun mundo 
de auténtica fantasía ou revivir 
escenas truculentas de asasi-
natos. As posibilidades son 
infinitas.

O último informe La lectura 
en España da Federación de 
Gremios Editores de España 
fala de que un 88,6% da po-
boación española le todos os 
días en referencia a cómics, 
prensa, internet... pero se nos 
acercamos aos que len libros 
a porcentaxe diminúe ata che-
gar ao 47,2%. Dentro desa úl-
tima cifra, un 83,9% dos lec-
tores españois vinculan a súa 
lectura ao entretemento fronte 
a un 70% doutros países des-
envolvidos da OCDE, e dicir, 
maioría dos españois buscan 
nun libro un instrumento de en-
tretemento e non como fonte 
de coñecemento ou elemento 
culturizador.

Se falamos da motivación 

lectora xa vamos a cifras do 
44,9% no dos enquisados que 
afirman que non lles gusta ler, 
un 24,9% argumentan que non 
dispoñen de tempo e un 16,4% 
pensa noutras formas de ocio 
fronte a lectura. 

Nos últimos quince anos a 
proporción de lectores habi-
tuais segue aumentar conside-
rablemente. No chamado nú-
cleo duro de lectores tamén es-
tamos a falar dun aumento ata 
chegar a un 31,2% e por si fora 
pouco, o total de libros lidos ao 
ano superou os 12 exempla-
res. A tendencia que amosan 
as previsións seguen a ser pas-
mosas con cada ano que pasa 
xa que confirman a tendencia 
alcista neste tipo de comporta-

mentos. Se falamos da edición 
de libros, a FGE pon unha ci-
fra de 586.811 libros vivos no 
noso país, e dicir, a cantidade 
de títulos que poden venderse a 
día de hoxe nas nosas librarías. 
Cada ano seguen aumentar as 
cifras xa que cerca de 100.000 
títulos son os que saen as rúas 
cada ano no noso país e temos 
dúas das empresas máis poten-
tes a nivel internacional de edi-
ción de libros: Planeta e Pen-
guin Random House.

No tocante a Galicia temos 
que falar que só un 1,9% dos li-
bros que se editan cada ano son 
en galego fronte ao 10% do ca-
talán pero superando ao vasco 
e valenciano que quedan no 
1,7%. Non todo son cifras que 

fan botar as mas na cabeza xa 
que a proporción de librarías 
que ten a nosa comunidade por 
habitante é a máis grande de 
toda España; 11 librarías por 
cada 100.000 habitantes e as 
cifras seguen aumentando polo 
pequeno repunte que están vi-
vindo novas aperturas destes 
establecementos. 

As bibliotecas seguen a ser 
un punto forte de Galicia xa 
que dispoñemos de 12,4 destes 
espazos por cada 100.000 ha-
bitantes, iso si, temos que aler-
tar do incrible descenso das 
partidas para adquisición de 
exemplares nas bibliotecas con 
contías case ridículas pero que 
salvan grazas as doazóns dos 
lectores.



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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O xoves comezaron os prepa-
rativos coa “Solta de libros”, que 
está organizada polas Bibliote-
cas Municipais de Ames. Esta ac-
tividade enmárcouse dentro da 
programación de “Literatura na 
praza 2017”. Consistiu en deixar 
libros nas casas da cultura e cen-
tros de saúde de Bertamiráns e 
do Milladoiro para que os veci-
ños e veciñas os puideran levar 
de balde. 

A través desta iniciativa de 
“Solta de libros” repartiuse preto 
de cincocentos libros, para todas 
as idades e de temáticas moi 
variadas, dende literatura clá-
sica, pasando por libros infan-
tís ou mesmo de bricolaxe. Al-
gúns deste libros estiveron a dis-
posición da veciñanza nas casas 
da cultura e centros de saúde de 
Bertamiráns e do Milladoiro. Os 
libros tamén se deixaron en dife-
rentes marquesiñas e prazas de 
Bertamiráns. 

O pasado día 22 de abril foi 
a celebración oficial do concello 
no Día do Libro. Durante toda a 
tarde desenvolveuse a iniciativa 
“Literatura na praza”, cun pro-
grama que inlúiu máis dunha du-
cia de actividades en torno á pre-
sentación do libro do XIII Cer-
tame Literario do Concello de 
Ames. Os actos comezarán ás 
17:00 horas e inclúen propostas 
para todas as idades. Haberá 
exposición, venda, intercambio 
e solta de libros, música, teatro, 
monicreques, obradoiros e re-
citais poéticos. A festa prolon-
gouse ata as 20:30 horas.

A partir das 17:00 horas pre-
sentouse o libro do XIII Certame 
Literario do Concello de Ames, 
que reuniu os tres traballos fina-
listas de cada unha das catego-
rías do certame celebrado o ano 
pasado, tanto en prosa como en 
verso. Deste xeito, o público asis-
tente a esta presentación tivo a 
oportunidade de escoitar, na voz 
dos autores, os textos premiados 
nesa edición. 

Simultaneamente, os máis ca-
tivos e cativas tiveron a oportu-
nidade de participar nun obra-
doiro de medio ambiente para 
elaborar sales aromáticas de 
baño e cociña. A través desta ac-
tividade pretendeuse que os ne-
nos e nenas coñezan o uso que 
se lle pode dar a diferentes plan-
tas aromáticas. Dende as cinco 
da tarde, os rapaces e rapazas 
tamén puideron gozar do espec-
táculo teatral A mestra Tomasa 

lendo e viaxando polo mundo, 
que trae a Ames a compañía 
Duende Sico. 

Ás 18:00 horas, Carmen Do-
mech, presentou Pastoreando 
Alegrías, un espectáculo de na-
rración oral e monicreques. Á 
mesma hora, Hector Lorenzo, 
cantou os poemas musicados 
que inclúe no libro Cousas de 
papa e o grupo Palabras Vivas 
fixo un recital poético, mentres 
os responsables de Duende Sico 
traballaron cos asistentes á festa 
nun obradoiro de elaboración de 
marcapáxinas e decoración de 
axendas e lapis. 

Ademais, durante toda a 
tarde, as librarías Nenos Nais; 
Boas e Novas; Pedreira; e Follas 
Novas expuxeron libros e fixeron 
descontos aos clientes que asis-
tiron a esta festa do libro. Ase-
made as bibliotecas municipais 
habilitaron un Recanto da lec-
tura e propuxeron o intercambio 
de libros entre os asistentes. Por 
último, repetiron a xa tradicional 
Solta de libros, de xeito que a 
praza do Concello e a súa con-
torna encheuse de libros que pui-
deron levarse para a casa aque-
las persoas que os atoparon.

A festa de Literatura na 
praza rematou co espectáculo 
de María Faltri que incluíu mú-
sica, manipulación de libros, 
interacción co público, bailes e 
cancións. Unha proposta para 
comunicar cultura, divertir emi-
tindo dende o galego unha 
programación con música, tea-
tro e moitos libros. 

O concelleiro de Educación 
e Cultura, David Santomil, des-
tacou que dende o goberno 
municipal se volve apostar por 
esta festa que pon en valor a 
literatura. “Trátase dunha festa 
organizada de forma transver-
sal entre varios departamen-
tos municipais, aos que lles hai 
que agradecer o seu traballo. 
De feito non sería o mesmo sen 
a colaboración das concella-
rías de Comunicación e Medio 
Ambiente que preparan obra-
doiros e a presentación do li-
bro que edita o Concello cos 
gañadores do certame litera-
rio do ano pasado”. Santomil 
agradeceu tamén a presenza 
das librarías na praza e des-
taca “o reforzo do día que se 
fai este ano cun espectáculo de 
rúa que inclúe narración oral e 
monicreques”. 

Por último, cómpre destacar 
que na praza da Maía, en Ber-
tamiráns, estívose repartindo 
gratuíto de 150 libros entre a 
veciñanza amesá para desen-
volver a campaña de Libros 
para sermos libres, unha activi-
dade organizada pola Deputa-
ción da Coruña, en colabora-
ción do Concello de Ames, que 
se desenvolveu a mesma hora 
noutros concellos da provincia.

COMO CELEBROU AMES O DÍA DO LIBRO?

En referencia as políticas de fomento da lectura séguese sen 
contemplar con interese o traballo sobre as competencias lec-
toras, nin en como viven e senten a lectura diversos segmentos 
demográficos, nin na necesidade de entender, potencia e in-
novar no papel das mediacións da lectura: escola e biblioteca. 
As diferentes administracións tiran dos clásicos contacontos e 
concursos para o uso do fomento da lectura e non hai intención 
de innovar ou darlle unha volta ao concepto de lectura.

As políticas que se están a seguir nestes anos demostra unha 
actitude pasiva por parte das administracións para conseguir 
lectores pero sen mostrar a necesidade de buscar facer lecto-
res de calidade no noso futuro.

Está claro que este comportamento ten que vir da casa e da 
familia, non como un elemento de castigo como ocorre moi-
tas veces senón como algo enriquecedor e que favorece a co-
hesión entre os nenos e os pais. É indispensable que o rapaz 
vexa unha actitude lectora por parte dos proxenitores para que 
poda observarse un interese real.

Os libros impresos non van a desaparecer nin no futuro máis 
preto nin no afastado. O soporte en papel segue a ser imbati-
ble e o soporte dixital ofrece oportunidades para prolongar e 
compartir o contacto cos libros.

POLÍTICA E 
EDUCACIÓN LECTORA
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Un libro de temática negra 
cun toque xuvenil que de se-
guro fará que moitos lectores 
se adentren no mundo univer-
sitario á vez que poidan vivir 
un terrible suceso que deixará 
marcados a toda unha xera-
ción de alumnos. Sara Porto e 
Laura Mariño son as dúas ra-
pazas que tentarán resolver o 
misterio que rodea a morte do 
profesor Marcos Quintana.

- Licenciado en psicoloxía 
pero adicado ao mundo da mú-
sica e das letras como poeta e 
escritor. Como é ter unha vida 
na que a música e as letras son 
o teu día a día?

Para min é o máis normal do 
mundo que son profesor de mú-
sica entón estou todo o día ro-
deado de nenos coa guitarra. 
O tema da narrativa e a litera-
tura foi máis estraño para min 
porque sempre estiven escri-
bindo e nunca publiquei nada 
e agora de súpeto estou vendo 
todo.

- No mundo das letras tes 
certo bagaxe coa participa-
ción en diferentes publicacións 
colectivas de relatos e incluso 
con varias distincións. Agora 
das o salto ao mundo da no-
vela co O caso Quintana, 
como foi a experiencia?

A experiencia foi moi diver-
tida e diferente ca que estaba 
acostumado coa música por-
que son moi tortuoso cando 
gravo e cando traballo cos mú-
sicos. A verdade que aquí foi 
todo máis sinxelo e grazas a 
editorial que fixo un grandí-
simo traballo para sacar o libro 
á venda que estou agradecido.

- Por que che deu por es-
cribir unha historia do xénero 
policíaco/negro?

A novela pretende ser unha 
homenaxe ao rapaz que eu de 
cando era adolescente. Gus-
tábame moitísimo a novela de 

misterio dende Conan Doyle 
ata Agatha Christie e preten-
dín facer unha novela adicada 
a ese rapaz de cando era bas-
tante adolescente e devecía 
por esas historias.

- A historia ten de perso-
naxe principal a Sara Porto 
pero Laura Mariño tamén ten 
a súa couta de protagonismo. 
Por que elixiches a dúas estu-
dantes de psicoloxía para con-
verterse nos personaxes princi-
pais da novela?

Pois a verdade e que foi 
unha cuestión de preguiza, 
digamos. Eu son psicólogo e 
sempre me interesou o tema da 
criminoloxía pero nun principio 
non ían a ser psicólogas pero 
resultoume moito máis compli-
cado tratar determinados te-
mas da novela. Al final, des-
pois de pensalo moito, consi-
derei que sería mellor que fo-
ran psicólogas.

- Cando les o que lles pasa 
a Sara e Laura venche a ca-
beza o dúo de Sherlock e Wat-
son. Inspirácheste nestes perso-
naxes para poder escribir so-
bre elas?

Un pouco si pero máis que 
nos personaxes de Sherlock e 
Watson foi máis ben ao arque-
tipo dos personaxes como Poi-
rot e outros da mesma rama. 
Aínda que eu penso que Laura 
Mariño, que é como a investi-
gadora e pode estar máis ba-
seada neles, Sara Porto e moi 
diferente a eles.

- Na historia falas dun caso 
de asasinato na Facultade de 
Psicoloxía da USC e misturas a 
trama propiamente negra coas 
aventuras das rapazas no seu 
primeiro ano da universidade. 
Foi moi difícil esa unión entre 
dous temas?

Non porque a verdade é 
que eu tiña idea de que fo-
ran dúas estudantes, sabía que 

tiña que saír ese tema ao co-
mezo universitario e foi bas-
tante sinxelo.

- No libro fálase moito dos 
profesores da USC e do oscu-
rantismo en certos aspectos da 
súa carreira académica. Fic-
ción ou realidade?

Hai un pouco das dúas cou-
sas. Eu cando terminei a miña 
carreira estiven traballando na 
Facultade de Psicoloxía, non 
como profesor senón como be-
cario e cousas así. Vía certas 
cousas, non só na Facultade de 
Psicoloxía, pero quería reflexar 
estes temas na novela porque 
chamáronme moito a atención

- Como definirías a túa no-
vela en unha palabra ou unha 
frase?

Novela negra xuvenil do sé-
culo XXI

- Volveremos a ver unha nova 
aventura de Sara e Laura proxi-
mamente? Ou non tes pensado 
publicar sobre elas?

Eu creo que si. O personaxe 
de Laura naceu a partir dunha 
serie de relatos que se foron 
presentando a concursos para 
gañar diferentes premios. Su-
poño que no futuro haberá un 
libro sobre Laura ou de relatos 
nos que estea ela mesma.

- Que consellos lles darías a 
todas as persoas que queiran 
publicar o seu libro?

Pois é bastante compli-
cado porque é máis doado 
dar consellos como músico 
que coma escritor (risas). Di-
ríalles que traballen moito o 
texto que queren enviar, que 
o envíen a diferentes edito-
riais ou teñen a opción da au-
topublicación e sobre todo, a 
máis importante, que teñan 
paciencia.

- Todo escritor adoita ter un 
mecanismo de inspiración para 

que lles cheguen as ideas. No 
teu caso, cal é ou son as inspi-
racións á hora de escribir?

Escribo dunha maneira moi 
automática. Todos os días me 
sento e comezo a escribir unha 
boa parrafada e logo tento tra-
ballar todo iso e non sei se hai 
unha couta grande de inspira-
ción ou de traballo (risas).

- Como poderías definirte 
na tía faceta de escritor, com-
pás ou mapa?

Deixome levar bastante. 
Teño unha certa idea cando 
comezo a escribir pero despois 
séntome e comezo a traballar 
e traballar ata que me atopo 
co que quero contar e volvo 
para atrás a repito unha e ou-
tra vez.

- Que pensas do papel da li-
teratura galega neste novo sé-
culo? Está afrontando ben o 
cambio de modelo que se está 
a vivir a nivel editorial en todo 
o mundo?

Hai moitísimos escritores 
interesantes na narrativa ga-
lega pero tamén é certo que 
temos un modelo con moi 
poucas editoriais potentes en-
tón creo que falta un pequeno 
tramo para que as cousas 
poidan asentarse e reflexio-
nar sobre o mercado galego 
editorial.

- Deberían as administra-
cións públicas apoiar moito 
máis a literatura galega en to-
dos os niveis?

Si, imaxino que si. De feito 
xa o vexo nalgúns medios 
de comunicación que teñen 
como idioma vehicular o ga-
lego non reciben a suficiente 
subvención que outro medio 
que non utilizan demasiado 
o galego pero se levan moito 
máis. Debería revisarse todo 
o modelo e fomentar a narra-
tiva do noso país.

Miguel Alonso: 
“Debería revisarse todo 
o modelo editorial e 
fomentar a literatura 
galega moito máis”

Miguel Alonso (Ferrol, 1984) é licenciando 
en Psicoloxía pola USC aínda que a súa 
carreira profesional está máis ligada á 
musica e a escritura. Ten varios discos no seu 
haber. Como poeta e escritor recibiu varias 
distincións por participar na elaboración de 
relatos colectivos. Traballa nalgúns centros do 
concello de Ames dando clases extraescolares 
de guitarra e música e por primeira vez, da o 
salto a narrativa coa súa primeira novela; 
O Caso Quintana
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María Oruña (Vigo, 1976) é 
unha avogada galega pero de 
pai cántabro. No 2015, publica 
Puerto Escondido, a novela que fai 
que salte a palestra da literatura 
noir e convértea nunha gran pro-
mesa a destacar. En decembro de 
ese ano visita Ames, no Pazo da 
Peregrina, para presentar o libro 
entre os veciños e veciñas do con-
cello. En febreiro deste ano, pu-
blica a súa segunda novela; Un 
lugar a donde ir. María quere sor-
prender a todos os lectores cunha 
nova aposta máis forte e potente 
pero sen perder a frescura que lle 
caracteriza. A Revista AMSGO! 
puido falar con ela para que nos 
conte as liñas básicas da súa es-
critura e ademais, anima a po-
boación de Ames a continuar a 
descubrir as súas historias.

- No 2015 publicas Puerto Es-
condido que foi un rotundo éxito 
con máis de 25.000 exempla-
res vendidos. Dende aquela data 
ata agora, que supuxo para ti a 
novela?

A nivel persoal foi un cambio 
moi potente porque non esperaba 
tanta repercusión e supuxo moitos 
viaxes, presentacións, cambios 
de enfoque a nivel profesional xa 
que aparquei o tema da avoga-
cía para darlle máis prioridade 
ao proceso de escritura.

- De todas as presentacións 
que viviches tanto con Puerto Es-
condido e Un lugar a donde ir, 
cal sería a que salientarías?

Todas son bonitas e máis se 
ten que ver cos lectores e coas 
súas impresións ou anécdotas de 
persoas maiores e mozas que ve-
ñen e comentan que coñecen os 
sitios da novela, que se lles que-

dou a historia no seu interior ou in-
cluso que foron capaces de recon-
ciliarse coa lectura. Cando hai 
xente así, que veñen con toda a 
súa emoción e esforzo por verme 
e que che digan esas cousas, é 
algo inesquecible.

Tamén houbo unha vez, en Hi-
nojedo (Cantabria), na que me fi-
xeron unha presentación moi per-
soal na Casa da Cultura e rega-
láronme unha estatua dos ventos 
e tamén algo para o meu fillo, 
que o fixeron subir ao escenario. 
Foi realmente bonito e emotivo.

- Se o título de Puerto Escon-
dido tiña un significado e dis que 
agora Un lugar a donde ir tamén 
lle ocorre o mesmo. Cal é ese lu-
gar ao que ir? Que nos queres di-
cir con ese título?

É un título que ten un dobre 
sentido, como Puerto Escondido, 
que tes que léelo para entendelo. 
Un lugar a donde ir tamén ten o 
seu dobre sentido e o buscaremos 
e o encontraremos nas súas páxi-
nas a través dos personaxes. To-
dos necesitamos unha motiva-
ción, unha chispa pola cal nos te-
mos que levantar todas as mañás 
e facelo cun sorriso, non estar de-
primidos e non estar atrancados 
nunha rutina que nos poida abu-
rrir. Vai ser sorprendente a que lu-
gar se dirixirán os personaxes e 
como termina cada un e as deci-
sións, ata as máis pequenas, van 
a resultar fundamentables.

- Que poderá encontrar o lec-
tor en Un lugar a donde ir?

Quixen facer algo diferente 
a miña novela anterior tanto na 
trama, contido e técnica. Encon-
trarase moitas curiosidades foren-

ses e históricas e moitas deslocali-
zaciones, todo vai partir de Suan-
ces (Cantabria) pero falaremos 
doutras partes do mundo. O meu 
interese puro non está nese golpe 
de efecto para sorprender senón 
en contar unha historia que pode 
ser real, ocorrer e estar máis cerca 
do que parece. Quero acercar ao 
lector que o impensable pode ser 
posible.

- Como definirías a novela 
nunha frase ou palabra?

É algo complicado pero creo 
que elixiría o título; Un lugar a 
donde ir. Por que? Porque é o que 
buscarás todo o rato e cuestiona-
rache todo dende o principio. Ti 
vas a saber onde se dirixen os per-
sonaxes e ademais creo que fara-
che reflexionar sobre a onde te 
vas a dirixir ti mesmo seguindo a 
pauta que seguen os personaxes.

- Valentina e Oliver, dous dos 
personaxes da novela anterior, 
seguirán nesta nova aventura. 
Como é e será a evolución destas 
dúas persoas despois do aconte-
cido e do que se lles está a punto 
de suceder?

A evolución que van vivir é forte 
e potente pero non por ter unha 
nova trama na que narrar senón 
por todo o que viviron. Se pen-
samos friamente o que lles acon-
teceu na novela anterior e veñen 
con esa bagaxe é normal que es-
tes personaxes cambien. Por si 
fora pouco, nesta novela volverán 
a cambiar e non veremos a Valen-
tina e Oliver do principio. 

Cambiar é moi difícil pero evo-
lucionar é posible, creo que debe-
ría ser obrigatorio facelo, entón 
estas dúas persoas evolucionarán 

tanto por Puerto Escondido como 
a tipo persoal e vital.

- Esta pregunta pode ser un 
pouco forte pero creo que é a 
realidade na que estamos a vivir. 
Muller escritora e tes como prota-
gonista a unha muller axente da 
Garda Civil, cres que no mundo 
da literatura existe o machismo 
como tal?

 Eu, persoalmente, cando es-
cribo non penso que Valentina 
sexa a protagonista senón que 
escribo novelas moi corais por-
que só con ela non se sostería, 
ou con outro personaxe máis este-
lar, senón que é a forza de todos 
os que conforman a historia, cos 
seus puntos e forzas. Creo que é 
como na vida real; non só es ti ou 
o teu marido, muller, pai ou nai. É 
un compendio das xentes do teu 
arredor; o panadeiro, o veciño, 
o do supermercado... as persoas 
que conforman o teu día a día 
esa é a real.

Respecto ao machismo no 
mundo literario, non o chama-
ría desa forman senón que hai 
unha tendencia tanto nos lectores, 
como críticos ou libreiros que con-
sideran que a novela escrita por 
unha muller, sobre todo a novela 
de misterio ou negra, é máis sutil 
ou máis suave. Fálase do domes-
tic noir e eu non estou de acordo 
porque cada un ten o seu pro-
pio estilo, a súa propia voz. Dise 
que eu estou dentro do xénero 
negro pero realmente eu non sei 
se son negra, amarela, híbrida 
ou todo a vez senón que eu es-
tou conformada de todas as mi-
ñas lecturas, é dicir, non me im-
porta se son de homes ou mulle-
res senón que o importante son 
as historias.

MARÍA 
ORUÑA
“Teño a sensación 
de que sempre 
hai unha historia 
esperándome”
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- No teu anterior libro basea-
ches a historia nun asasinato 
real, nesta nova novela volverás 
a basearte nunha historia tan 
truculenta?

Neste caso non senón que a 
miña maligna imaxinación foi a 
encargada de pensar como é a 
novela pero tamén e verdade que 
todos os datos forenses ou histó-
ricos foron contrastados de pri-
meira man.

- Como foi o proceso de docu-
mentación para que trates tanto 
temas de forenses ou históricos?

Documentar é a parte máis im-
portante dunha novela e consi-
dero que é imprescindible xa que 
podo estar catro meses sen escri-
bir nada mentres estou no pro-
ceso de documentación. Escribir 
a novela é algo completamente 
diferentes a este traballo que che 
comento. Para min é moi diver-
tido, enamórame e estou encan-
tada de facelo pero tamén teño 
que recoñecer que é traballoso 
porque ti non sabes onde está a 
historia. 

Para min, como traballo, ima-
xínate: decido escribir sobre za-
patos. Eu non teño nin idea de 
como vai a historia pero estou so-
bre a idea de que ten que tratar 
sobre iso e me poño a investigar 
para dar a lata a un zapateiro, 
dous, tres, cincuenta ou ir a unha 
fábrica, e todo por encontrar a 
historia. Teño a sensación de que 
sempre hai unha historia esperán-
dome. Non sei o motivo que me 
fai investigar o tema.

- Antes comentabas que deixa-
ches un pouco apartado a avo-
gacía pola escritura. A día de 
hoxe e tal como están as cousas, 
merece a pena deixalo todo para 
adicarse a ser escritoras as 24 ho-
ras do día?

Merece a pena non deixar de 
soñar pero facelo con cabeza. To-
dos temos unhas facturas que pa-
gar ou unhas responsabilidades 
que atender. De momento, aínda 
non xogo na liga de que me 
podo permitir estar todo o día es-
cribindo e fago outras cousas. Iso 
si, adícolle moitas horas porque 
cando fago unha aposta é algo 
en firme, é dicir, estou crendo en 
mi e teño persoas ao meu carón 
que me apoian. Só se vive unha 
vez. Que sae mal? Pois nada, re-
cuperarei o espazo da miña pro-
fesión para non desatender ou-
tras prioridades básicas que to-
dos temos, pero eu son das que 
penso na idea de non deixar de 
soñar.
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Dende o pasado 1 de setembro os Concellos de Ames e Brión están desenvolvendo a novena edición do programa integrado para 
o emprego InserAmes-Brión, que conta cunha subvención da Consellería de Economía, Emprego e Industria de 104.426 euros, e un 
orzamento total de 130.532 euros. Deste proxecto beneficiaranse 60 participantes que contan co apoio de 2 titores/as. Esta inicia-
tiva ten unha duración de 12 meses nos que se imparten diversas accións formativas, transversais e específicas, realízanse prácticas 
non laborais en empresas e que conta cun servizo de titorías individuais, ademais de outras actividades (prospección, intermediación 
laboral con empresas, etc.).

Dentro das accións formativas que se están desenvolvendo no InserAmes-Brión cómpre destacar un curso de “auxiliar da sección de 
produtos frescos: peixaría” que conta con 7 participantes. A parte teórica desta actividade formativa, que se desenvolveu do 23 de 
marzo ata 7 de abril, constou de 60 horas. De seguido, entre o 17 e mailo 21 de abril os participantes neste curso realizaron 25 ho-
ras de prácticas en empresas.

Do que vai de programa, a concellaría destaca varias insercións laborais. Dos 60 participantes, 25 están traballando ou consegui-
ron algún contrato de traballo, o que supón unha porcentaxe do 41,6%.

InserAmes-Brión inclúe a 
impartición dun curso de 
auxiliar da sección de 
produtos frescos e peixaría

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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Fai seis meses o Grupo Mu-
nicipal Popular denunciou, co 
motivo da apertura da escola 
infantil de Bertamiráns, o “la-
mentable estado de urbaniza-
ción” no que se encontraba a 
rúa Camiño de Paraxó.

O primeiro tramo da rúa, a 
que empalma coa rúa Entre-
rríos, continúa sen beirarrúa no 
marxe esquerdo; mentres que 
no dereito, o gran desnivel exis-
tente entre a rúa e o solar sen 
edificar permanece transitable 
sen ningún tipo de protección 
que evite os riscos das caídas, 

Despois dun par de meses de 
ter as portas pechadas, a aula 
CEMIT de Bertamiráns situada 
na Casa da Cultura de Berta-
miráns volveu abrir aos veciños 
e veciñas da localidade. O ho-
rario de atención ao público é 
o seguinte: desde as 9:45 da 
mañá até as 13:15 e desde 
as 16:30 ata as 20:00 horas. 
Calquera persoa que o des-
exe pode acudir neste horario. 
O Concello dará a coñecer a 
programación específica que a 
Aula está preparando para es-
tes meses. 

Vólvese a normalidade des-
pois de meses de incertidum-
bre por coñecer a situación na 
que quedaban moitos dos usa-
rios habituais nas súas instala-
cións e tamén dos seus múltiples 
cursos. 

Este servizo pretende promo-
ver a alfabetización dixital dos 
veciños e veciñas de Ames fa-
cendo neste espazo actuacións 
cara unha implantación dos ser-
vizos electrónicos e un maior ac-
ceso ás tecnoloxías da informa-
ción e da comunicación (TIC).

REABRE O 
SERVIZO  DA 
AULA CEMIT EN 
BERTAMIRÁNS

MÁIS PARQUES 
BIOSAUDABLES EN 
BERTMIRÁNS 
E MILLADOIRO

A Xunta de Goberno Local 
aprobou a adxudicación dos tra-
ballos necesarios para instalar 
un parque biosaudable no pa-
seo fluvial de Bertamiráns e ou-
tro na área deportiva do Milla-
doiro, que está situada ao carón 
da Casa da Cultura e do pavillón 
polideportivo desta localidade.

O conxunto de actuacións 
que se pretenden realizar, tanto 

en Bertamiráns coma no Mi-
lladoiro, teñen por obxecto o 
acondicionamento dunha zona 
verde dedicada a parque bio-
saudable a través da instala-
ción de volantes, esquís, pony/
remo, cintura, ascensor/pecto-
rais, andador elíptico e barras 
fixas.

 O concelleiro de Urbanismo, 
Obras Públicas e Servizos Bási-

cos, Blas García, explicou que 
“se ten detectado a necesidade 
destas instalacións que están 
dirixidas á poboación adulta e 
da terceira idade e por iso de-
cidimos sufragar a través do 
Plan de Acción Social da Depu-
tación estas obras”. O obxectivo 
do goberno municipal é concen-
trar os lugares de ocio e deporti-
vos de todas as franxas de idades 
na mesma área. 

O PP DENUNCIA O 
“LAMENTABLE” 
ESTADO DO CAMIÑO 
DE PARAXÓ

MELLORA DE 
INSTALACIÓNS 
DEPORTIVAS 
MUNICIPAIS

Executaranse nas piscinas 
públicas municipais, na can-
cha deportiva multiusos, que 
se atopa ao carón de ditas pis-
cinas, no parque infantil da 
praza de Manuel Murguía e 
no pavillón polideportivo. A tra-
vés destes traballos o goberno 
municipal pretende realizar di-
ferentes actuacións para me-
llorar estas instalacións munici-
pais que teñen un gran uso por 

parte dos veciños e veciñas do 
Milladoiro.

O goberno municipal vai 
a realizar un investimento con 
cargo ao Plan de acción social 
(PAS) da Deputación da Co-
ruña. Ditas obras foron adxu-
dicadas á empresa Eulogio Vi-
ñal Obras y Construcciones SA 
por un importe de 125.295,54 
euros.

sobre todo durante a noite, xa 
que o alumeado público da 
rúa non funciona. Tamén co-
mentan que “non existe acceso 
algún ás prazas que, dentro do 
recinto infantil, encóntranse ha-
bilitadas para discapacitados. 
Varias prazas de aparcamento 
que non pode utilizarse pola 
falta de acceso e pola exis-
tencia do alumeado público 
na beirarrúa que entorpecía a 
entrada e ditas prazas, no su-
posto de que existise acceso”.

O concelleiro de Obras, 
Blas García, dixo en referencia 
a esta denuncia que “ o Par-
tido Popular deberían ler a do-
cumentación que se lles facilita 
porque está dito que nos orza-
mentos vai a ampliación e pa-
vimentación da rúa Entrerríos, 
que é como se vai a denomi-
nar”. Garcia reitera que “a brI-
gada xa estivo reparando esa 
rúa e volverá a facelo cando 
a planificación do traballo e a 
climatoloxía o permita”. 
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Nesta ocasión imos falar de algo que hoxe en día está moi de 
moda e non paramos de oír acerca del: o Pilates. Pero comezare-
mos polo esencial que é Pilates? É un método de traballo a través 
de exercicios deseñado para mellorar a saúde tanto física como 
mental. 

Outra das preguntas que pode xurdir é: hai algunha diferenza 
entre o Pilates normal e o Pilates Terapéutico? E a resposta é que 
en realidade si que hai algunha diferenza. Para empezar o Pilates 
terapéutico debe estar impartido por un profesional da saúde, por-
que adoita ir dirixido a persoas con patoloxías ou lesións. Se usa-
mos o método Pilates en persoas que teñen eses problemas e non 
o orientamos cunha formulación terapéutica poida que non consi-
gamos os nosos obxectivos porque Pilates “mal” feito, sen a preci-
sión que require e as ordes correctas pode converterse nun exer-
cicio “baleiro”, que non consegue nada, ou mesmo prexudicial. 

A pesar de que é coñecido hoxe en día, o método creouno 
Joseph Hubertus Pilates a principios do século XX, foi durante 
o seu internamento nun campo de concentración durante a Pri-
meira Guerra Mundial cando empezou a desenvolver a técnica 
ensinando aos compañeiros internos e máis adiante nun hospital 
onde traballou como enfermeiro con pacientes que non camiña-
ban. Logo aos poucos anos o método estendeuse á danza e des-
pois a hospitais. 

Como dato curioso, en 1918 houbo unha epidemia de gripe 
en Inglaterra na que morreu moita xente, pero nin un só dos pa-
cientes de Pilates, polo que quedaba demostrada a súa eficacia. 
En España este método non chegou ata principios dos 90, cando 
se convidou a unha das primeiras profesoras de Pilates a impartir 
cursos aquí e aos poucos foise facendo un oco na nosa maneira 
de facer exercicio.

Que é o importante dos principios de Pilates? Eses principios 
son os que fan o Pilates único e diferente, e os que son capaces 
de distinguilo doutras disciplinas que son chamadas Pilates pero 
non os seguen ao pé da letra. Unha das cousas máis importante 
é que hai que coordinar moi ben o corpo e a mente. 

Coa realización prolongada no tempo de pilates chegamos 
a ter máis percepción das partes do noso corpo e máis dominio 
do seu movemento, con todos os beneficios que isto implica por 
exemplo recibir antes unha alerta de que algo no corpo non está 
ben.Outro dos factores importantes é a respiración. 

En cada movemento e exercicio imos ter unha respiración ade-
cuada. Sempre se vai a traballar antes cos tipos de respiración 
polo que tamén poderemos conseguir un aumento da capacidade 
respiratoria. Do mesmo xeito que hai uns principios tamén hai 
unha serie de pautas a seguir na postura para conseguir un dos 
maiores obxectivos en Pilates: ter o centro, CORE ou power house 
forte para que no noso día a día iso axúdenos. O centro de gra-
vidade do noso corpo é o constituído polos abdominais (tanto o 

recto, oblícuos como o transverso), os multífidos lumbares (múscu-
los profundos das costas que van preto dos corpos das vértebras), 
o cadrado lumbar e o psoas ilíaco, outros dous músculos moi im-
portantes da zona lumbar. 

Ao conseguir ter o centro forte os movementos do día a día rea-
lizarémolos de maneira máis correcta e evitaremos moitas lesións. 
Outra das cousas que se pode traballar nas clases de Pilates son 
o equilibrio e a coordinación, algo que imos perdendo e que nos 
provoca moitas caídas e accidentes que podemos evitar se o tra-
ballamos e melloramos.

Quen pode facer pilates? En principio Pilates pódese facer 
dende que somos nenos ata a idade máis avanzada. Ten os seus 
beneficios en todos os rangos de idade. Cando somos pequenos 
vai introducindo disciplina de exercicio e educa ao corpo para 
traballar co centro activado, mellora a postura e evita que co 
tempo esa postura acabe derivando ao carricho cara adiante e 
mesmo “chepa”. 

Durante a vida adulta melloramos e previmos lesións, ademais 
de conectar co noso corpo. Na idade máis avanzada melloramos 
a mobilidade, o equilibrio, a mente ao sentirse activos, previmos 
caídas ou facemos que se estas ocorren as súas consecuencias se-
xan máis leves, e moitos máis beneficioes que sempre van agrade-
cer. Que contraindicacións ten? As inflamacións agudas son unha 
das contraindicacións, sobre todo se hai dor bastante limitante. 

É o caso de brotes en enfermidades como artrite reumatoide, 
espondilitis anquilosante, escordaduras de nocello, traumatismos. 
É mellor esperar a que pase un pouco a inflamación. 

Se a persoa ten inflamación pero non dor nin limitación pó-
dese ver que exercicios pode facer. A clase, a pesar de ser gru-
pal, pode adaptarse, é dicir, se nalgún momento alguén non pode 
facer un exercicio polo motivo que sexa o profesional que está a 
impartir a clase modificará ese exercicio para esa persoa ou bus-
cará un co mesmo obxectivo pero que non sexa doloroso. En oca-
sións de mareos, problemas respiratorios tamén hai que ter coi-
dado ou deixar o exercicio nese momento. Tras unha cirurxía ta-
mén convén esperar un tempo.

Iso si, sempre debemos ter en conta que temos que consultar 
ao noso médico se nos aconsella realizar Pilates, se imos realizalo 
contar a nosa historia clínica ao profesional que nos vaia a impar-
tir as clases para que se poidan adaptar aos nosos problemas e 
entender que nunca debe haber dor na realización dos exercicios, 
se hai dor é que algo está mal e hai que facer caso ao corpo.

SAÚDE
POR CRISTINA DEL ARCO, FISIOTERAPEUTA DO CENTRO DAO
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RECOMENDACIÓN DO LECTOR
POR ERIS. COSULTA O SEU BLOG http://www.planetaeris.wordpress.com/

Está claro que o 23 de abril foi a festa na que os lectores cele-
bran o seu amor polos libros e grazas á infinita oferta da que dis-
poñemos na actualidade xa se pode asegurar que ninguén puido 
quedarse sen rascarse o peto nesa data. Un día na que as libre-
rías e as redes sociais engalanáronse para recibir a ávidos devo-
radores de libro que amosaron a súas compras con orgullo e sen 
importar a idade ou o xénero escollido porque para todos hai si-
tio na festa dos libros. Eris, a nosa colaboradora, do blogue litera-
rio Planeta Eris e Chema Fernández, o noso redactor, gustaríalles 
dar máis de seis recomendacións xa que escoller unha cantidade 
limitada suponlles un esforzo extremo. Estas foron as súas apostas 
do 23 de abril e que de seguro chaman a atención dos lectores.

Eris – planetaeris.wordpress.com

Cuando mi sombra te alcance, de Carlos Salem (Navona, 2017).

Carlos Salem escribe novela negra cun estilo moi particular e 
único que o fai perfectamente identificable. Ler un libro de Salem 
é unha auténtica experiencia. Sempre resúltanos difícil explicar 
a nosas impresións despois de rematar un libro deste autor, pero 
non falla nunca, resulta unha práctica enriquecedora. O humor é 
sempre algo que sobrevoa tódalas tramas e esta non é unha ex-
cepción. Aproveitamos para enxalzar o gusto e o talento que ten 
Salem como escritor para que non os deixedes levar só polo título, 
calquera Salem merece a pena.

Todo lo que no te conté, de Celeste Ng (Alba, 2016).

A primeira novela desta autora resultou ser unha lectura fan-
tástica que emprega un feito dramático para contarnos todo iso 
que unha familia pode calar durante anos, quizais non era impor-
tante, quizais crían que non era importante ou que incluso era o 
normal, algo que, como se soe dicir “ocorre nas mellores familias” 
e sen que eles o saiban a autora tráenos o seus pensamentos e 
a súas debilidades de maneira que pouco a pouco déixanos ver 
todo o que gardaron dentro durante tanto tempo e faino cunha 
narración sublime, sen presa, que consegue que te deas conta 
de que o peor dos danos faise pouco a pouco ata que o destrúe 
todo. Un libro que se sinte, deses que da pena rematalos...

Sylvia, de Celso Castro (Destino, 2017).

Esta novela escrita co peculiar selo do autor galego Celso Cas-
tro é un devir de escenas que saltan no tempo e que quedan gra-
vadas a lume sen apenas descricións porque todas elas máis que 

entendelas o tratar de xustificalas, fainas túas e sentes, sobre todo 
sentes. sylvia (sempre en minúscula) é irresistible, dolorosa, unha 
marabillosa e especial cargada de obsesións que acabas conver-
tendo sen querelo en parte de ti.

Chema Fernández – www.ellectorquellevasdentro.com

El libro de los espejos, de E. O. Chirovichi (Literatura Random House, 2017)

A memoria pode ser un arma de dobre fío. A premisa deste li-
bro é reconstrución dun asasinato que sucedeu en 1985 e das di-
ferentes testemuñas das persoas que tiveron relación co morto, po-
deremos ter unha imaxe completa do quebracabezas que o lector 
está vendo nese momento. Chirovichi crea un relato cheo de ten-
sión e no que o papel da memoria ten un papel importante xa que 
os recordos dunha persoa poden ser diferentes dependendo das 
súas intencións ou das perspectiva na que tivo que vivir. Un thriller 
trepidante pero sen perder a frescura necesaria da boa literatura.

Desconexión, de Neal Shusterman (Anaya, 2012).

Neal Shusterman é un autor atípico no sentido amplo da pala-
bra. Os seus libros poden ter un enfoque moi xuvenil pero sempre 
tenta escribir cunha dobre intención xa que os seus libros poden 
ter unha diferente lectura para os maiores. En Desconexión, o au-
tor fai unha reflexión sobre a alma humana, a termo nacemento 
e cando se pode considerar que unha persoa é persoa, no ventre 
materno ou cando ten conciencia de si mesmo? Que é a concien-
cia e como podemos desenvolvela? Son diferentes temas que po-
demos atopar neste libro que coas aventura de tres rapaces ire-
mos descubrindo unha verdade aterradora nun mundo distópico 
pero que pode estar máis cerca que nunca.

Rayos, de Miqui Otero (Blackie Books, 2016).

Falar de amizade sempre é complicado e se falamos da 
amizade que podemos perder ao longo do tempo é algo des-
garrador. Miqui Otero tenta narrar nesta bonita historia una 
época dun grupo de amigos que viven nun piso nas Ramblas 
de Barcelona, nunha época na que a burbulla inmobiliaria 
aínda existía e a corrupción a escondidas era algo do día a 
día. Nesta historia, veremos como os nosos protagonistas irán 
cambiando coa madurez e como o paso do tempo deixará que 
as promesas de mozos sexan algo baleiro na actualidade. Un 
relato que fica nos sentimentos das persoas e deixa unha sen-
sación de baleiro no corpo que pode ser difícil asimilar.
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Captain Fantastic. 
A outra Norteamérica posible, nos Oscars 2017

Ás veces parece necesario resaltar que 
Donald Trump non é o presidente de EE. 
UU. por sorteo, si non porque foi elixido 
pola maioría dos norteamericanos. Malia 
este feito contundente tamén hai outra reali-
dade dentro deste gran país. Esta outro es-
cenario vese reflectido nesta premiada pelí-
cula dirixida por Matt Ross, tamén a cargo 
do guión.

Ben (interpretado por Viggo Morten-
sen) é un home que pasou dez anos vi-
vindo nos remotos bosques situados no 
noroeste dos Estados Unidos criando 
aos seus seis fillos. O matrimonio, des-
ilusionado polo capitalismo do estilo de 
vida americano, elixiu educar aos seus 
fillos con habilidades de supervivencia 
e filosofía. Illados da sociedade, a pe-
lícula móstranos como Ben e a súa es-
posa Leslie puideron educar aos seus fi-
llos para que sexan capaces de pensar 
de xeito crítico, sexan independentes e 
están nunha forma física espléndida, 
guiándoos na natureza sen tecnoloxía

.
Con todo, unha serie de circunstancias 

fan que a familia deba considerar o seu 
modo de vida na natureza. Asimilar esa 
nova situación de contemplar a posibi-
lidade de regresar á civilización e adap-
tarse de novo á sociedade da que se man-
tiveron afastados ocasionaralles uns confli-
tos aos que deberán facer fronte. O Wal-
den de Henry David Thoreau sobrevoa no 
espírito desta obra. Aquel clásico que pre-
tendía demostrar, por unha banda que a 
vida na natureza é a verdadeira vida do 
home libre que ansíe liberarse das escra-
vitudes da sociedade industrial; e que por 
outra banda, que a comprensión dos recur-
sos da natureza, as súas regras, as súas 
recompensas, son un camiño que o home 
non debe esquecer.

Ao meu parecer o máis destacable da 
película é a interpretación, pero o palma-
rés que presenta é bastante impresionante, 
con galardóns moi recoñecidos:

Premios Oscar: Nomeada a mellor actor 
(Viggo Mortensen)

Globos de Ouro: Nomeada a mellor ac-
tor (Viggo Mortensen)

Premios David dei Donatello: Nomeada 
a Mellor filme estranxeiro

Premios BAFTA: Nomeada a Mellor ac-
tor (Viggo Mortensen)

Festival de Cannes: Mellor director (Un 
Certain Regard)

Premios Independent Spirit: Nomeada a 
mellor actor (Viggo Mortensen)

National Board of Review (NBR): Mello-
res películas independentes do ano

Critics Choice Awards: Nomeada a me-
llor actor (Viggo Mortensen)

Sindicato de Actores (SAG): Nomeada 

a mellor reparto e actor (Viggo Mortensen)
Festival de Karlovy Vary: Premio do 

Público
Satellite Awards: Mellor actor (ex-ae-

quo) (Viggo Mortensen)
Tendo en conta todo isto, non son moi 

orixinal si digo que a interpretación do 
protagonista enche toda a película, pero 
os demais actores secundarios ándanlle á 

zaga. Mortensen soporta todo o peso do 
filme xa que coa ausencia da esposa é o 
responsable de ser o apoio dos seus seis 
fillos nunhas circunstancias moi complica-
das. Para min calquera persoa capaz de 
educar a seis fillos, aínda que sexa en con-
dicións óptimas e baixo parámetros con-
vencionais, xa me merecería o cualificativo 
de heroe. 

Pero non só é a figura de Thoreau a que 
subxace na carga intelectual, a familia ten 
a Noam Chomsky como unha icona ao 
que homenaxear coma se dun patrón tra-
tásese (poñamos o caso de San Antonio). 
Para refrescarvos a memoria direivos que 
Noam Chomsky é un lingüista, filósofo e 
activista estadounidense.

 É unha das figuras máis destacadas da 
lingüística do século XX, grazas aos seus 

traballos en teoría lingüística e ciencia cog-
nitiva. Tamén é recoñecido, e máis rele-
vante neste caso, polo seu activismo polí-
tico, caracterizado por unha forte crítica 
do capitalismo contemporáneo e da polí-
tica exterior dos Estados Unidos. Definiuse 
politicamente como un anarquista ou socia-
lista libertario, e segundo o prestixioso pe-
riódico New York Times é o máis impor-

tante dos pensadores con-
temporáneos. Si, en EE. UU. 
Tamén quedan anarquistas, 
socialistas e radicais.

Os libros de Noam 
Chomsky constitúen unha 
denuncia profundamente 
fundamentada da dobre 
moral dos Estados Uni-
dos e os seus aliados, así 
como das mentiras aporta-
das polas axendas de in-
formación. A influencia de 
Chomsky como pensador e 
activista político é moi forte 

nesta familia que pretende vivir baixo uns 
protocolos propios sen deixarse levar po-
los convencionalismos máis rancios. 

Hoxe en día a influencia de Chom-
sky, é quizá máis significativo polo con-
traste entre a súa presenza e os excesos 
do presidente Donald Trump. O ano pa-
sado, o filósofo xa prognosticou a súa 
vitoria, cando explicou que a súa popu-
laridade debíase ao medo e que é o re-
sultado dunha sociedade desfeita e co-
rrupta grazas o neoliberalismo impe -
rante. E como dicía o mestre Yoda, xa 
sabemos o perigoso que é deixarse le-
var polo medio.

En definitiva, merece a pena visionar 
esta obra polas propias características 
técnicas e por coñecer a mensaxe que in-
tenta comunicar..
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AUTOBUSES MILLADOIRO                                                      

Luns a Venres Laborables

Con parada en r/ da Rosa. 

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

Con parada na Estación de Autobuses. 

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

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

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

Sábados Laborables

Con parada en rúa da Rosa. 

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

Con parada na Estación de Autobuses. 

Autobuses de Calo:   8:24 ·  9:28

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

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

Domingos e  Festivos

Con parada na rúa da Rosa. 

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

Con parada na Estación de Autobuses. 

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

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

Poligono de Milladoiro.    Luns a Venres

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

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

Luns a Venres Laborables

Con saída desde rúa da Rosa. 

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

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

Con saída desde Estación de Autobuses. 

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

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

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

Sábados Laborables

Con saída de rúa da Rosa. 

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

Con saída desde Estación de Autobuses. 

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

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

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

Domingos e  Festivos

Con saída de rúa da Rosa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rúa Agro do Medio
Tel: 900 132 204

TELÉFONOS DE INTERESE                                                      

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

Con salida desde Estación de Autobuses. 

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

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

Poligono de Milladoiro.    Luns a Vernes

Con saída de rúa da Rosa. 

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

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

AUTOBUSES BERTAMIRÁNS                                                   

Destino Santiago   

Luns a venres

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

Sábados, Laborables:

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

Domingos e Festivos:

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

Luns a Venres Laborables.     De Setembro a xuño.

Con saída desde Milladoiro. 

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

Con saída desde Bertamiráns. 

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



1.- A pescada debemos cortala en rodallas para cociñar á prancha, é di-
cir, non demasiado grosas. O máis fácil é que lle pidades á vosa pescadeira 
que vola prepare deste xeito. Aínda que podemos utilizar peixe conxelado, 
se tedes a posibilidade de optar por unha pescada fresca, o resultado notará 
a diferenza. Quentamos un chorriño de aceite de oliva nunha tixola e pasa-
mos as rodallas de pescada de tal forma que queden moi tenras, sen que se 
cociñen en exceso. Retiramos a pescada da tixola e limpámola de peles e es-
piñas. Reservamos o peixe ata o momento de empregalo.

2.- Limpamos os lagostinos retirándolles as súas peles e a súa cabeza que 
reservamos para futuras preparacións como un estupendo caldo. Na mesma 
tixola na que cociñamos a pescada, quentamos un novo choriiño de aceite e 
salteamos os corpos dos lagostinos. Non debemos deixar que se fagan de-
masiado xa que quedarían secos.

3.- Na mesma tixola engadimos un novo chorriño de aceite e *sofritimos 
no a cebola, a cenoria e o pemento, todo cortado en dadiños pequenos. De-
bemos cociñar as verduras ata que estean ben brandas, uns 15 ou 20 minu-
tos a lume medio.

4.- Pelamos o tomate e o trituramos coa batidora. Engadímolo ao resto de 
verduras e cociñámolo todo xunto durante 20 minutos.

5.- Cando a salsa estea lista engadimos o peixe desmigado e os lagos-
tinos en trociños. Mesturamos co resto de ingredientes e apagamos o lume.

6.- Cando teñamos o recheo listo comezamos a preparar a bechamel. 
Así dará tempo a que o recheo se amorne para poder utilizalo na lasaña 
máis facilmente. Nun cazo derretemos a manteiga e engadimos a fariña e 
un chisco de sal. Removemos a fariña para que se cociñe uniformemente coa 
manteiga. Imos engadindo o leite aos poucos, sen deixar de remover cunhas 
varillas, ata que consigamos unha crema lisa, uniforme e sen grumos. Espol-
drexamos cun chisco de noz moscada e deixamos que a salsa coza durante 
10 minutos, removendo todo o intre. Reservamos.

7.- Engadimos 3 ou 4 culleradas da bechamel que acabamos de facer, ao 
recheo de verduras e peixe e mesturamos todo.

8.- Cociñamos a pasta seguindo as instrucións do fabricante. Pasamos as 
láminas de lasaña por un bol de auga fría para cortar a cocción e ímolas co-
locando sobre un pano de algodón húmido.

9.- Untamos a base do molde elixido para a lasaña cun pouco de salsa 
bechamel. Colocamos unha primeira capa de láminas de pasta e cubrimos 
coa metade do recheo. Poñemos encima unha segunda capa de láminas de 
pasta e cubrimos co recheo restante. Poñemos a última capa de pasta e cubri-
mos coa salsa bechamel que temos reservada. Espoldrexamos con queixo re-
lado e, co forno previamente quente a 200ºC, enfornamos a lasaña durante 
uns 15 ou 18 minutos. Pasado este tempo poñemos o forno en posición de 
grella e seguimos cociñando ata que o queixo háxase gratinado.  

Retiramos a lasaña do forno e só nos queda gozala.
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Proximidade. Honestidade. 
Solvencia. Pluralismo.     

INGREDENTES:
• 12-14 PRANCHAS DE LASAÑA
• 10-12 LANGOSTINOS
• 500 GR. PESCADA
• 750 GR. TOMATES MADUROS
• 1 PEMENTO VERMELLO
• 1 CEBOLA
• 1 CENORIA MEDIANA
• 1 LITRO LEITE
• 60 GR. MANTEIGA
• 60 gr. FARIÑA
• ACEITE DE OLIVA
• SAL

www.galletasparamatilde.com

RACIÓNS: 6-8

TEMPO: 1,5 horas

DIFICULTADE: media

Lasaña de Pescada 
e Langostinos

 Sandra Novo
[Blogueira]

Aínda que son fan da pasta italiana, recoñezo que poucas veces fago 
lasaña. Non sempre teño o tempo suficiente para poñerme con toda a súa 
preparación, así que, cando vexo unha mañá libre de compromisos, apro-
veito para poñerme ao choio. 

Hoxe foi un deses días lasañeiros, e o resultado foi unha estupenda la-
saña de pescada e langostinos. A lasaña é un prato moi completo, sobre 
todo se, como no caso da lasaña de hoxe, incluímos entre os seus ingre-
dientes carnes ou peixes. 

Trátase dunha receita que nos valerá como prato único e que resulta per-
fecta para levar nun tupper ao traballo. 

Saborosa, zumenta, nutritiva e equilibrada, creo que a esta lasaña non 
se lle pode pedir máis que que estea boísima.

Se sodes afeccionados a este tipo de pratos da cociña italiana, anímo-
vos a probala, no blogue podedes atopar outras receitas de lasaña que se-
guro vos interesarán.


