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O CONCELLO AMPLÍA PRAZAS 
DE PARKING EN BERTAMIRÁNS

ENTREVISTA :
PALILLAMOS 
UN ANACO 
CON ANA 
ROSA LISTA

AMES NOVO 
DENUNCIA AS 
VERTEDURAS 
DE FEIRACO 
NA PATELEIRA

PXA CRITICA 
QUE NON SE 
RECUPEREN 
SERVIZOS 
MUNICIPAIS

A través desta actua-
ción vaise ampliar o ac-
tual leiraparking que se 
atopa detrás do local 
da Policía LocaL

Esta actuación enmár-
case dentro dun plan de 
mellora e ampliación da 
áreas de estacionamen-
tos dos núcleos urbanos 

O obxectivo do go-
berno é dispor de máis 
prazas para mellorar o 
tránsito peonil e promo-
cionar o comercio 

Acondicionando esta 
nova parcela vanse in-
crementar en máis de 
150 o número de pra-
zas de estacionamento 

A vaga de 
roubos en 
Bartamiráns
coincide cun 
incremento 
estatístico 
dos delictos 
O goberno continúa sin ver a necesidade 
de convocar a Xunta Local de Seguridade, 
como esixen PP e PxA

VERÁN DE 
MEDALLAS  EN 
FÚTBOL, TENIS, 
PATINAXE E 
PIRAGÜISMO

leisynegocios@leisynegocios.com
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A NOTICIA EN AMSGO! AXUDA A ACELERAR 
OS TRÁMITES DO CEMITERIO MUNICIPAL

No noso número de xullo, 
este medio conseguiu a exclu-
siva sobre o cemiterio munici-
pal dos Batáns. Nesa repor-
taxe falábase do longo pro-
ceso levado a cabo polos dis-
tintos Gobernos municipais 
para abrir as instalacións ao 
público. Dende 2009, o cemi-
terio permaneceu pechado e 
foi ata este ano, que o tripar-
tito fixou unha data estimada 
de apertura; finais do 2017 
ou principios do 2018.

O impacto da nosa repor-
taxe abriu diferentes frontes 
no goberno municipal pola 
reacción que causara na opi-
nión pública e a repercusión 
que tivo a noticia nas redes 
sociais, como Facebook. Sor-
prende a decisión, un tanto 
precipitada, do tripartito 
para poñer en marcha a ins-
talación municipal pese a que 

aínda non se licitaron os ni-
chos e tumbas.

A principios do mes de 
agosto, o Goberno munici-
pal de Ames, anunciou a in-
mediata apertura das insta-
lacións pola reacción dos ve-
ciños e veciñas á reportaxe. 
A contratación dunha persoa 
responsable para realizar tra-
ballos de vixilancia, mante-
mento e atención ao público 
deu o oficialmente carpetazo 
ao asunto e así adiantar a 
súa posta en marcha.

Deste xeito, asinouse un 
contrato cun veciño, cun or-
zamento máximo de 5.000 
euros, para encargarse das 
tarefas mencionadas. Esta-
blécense dous horarios dife-
rentes para prestar estes servi-
zos. O horario de verán (do 1 
de agosto ao 30 de setembro 
de 2017) prestarase de luns 

a venres, de 9:00 a 13:00h e 
de 18:00 a 20:00h, así como 
os sábados, domingos e festi-
vos de 10:00 a 14:00h, men-
tres que o horario de inverno 
(do 1 de outubro ata o 31 de 
decembro de 2017) será to-
dos os días (incluídos sába-
dos, domingos e festivos) de 
10:00 a 18:00 horas.

O obxectivo do goberno 
é que a xestión do cemiterio 
sexa municipal. Para iso, du-
rante os cinco meses que vai 
a durar este contrato realiza-
ranse os trámites oportunos 
para que estes servizos sexan 
prestados por persoal munici-
pal. Deste xeito, haberá que 
facer unha modificación pun-
tual na Relación de Postos de 
Traballo (RPT) e abrir un pro-
ceso de contratación de per-
soal, actuación que seguro 
amosará as diferencias entre 

a oposición e o goberno.
Durante o mes de setembro 

abrirase unha fase de licita-
ción para as concesións dos 
diferentes nichos dispoñibles. 
A adxudicación das devandi-
tas concesións farase en fun-
ción do valor económico que 
figure na proposta de cada 
persoa interesada en conse-
guir unha concesión e outros 
criterios de valoración que 
se farán públicos. Esta pro-
posta terá sempre que par-
tir dun prezo mínimo que se 
establecerá para cada unha 
das modalidades ás que se 
pode optar. Durante o mes de 
outubro está previsto realizar 
as adxudicacións dos nichos, 
tumbas, panteóns e columba-
rios, para que a partir dese 
momento se poidan comezar 
a empregar estas instalacións 
do cemiterio.

A repercusión na rúa e nas redes sociais provocou a apertura de “frontes” sobre o efecto dos prazos na opinión pública

O concello decidiu contratar de eito precipitado unha persoa para o mantemento mentres se desenvolven os prazos 
que xa lle adiantara este medio o mes pasado                                                                             CHEMA FERNÁNDEZ
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O INCREMENTO DOS DELICTOS REABRE O 
DEBATE SOBRE A SEGURIDADE EN AMES

En febreiro deste ano infor-
mábamos dunha vaga de rou-
bos en certos comercios de Ber-
tamiráns, como Clean&Clean 
e Vainilla y Chocolate. Os la-
dróns forzaron portas e fiestras 
para poder entrar e roubar o 
diñeiro que se atopaba no lo-
cal. No seu momento, o alcalde 
amosaba a súa preocupación 
e a policía local estaba traba-
llando no asunto.

Meses despois parece que a 
situación deu un paso adiante 
xa que agora os ladróns están 
actuando en pisos, casas e ga-
raxes comunitarios. Un veciño 
de Bertamiráns, José Javier Fer-
nández, foi vítima dun roubo no 
seu automóbil durante o mes de 
agosto. O propietario declara 
que “deixei o meu coche no ga-
raxe comunitario e ao día se-
guinte encontro a ventá dian-
teira rota. Faltábanme varios 
móbiles que tiña no vehículo e 
tamén un extintor”. José Javier 
narra que lle estraña moito que 
fora o único afectado do edifi-
cio aínda que pensa que “os la-
dróns deberon de escoitar ruí-
dos dos veciños entrando no 
garaxe,  puidéronse asustar e 
non roubar máis coches”.

A cousa non queda así xa 
que outro veciño de Bertami-
ráns, que non quere dar a co-
ñecer a súa identidade, fala 
de que lle entraron no seu piso 
para arramplar con todo o que 
tiña de valor. María Rey, ve-
ciña do edificio, amosounos a 
súa preocupación ante a falta 
de seguridade e fala de que 
“non escoitamos ningún ruído 
estraño pero a sorpresa foi o 
día seguinte cando este veciño 
me chama ao timbre para con-
tarme o sucedido no seu piso”.

A estatística amosada polo 
Ministerio do Interior, dende xa-
neiro ata xuño deste ano, fala 
dun aumento dun 31,3% de 
roubos con forza nos domici-
lios e os furtos un 8,2% en todo 
o concello. A cifra preocupa 
tendo en conta que isto é un 
6,3% máis de delictos se o com-
paramos cos datos do ano pa-
sado. Esperemos que os núme-
ros sexan ben distintos ao rema-
tar o 2017.

Está claro que os delitos au-
mentan e non hai ningunha de-
claración por parte do goberno 
para poder frear este tipo 
roubos. 

A Xunta Local de Seguri-
dade segue sen convocarse, 
pese a que o prazo legal xa 
expirou, e nesa mesa terán que 
falar desta situación e poder 
facer fronte ao que está acon-
tecendo en Ames. Falta de per-
soal na Policía Local? Falta de 

máis membros da Garda Civil 
no Milladoiro? É momento de 
poñer outra oficina da Policía 
Local no Milladoiro? Son moitas 
as cuestións a tratar e moitas as 
medidas que se deben tomar.

Os partidos da oposición 
como o PP e PxA reclaman a 
urxencia da celebración desta 
Xunta para poñer enriba da 
mesa as preocupacións dos ve-
ciños e veciñas de Ames. Os 
populares cren que “a seguri-

dade cidadá continúa sendo 
unha cuestión secundaria para 
o tripartito de Ames, dado o 
caso omiso que se fai da obri-
gatoriedade de convocala”. 

Mentres tanto, e a espera de 
novas, a seguridade segue ser 
un tema pendente en Ames e a 
inseguridade está a crecer nas 
rúas, entre os veciños e veciñas, 
porque non saben se poden ser 
as seguintes vítimas dos ami-
gos do alleo. 

UNHA NOVA VAGA DE ROUBOS EN BERTAMIRÁNS DOU CONTINUIDADE Á QUE SOPORTAMOS EN FEBREIRO

O Goberno non ofrece resposta nin convoca a Xunta Local de Seguridade, como reclaman PP e Pacto por Ames a  
raíz de coñecerse un incremento do 6,3% de delictos respecto do ano pasado                                CHEMA FERNÁNDEZ

Vehículo dun dos denunciantes de roubo en Bertamiráns, abaixo, datos do ministerio
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ANA ROSA: “O ENCAIXE HAI QUE SACALO 
FORA E LUCILO DOUTRA MANEIRA, 
ADAPTÁNDOSE AOS NOVOS TEMPOS” 
Na aldea de Punxeiras Altas, en Ortoño, podemos atopar a Casa Escola Obradoiro Ana Rosa. Fundada fai un par de 
anos pola palilleira Ana Rosa Lista, esta casa acolle a centos de persoas do estranxeiro e veciños e veciñas de Ames 
nunha paraxe única chea de tranquilidade e soidade para aprender o arte do encaixe.                     CHEMA FERNÁNDEZ

Todo isto é posible gra-
zas a Ana Rosa Lista, mestra 
e amante do encaixe de boli-
llos que leva dende 1995 estu-
dando e formándose en presti-
xiosas escolas como a de Ho-
landa, aprendendo unha arte 
moi descoñecida para moitos 
de nós.

Permítanme que lles fale 
que preparar esta entrevista 
non foi doado. A pouca infor-
mación que se pode atopar 
do encaixe vai máis ben cen-
trado no de Camariñas e da 
fama que vai colleitando polo 
mundo adiante. Non sabía 
como afrontar unha conversa 
con Ana Rosa sen saber moito 
do que esta arte pode ofrecer.

Unha vez pasado o limiar 
da súa casa, Ana Rosa cun 
gran sorriso, amósame moíti-
simas das súas obras mentres 
que me fala dos diversos en-
caixes que podemos atopar 
en diferentes países. Rusia, Ho-
landa, Italia... a lista pode se-
guir e seguir porque como ela 
mesma di; “esta arte remón-
tase dende fai moitos séculos”. 
Fala con paixón do seu traba-
llo e da súa afección. 

Ten moitos premios na súa 
carreira como palilleira; 1º 
Premio de exaltación del traje 
gallego antiguo en 2012, Se-
gundo Premio del 1º Concurso 
de diseño de Encaixe de Ca-
mariñas - Xacobeo 2010... é 
dificil non atopar algún reco-
ñecemento nas súas paredes 
cheas de diplomas e por su-
posto, dos seus traballos.

Chámame a atención como 
Ana Rosa fala dos seus proxec-
tos, amósame algúns tan incri-
bles como o Pórtico da Gloria 
ou xoiería feita por ela mesma 
con diferentes estilos que van 
dende o galego ata o holan-
dés ou o contemporáneo. 
Ábreme os ollos a un mundo 
no que non todo é o tradicio-
nal senón é moda, xoiería,... 
o encaixe é un arte aberto a 
case todo.

- O primeiro de todo e para 
que os nosos lectores che poi-
dan coñecer. Quen é Ana 
Rosa?

Son unha muller amesá 
dende que nacín, en Buga-
llido, e contraín matrimonio en 
Ortoño no que agora mesmo 
estou vivindo. Gústame moito o 
mundo do téxtil, das labores... 
dáseme ben e quixen a apro-
veitar unha oportunidade nun 
momento da miña vida.

- Fálanos un pouco, como 
xurdiu ese amor polo encaixe?

Fai moitos anos estaba 
vendo a televisión cando vin 
un programa no que amosa-
ban a xente facendo encaixe. 
Picoume a curiosidade e tiña 
gañas de saber como se facía 

e lle dixen ao meu marido que 
me levara a Camariñas. An-
tes de chegar ao posto prin-
cipal, había una señora moi 
maior que vendía almofadas 
e cousas do fogar, debeume 
ver cara de interesada e ven-
deume a súa almofada cunha 
anaco de puntilla e os bolillos 
colgando. Díxome “neniña, lé-
vaa que eu son moi maior e 
non podo palillar” e custoume 
2.000 pesetas. 

Vin con aquelo para casa 
pero nin idea de como se fa-
cía. Ata que máis adiante 
comecei a estudar, buscando 
clases nas que empecei na 
Asociación Teiraboa e que fun 
avanzando pouco a pouco ata 
agora mesmo.

- Na túa formación esti-
veches con grandes mestras 

como Mariña Regueiro e Lia 
Baumaister-Jonkers da Escola 
Holandesa, que se sente ao 
traballar con estas persoas?

Pois imaxínate. Se foras pin-
tor e estás pintando con Pi-
casso; sería unha pasada. O 
mesmo neste tema. Intentas 
aprender todo o que poidas 
delas e por suposto, estudar xa 
que a inspiración que che dan 
elas anímate a seguir adiante. 
Hai que estar cos mellores 
para poder aproveitar todo o 
que che podan ensinar. 

- Que diferencias no encaixe 
pode haber entre a tradición 
galega ou a holandesa?

O encaixe sempre é o 
mesmo, o único que cambia é 
a forma de mover os palillos. 
Todos levan uns palillos de pau 
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portogalicia@hotmail.com 652 823 898 (Antonio)

e a maneira de movelos como 
a torsión de volta e cruz é di-
ferente en cada tradición. Iso é 
o que diferencias os estilos que 
se poden atopar.

- Pese a ser un traballo de 
certa tradición, pódese innovar 
neste campo? Búscanse novas 
técnicas todos os días? 

Si, por suposto. Temos os 
armarios cheos de sabas, de 
roupa de mesa de encaixe que 
moitas veces non queremos 
usar por non manchalos. Eu es-
tou dándolle outra vida máis 
artística na xoiería, na pintura, 
na moda, en tocados... o en-
caixe hai que sacalo fora e lu-
cilo doutra maneira, adaptán-
dose aos novos tempos.

- Agora tes unha Casa Es-
cola en Punxeiras Altas (Or-
toño). Que destacas dende a 
súa apertura ata hoxe? Pensas 
que cada día pode haber máis 
interese polo encaixe?

Si, pero penso que vai na 
maneira de ser da mestra. Se 
a mestra intégrase cos alum-
nos, e viceversa, penso que vai 
todo ben e se crea unha gran 
sinerxía na forma de aprender 
e no interesa que poida sus-
citar. Estou moi contenta por-
que eu teño que pasalo ben, 
divertirme con eles e por su-
posto, eles comigo. Se non es-
tán a gusto eu tampouco o es-
taría pero se vai todo en or-
den, todo vai sobre rodas.

- Estiveches fai pouco na 
Mostra Internacional “Rendas 
de Bilros”, en Peniche (Portu-
gal). Que destacarías desa 
mostra que cada ano suma a 
máis interesados?

Teño a sorte de haber es-
tado coas mellores encaixe-
ras de toda Europa e cando 
vou alí, dou todo o que podo 
e amosar quen son. Teñen que 
situarte de onde es, eu son de 
Ames, e así o vou dicindo polo 
mundo adiante.

Cando un é autor e dese-
ñador das súas propias pezas 
tense que darse a coñecer po-
las súas obras e as túas obras 
falan de ti.

- Para todas aquelas persoas 
que queiran iniciarse ou que-
ren probar o encaixe, como 
poden facer?

Poden contactar comigo e 
vir unha tarde aquí para ver 
como fan todos os alumnos 
que teño. Creo que se nota a 
diferencia de haber estudando 
nunha gran escola e con gran-
des mestres á hora de ensinar 
aos alumnos. Intento poñerme 
á altura do alumno e vou xo-
gando con eles, como se fora 
un quebracabezas. Con doce 
pares de bolillos podes facer 
un tocado, non me cren pero 
eu vounos levando para que 
así aprendan e lles poda en-
trar ese amor que eu sinto polo 
encaixe.

“Teño a sorte de haber estado coas mellores encaixeras 
de toda Europa e cando vou alí, douno todo e podo amosar 
quen son. Teñen que situarte de onde es, eu son de Ames, e 
así o vou dicindo polo mundo adiante”
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www.jaferma.es

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

PRESUPUESTO 

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

PÍDANOS 
COMPROMISO SIN 

GESTIONAMOS COMUNIDADES
Inmobiliaria - asesoría fiscal - laboral - contable - limpiezas - mantenimientos - jardinería
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MÁIS DE 200 PERSOAS NA 
III FESTA DO PORCO Á BRASA 

A III Festa do Porco á Brasa celebrouse o pasado 11 de agosto 
e deu comezo ás festas de Bertamiráns nun fin de semana cheo 
de música. Antes do comezo da cea, tivo lugar o pregón das fes-
tas a cargo de Diego Viaño, xornalista e veciño de Ames, coñe-
cido, entre outras cousas, por ser un dos encargados de dar o 
tempo na Televisión de Galicia.

Se estiveches na festa o primeiro día búscate entre a selección 
de fotos que sacamos aos papadores dos dous “porquiños” de 
perto de 90 quilos que se de xeito maxistral se fixeron á brasa no 
campo da festa da Peregrina. Tamén podes entrar na nosa web 
www.revistaamsgo.com e buscar na nosa galaría de imáxenes e 
poderás ver todas as fotos que fixemos esa noite.
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O MILLADOIRO VOLVE A SER UN PUNTO 
DE ENCONTRO DOS MÁIS ROCKEIROS

A sétima edición do festival 
Millarock tivo lugar o pasado 
4 de agosto, no Milladoiro. 
Ao longo da noite, pasaron 
polo escenario A Compañía 
do Ruído, Familia Caamagno, 
Medomedá e os Heredeiros da 
Crus. Máis de 5.000 persoas 
de diferentes idades asistiron 
ao festival, o que supuxo un ré-
cord de asistencia. 

Os concertos comezaron ás 
21:00 horas da man da Com-
pañía do Ruído. Ás 22:15h 
saíu ao escenario a Familia 
Caamagno, seguida de Medo-
medá ás 23:30 horas. O punto 
final púxoo Heredeiros da Crus 
a partir da 1h.

A Compañía do Ruído pre-
sentou, no Millarock, o seu 
novo proxecto 12 meses, 12 
punchis. Un traballo baseado 
na publicación dun tema por 
mes, abordando en cada un 
deles unha temática diferente 
(a violencia machista, a lingua, 
a identidade...). Familia Caa-
magno, pola súa banda, ofre-
ceu un concerto cheo de rock 
and roll, interpretando temas 
como O tempo do lobo ou a 
mítica canción do afamado 
cantautor brasileiro Roberto 
Carlos, Eu sou terrível.  

O grupo Medomedá ta-
mén estivo a presentar o que 
é o seu último traballo Empeo-
rando pa mellor. De feito, este 
concerto do Millarock enca-
drouse dentro da mini-xira de 
despedida, Marchamos que te-
mos que marchar, que o grupo 
está a realizar. Por último, os 
Heredeiros da Crus ofreceron 
unha boa dose de espectáculo 
e gamberrismo ao ritmo de te-
mas tan emblemáticos como Eu 

quero josar, Non quero nada 
de ti, Vaiche boa, De Jalisia ó 
estranxeiro ou A chaqueta de 
Lana. Todos os grupos desta-
caron a boa sintonía existente 
entre eles, algo que se percibiu 
tamén enriba do escenario. 

AMSGO tamén estivo pre-
sente co noso foto matón par-
ticular e aquí tedes unha pe-
quena selección de fotos que 
fixemos. Na nosa web www.re-
vistaamsgo.com, tedes na ga-
lería de imaxes todas as foto-
grafías que puidemos sacar 
nesa fantástica noite de rock.

Queredes recibir esta publicación 
vía correo electrónico?

Envíadenos un correo a revistaamsgo@revistaamsgo.com co 
asunto “alta” e as direccións de correo onde queredes recibir  
AMSGO!



10 

REPORTAXE

TODOS OS DÍAS NA WEB: www.revistaamsgo.com

No noso número anterior, 
falábamos de Tapia como 
unha alternativa de ocio ás 
praias que temos na nosa con-
torna. Este mes, queremos fa-
lar dun espazo único de na-
tureza, tranquilidade e por su-
posto, do noso patrimonio. 
Acompaña a AMSGO por un 
percorrido de 5 quilómetros 
cheo de vida; a Ruta do Rego 
do Andoriña.

O noso camiño comeza en 
Tapia, xusto na praia fluvial e 
discorrerá paralelamente ao 
río Tambre ata a estrada que 
nos levará á ermida da Nosa 
Señora da Madalena, unha 
capela do século XVIII que 
xusto ao lado podemos atopar 
unha fonte que din que é mi-
lagreira e na que acode xente 
en busca da súa auga.

Seguiremos camiñando ata 
chegar ao famoso Rego do 
Andoriña, nome que recibe 
esta ruta. Neste percorrido en-
tre bosques autóctonos e ben 
frondosos poderemos atopar 
algúns muíños abandonados 
e un restaurado. Poderemos 
entrar neles e poder ver como 
funcionaba o sistema de moer 
o trigo, o millo e o centeo coa 
forza do regato que pese a 
que hoxe non baixa con dema-
siada forza poderemos imaxi-
nar como era daquela.

Xunto a estes muíños, pasa-
remos ao carón das murallas 
do castro de Piñeiro, un dos 
máis grandes da Maía, onde 
os antepasados destas terras 
controlaban as vistas de arre-
dores asemade as beiras do 
río Tambre. Poderemos atopar 
un cartel onde nos explicarán 
a historia deste sitio e poder 
ver unha recreación do lugar 
fai máis de 2.500 anos.

Máis adiante poderemos 
atopar o priorado de San Ma-
mede, composto pola igrexa, 
un edificio que foi un antigo 
convento beneditino do sé-
culo XI e un hórreo bastante 
grande e que lle poder facer 
competencia ao da localidade 
de Carnota (Muros).

A nosa seguinte parada 
será a devesa de Sequeiros, 
o típico bosque atlántico onde 
poderemos atopar castiñeiros, 
carballos, loureiros... árbores 
típicas do noso clima e dos 
nosos bosques. Unha paraxe 

chea de tranquilidade onde 
poderemos respirar a mesa 
natureza no seu estado máis 
puro.

O último tramo desta ruta 
xa discorre ao carón do río 
onde poderemos atopar a fer-
venza do Canal Carreiro ou 
a ponte de Portochán no que 
poderemos observar o río e o 
bosque do noso arredor. Unha 
vista máxica para poder en-
tender a riqueza que pode-
mos atopar no noso concello e 
moitas veces, descoñecida. Se 
seguimos máis adiante volve-
remos ao noso punto de par-
tida; a praia fluvial de Tapia 

chea dos bañistas que pasan 
moitas tardes de lecer.

É unha gozada poder co-
ñecer o noso patrimonio e na-
tureza que pasa moi desaper-
cibida. Este entorno único é 
unha mostra do que ten o noso 
concello que ofrecer aos veci-
ños e veciñas e por suposto, 
aos turistas que nos queren 
visitar. 

Tomamos nota de certos as-
pectos que non gustan moito 
como a falta de sinalización 
en certas partes do percorrido 
facendo que a xente poida 
perderse e da falta de limpeza 

de certos tramos tanto de lixo 
como de maleza que dificulta 
en certas ocasións, poder an-
dar. Por iso é recomendable 
ir ben preparado para poder 
afrontar esta pequena ruta de 
5 quilómetros.

 Está claro que Ames pode 
ofrecer alternativas ocio sau-
dables e de contacto coa na-
tureza. A Ruta do Rego do An-
doriña é unha opción moi vá-
lida para todas aquelas per-
soas que devezan por andar, 
coñecer o noso concello e es-
tar rodeado da propia na-
tureza nun espazo chea de 
maxia.

CAMIÑANDO POLA RUTA DO REGO DO ANDORIÑA
CHEMA FERNÁNDEZ
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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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A Xunta de Goberno Lo-
cal aprobou a mediados de 
agosto o proxecto técnico das 
obras de pavimentación da 
pista polideportiva da urbani-
zación das Mimosas (Biduído) 
e de execución dunha nova 
pista polideportiva en Agro do 
Muíño (Ortoño), que conta cun 
presuposto de execución por 
contrata de 49.865,39 euros. 
Este proxecto será sufragado 
con fondos propios do Conce-
llo, xa que está incluído nos or-
zamentos de 2017. O goberno 
municipal traballa para mello-
rar as instalacións deportivas 
e de lecer xa existentes, e ta-
mén, para executar novas pis-
tas de xogo naquelas zonas 
onde non existen. 

Esta nova pista polidepor-
tiva no Agro do Muíño, que 
dará servizos aos rapaces e 
rapazas da urbanización exis-
tente nesta zona, aos usuarios 
e usaurias da parroquia de Or-
toño e o alumnado do colexio 
deste lugar. A devandita pista 
executarase na zona verde 
que se atopa na marxe dere-
ita da estrada Bertamiráns – 
Osebe e ao carón da urbani-
zación Agro do Muíño, zona 
na que existe na actualidade 
un parque infantil en uso. Esta 
zona de xogo disporá dunhas 
dimensións de 12 por 20 me-
tros e albergará unha pista de 
fútbol 3 e media pista de ba-
loncesto. Ademais, como novi-
dade para o pavimento empre-
garase un firme deportivo para 
exteriores formado por cés-
pede sintético.

Esta pista será equipada 
con dúas portarías e unha ca-
nastra de baloncesto. Os lados 
curtos da pista e o lado longo 
norte serán pechados cun 
reixa metálica de malla gal-
vanizada, mentres que o lado 
longo sur estará pechado con 
varanda de protección exte-
rior sobre propio terreo ou pe-
quenas alturas, dun metro, rea-
lizada con pasamáns e tubos 
horizontais de aceiro de 50 mi-
límetros de diámetro separa-
dos 40 centímetros e pilastras 
do mesmo tubo cada 1,5 me-
tros. Polo tanto, no lado que 
está pegado a estrada Berta-
miráns – Osebe o peche será 
máis alto.

Costará casi 50000€
AGRO DO MUÍÑO 
CONTARÁ CUNHA 
NOVA PISTA 
POLIDEPORTIVA

O GOBERNO PRETENDE AMPLIAR PRAZAS, E MELLORAR O TRÁNSITO PEONIL

A mediados de agosto co-
mezaron os traballos de acon-
dicionamento para habilitar 
unha nova zona de estaciona-
mento detrás da rúa Alcalde 
Lorenzo, na localidade de Ber-
tamiráns. A través desta actua-
ción vaise ampliar o actual lei-
raparking que se atopa detrás 
do local da Policía Local e do 
departamento de urbanismo. 
Co acondicionamento desta 
nova parcela vanse incremen-
tar en máis de 150 o número 
de prazas de estacionamento 
neste céntrico lugar de Berta-
miráns. O obxectivo do go-
berno municipal é dispor de 
máis prazas de aparcamento 
para mellorar o tránsito peo-
nil e promocionar o comercio 
amesán.  

Esta actuación enmárcase 
dentro dun plan de mellora e 
ampliación da áreas de esta-
cionamentos dos núcleos urba-
nos de Bertamiráns e do Mi-
lladoiro. Deste xeito, a finais 
do pasado mes de xuño fina-
lizaron os traballos de pintado 

para reordenar as prazas de 
aparcamento na contorna do 
pavillón polideportivo de Ber-
tamiráns. A través destes tra-
ballos habilitáronse 82 prazas 
de estacionamento para vehí-
culos, 2 para persoas con di-
versidade funcional e 4 para 
motocicletas. Estas tarefas en-

marcáronse dentro das actua-
cións acordadas coa comu-
nidade educativa do CEIP A 
Maía para mellorar a seguri-
dade viaria na contorna deste 
centro educativo, xa que mo-
tos pais e nais aparcan neste 
aparcadoiro para ir andando 
ata este colexio. 

BERTAMIRÁNS CONTARÁ CON 
NOVAS PRAZAS DE APARCAMENTO

10 PERSOAS RECEPTORAS DA RISGA 
SERÁN CONTRATADAS POLO CONCELLO

O Concello de Ames, a tra-
vés dunha subvención solicitada 
á Xunta de Galicia por parte da 
Concellaría de Promoción Econó-
mica, contratará nas vindeiras se-
manas a 10 persoas perceptoras 
da Renda de Integración Social 
de Galicia (Risga), para desen-
volver distintas actuacións en ser-
vizos municipais. A partir do 1 de 
setembro traballarán cun contrato 
temporal de 7 meses de duración. 
Estas persoas, que terán unha de-
dicación do 75% da xornada or-
dinaria, realizarán traballos de 
xardinería e limpeza de camiños, 
entre outros.

A Consellería de Econo-
mía, Emprego e Industria aporta 
ao Concello de Ames máis de 
100.000 euros para este pro-
grama, que ten como obxectivo 
fomentar a inserción laboral. Os 
traballadores seleccionados que 
se contraten deberán cumprir o re-
quisito de percibir a Risga e estar 
inscritas no Servizo Público de Em-
prego de Galicia como persoas 
demandantes non ocupadas.
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OS TRABALLADORES 
DENUNCIAN AO CONCELLO

SEGUNDO PXA POLA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO

MILLADOIRO

PRESIÓN DO COMERCIO PARA A MELLORA 
DA SEGURIDADE VIARIA NA RÚA VIORNEIRA

A finais de xullo presen-
touse no Milladoiro o proxecto 
de mellora da seguridade via-
ria na rúa Viorneira e na ave-
nida de Rosalía de Castro 
do Milladoiro. A través deste 
plan vanse a instalar dous se-
máforos e un paso de peóns 
adaptado que parta da rúa 
Viorneira e atravese a ave-
nida de Rosalía de Castro. 

Búscase mellorar a seguri-
dade nesta zona e facilitar o 
cruce desta avenida, xa que 
son moitos os veciños e veci-
ñas que cruzan por ese punto 
e poñen en risco a súa segu-
ridade. A maiores preténdese 
potenciar a rúa Viorneira, 
unha zona eminentemente 
comercial.

A través desta actuación 
preténdese ir humanizando a 
avenida de Rosalía de Castro 
e diminuír o tráfico rodado 
no centro da localidade do 
Milladoiro. Dende hai máis 

de 20 anos os veciños/as 
do Milladoiro levan pedindo 
unha solución para esta vía 
que atravesa esta localidade 
amesá en dúas partes, cun 
denso tráfico, e cunha media 
de 30.000 vehículos diarios, 
que xeran problemas de segu-
ridade viaria e peonil. Esta ac-
tuación, en concreto, foi soli-
citada tamén pola Asociación 
de Pequenos Comerciantes de 
Viorneira, Palmira-Bulevar.

O presidente da Asocia-
ción de Pequenos Comer-
ciantes Viorneira, José Ma-
nuel Fernández, agradécelle 
ao Concello “que persuadira 
a outras administración para 
poder executar esta obra”. 
Ademais, indicou “coincido 
co alcalde en que hai que tra-
tar de disuadir aos conduto-
res para que pasen cos seus 
vehículos polo centro do Mi-
lladoiro e opten por outras 
vías alternativas como é a au-
toestrada AG-56”. 

O Concello segue sumando 
denuncias. A última sentenza 
declara nula a modificación das 
condicións de traballo interpos-
tas polo Alcalde a un traballa-
dor en virtude da reorganiza-
ción das tarefas realizadas. 

Condena ao goberno a repo-
sición do traballador ás condi-
cións anteriores impoñendo unha 
indemnización de 500 euros polo 
dano moral causado. Segundo 
PxA, estas denuncias é causada 
pola aprobación da RTP que no 
seu momento Argibay xa adver-
tira; “provocará unha cascada de 
demandas e conflitos xurídicos 

que poden ter consecuencias one-
rosas para o concello”.

Na nova demanda presen-
tada en maio, reclámanlle ao 
concello outros 20.000 euros, 
que sumados aos 50.500 euros 
das catro anteriores demandas, 
sumarían un total de 70.500 eu-
ros no caso de que prospera-
ran. Unha factura que pode au-
mentar en espera das diversas 
denuncias que poidan aparecer 
nos próximos meses. Inciden que 
esta RTP foi excluída polo 30% 
dos traballadores xa que o CSIF 
votara en contra desta norma e 
CC.OO. abstivérase.

O PP RECLAMA APROBAR O 
INVENTARIO MUNICIPAL

PARA ANTES DE FIN DE ANO

O Partido Popular espera 
que o alcalde, José Miñones, 
cumpra co anuncio de levar ao 
pleno a aprobación do inven-
tario municipal, xunto cos no-
vos bens incorporados dende 
2012, e actualizando a infor-
mación dos xa existentes.

Segundo os populares, con-
sideran que “non é admisible 
alegar moita carga de traba-
llo” e recordan ao alcalde que 
“deixe de mirar á oposición xa 
que buscar a ineficacia no que 
se fixo ou o que deixou de fa-
cer por outros é non asumir as 
responsabilidades que se te-

ñen cando se goberna, pero 
o tripartito está máis preocu-
pado polo mensaxe que polo 
traballo”.

Rematan os de Oliva Agra 
deixando outra mensaxe a Mi-
ñones, no que este insinúa po-
las redes sociais que o voto 
contrario do Partido Popular na 
RTP impediu finalizar o traba-
llo feito ou dicir que están en 
contra do reinvestimento do su-
perávit municipal, cando eles 
especifican que non se pode 
reinvestir porque non está pe-
chado o exercicio económico 
do 2016.
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O pasado 15 de agosto, 
arredor das 16:30 horas, ori-
xinouse un incendio forestal 
preto da urbanización de Al-
dea Nova. Segundo as investi-
gacións, a espera de que se re-
maten as instrucións por parte 
da unidade da policía auto-
nómica, o lume foi accidental, 
polo que non foi intencionado. 

O incendio orixinouse no 
monte que está próximo a 
dita urbanización. Posterior-
mente, dito lume saltou a ou-
tra beira da estrada, a zona 
dos Batáns, preto ao cemite-
rio municipal. Isto provocou 
que houbese que cortar a es-
trada AC-543. Estímase que 
a superficie queimada foi de 
3,6 hectáreas. Arredor das 
19:00h deuse por controlado 
o lume.

A rápida intervención dos 
equipos contra-incendios evi-
tou que o lume se propagase 
e puxese en perigo as viven-
das da urbanización de Aldea 
Nova, así como que ardese 
máis superficie. 

No operativo participa-
ron 10 cuadrillas, 4 helicóp-
teros, 2 hidroavións, 4 moto 
bombas, o tractor cisterna 
que aporta o Concello, axen-
tes da Policía Local de Ames e 
da Garda Civil do Milladoiro, 
membros da Garda Civil de 
Tráfico, así como da unidade 
da policía autonómica (que se 
encargaron de realizar as ins-
trucións dos feitos), de protec-
ción civil de Santiago de Com-
postela e do grupo de emer-
xencias de Brión.

Asemade, tanto o conce-
lleiro de Medio Ambiente, Ja-
vier García, como a conce-
lleira de Atención Veciñal, 
Isabel González, estiveron en 
todo momento nas inmedia-
cións da urbanización de Al-
dea Nova controlando o ope-
rativo de extinción. 

En principio, á espera de 
que a policía autonomía re-
mate as instrucións do incen-
dio, parece que o lume foi ac-
cidental, polo que non foi pro-
vocado. Estímase que a su-
perficie queimada foi de 3,6 
hectáreas.

QUEIMÁRONSE PRETO DE 4 HECTÁREAS

PERIGO EN ALDEA NOVA POR 
UN LUME ACCIDENTAL

AMES NOVO DENUNCIA AS 
VERTEDURAS DE FEIRACO 
NO REGO DA PATELEIRA

A agrupación electoral Ames 
Novo ven de denunciar unha 
vertedura de derivados lácteos 
nas proximidades da coopera-
tiva Feiraco. O Rego da Pata-
leira, un dos afluentes do río 
Tambre, é o lugar exacto onde 
os de Pilar Candocia advertiron 
que unha sustancia branca está 
a discorrer polas augas.

Estes feitos puxéronse en co-
ñecemento do 112, Policía Lo-
cal e Garda Civil o día 16 de 
agosto. A Garda Civil do Milla-
doiro tomou nota da situación, 
porén a día de hoxe as verte-
duras continúan producíndose. 

O perigo deste vertido re-
side na composición química 
xa que contén unha importante 
carga de materia orgánica que 
durante a súa descomposición 
pode rematar co osíxeno dese 
regato e polo tanto con cal-
quera forma de vida que nel 
puidese existir.

PREOCUPACIÓN POLO 
QUIOSCO ABANDONADO 
DA PRAZA DE CHAVIÁN

O abandono do quiosco 
da Praza de Chavián, en Ber-
tamiráns, é motivo de preocu-
pación para os populares de 
Ames. 

Segundo o grupo muni-
cipal popular, o estado do 
quiosco é preocupante xa 
que é un foco de insalubri-
dade por mor dun niño de ra-
tas que pode haber baixo a 
súa base.

En maio deste ano, os po-
pulares presentaron un escrito 
para coñecer cuestións rela-
cionadas con COGAMI, an-
tiga responsable do quiosco 
de Chavián, e polas actua-
cións do goberno local nese 
asunto. 

Ademais, esixen que a xes-
tión deste establecemento 
poida ser concedida a outra 
organización de similares ca-
racterísticas ou abrir un pro-
ceso de licitación para que 
sexa unha empresa que leve o 
quiosco.
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MÁIS PROMOCIÓN DE EMPREGO E 
AXUDAS PARA A INDUSTRIA 

O alcalde de Ames, José 
Miñones, a concelleira de 
Promoción Económica, Isa-
bel González, e o Axente de 
Desenvolvemento Local do 
Concello de Ames, Juan Car-
los Carreja, mantiveron unha 
xuntanza o 22 de agosto, co 
conselleiro de Economía, Em-
prego e Industria, Francisco 
Conde, co obxectivo de falar 
das políticas activas de em-
prego que se están desenvol-
vendo no Concello de Ames e 
da previsión de novas convo-
catorias que vai facer a Xunta 

de Galicia de obradoiros de 
emprego, programas integra-
dos de emprego, subvencións 
para o aforro e eficiencia ener-
xéticas, así como para a  me-
llora do polígono industrial do 
Milladoiro. 

A xuntanza mantida entre o 
goberno municipal e o conse-
lleiro de Economía, Emprego e 
Industria, Francisco Conde, ser-
viu para falar dos proxectos 
que se están levando a cabo no 
Concello de Ames en canto a 
políticas activas de emprego.

Tamén se falou dunha 
axuda que solicitou o Conce-
llo de Ames para a mellora 
do viario que une o lugar de 
Coira co polígono industrial 
do Milladoiro, así como para 
arranxar un paso elevado que 
está situado na rúa Palmei-
ras. O goberno municipal pre-
tende habilitar un novo punto 
de acceso ao polígono do Mi-
lladoiro para evitar o tránsito 
de camións polo núcleo ur-
bano do Milladoiro. Ademais, 
melloraríase a circulación de 
acceso a dito parque empre-

sarial dado o incremento do 
movemento empresarial que 
está experimentando este 
polígono.

Esta axuda foi solicitada por 
segundo ano consecutivo pero 
Ames está en lista de agarda, 
polo que se lle expresou ao 
conselleiro a necesidade de 
abordar este proxecto para 
a mellora do sector empresa-
rial. Trátase dunha achega de 
70.000 euros que sufragaría 
o 80% das obras que teñen un 
orzamento de 87.000 euros.

REUNIÓN DO GOBERNO  LOCAL CO CONSELLEIRO DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

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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A formación amarela, Pacto 
x Ames, critica que o go-
berno municipal, formado polo 
PSdeG-PSOE, Contigo Pódese e 
BNG, non están actuando cos 
principios de municipalización 
cos que se comprometeron ao 
principio do mandato.

Despois de dous anos da 
chegada ao poder do tripartito, 
o goberno municipal adxudicou 
máis de 6 millóns de euros a 
empresas privadas. Os de Ar-
gibay acusan de que “non hai 
capacidade de xestión e que 
a súa forma de facer política 
está máis encamiñada a propa-
ganda e aos xestos que aos fei-
tos”. As últimas licitacións como 
as de monitoraxe ou psicomo-
tricidade amosan un estanca-

mento dos servizos ofrecidos 
polo concello ou noutros casos, 
empeorando. 

No caso de psicomotrici-
dade, PxA incide que o go-
berno adxudicou este servizo 
en base ao aspecto econó-
mico deixando de lado o téc-
nico. Este feito foi duramente 
criticado polas familias usua-
rias deste servizo xa que é un 

empeoramento do servizo. En 
canto ao monitoraxe dos co-
medores escolares, só tres em-
presas se presentaron á licita-
ción, das cales dúas delas ti-
ñan unha puntuación técnica 
moi deficiente e supuxo a reno-
vación da actual concesionaria. 

Outro dato é o prezo/hora 
dos monitores de apoio que 
está a 6 euros, é dicir, por de-

baixo do estipulado nos pre-
gos da licitación pese a que o 
número de usuarios segue cre-
cendo ano tras ano.

PxA recorda que esta situa-
ción é debido “a indolencia e 
falta de responsabilidade do 
concelleiro de educación que 
demostra unha vez máis falta 
de traballo propoñendo uns 
pregos extemporáneos”.

PXA CRITICA A NULA CAPACIDADE DO TIPARTITO 
PARA XESTIOANAR A MUNICIPALIZACIÓN

CRITICAS DIRIXIDAS ESPECIALMENTE Á FALTA DE DEDICACIÓN DOCONCELLEIRO DE EDUCACIÓN 

Despois de dous anos da chegada ao poder do tripartito, o goberno municipal adxudicou máis de 6 millóns de 
euros a empresas privadas As últimas licitacións como as de monitoraxe ou psicomotricidade amosan un estanca-
mento dos servizos ofrecidos polo concello ou noutros casos, empeoran, a xuízo de PxA

NOVO CURSO DE FORMACIÓN
O plan de formación da 

Asociación Terras de Com-
postela GDR 19, da que o 
Concello de Ames forma 
parte, inclúe un curso gratuíto 
de fomento do emprego e so-
bre iniciativa emprendedora 
no medio rural que está diri-
xido á poboación activa (ocu-
pados e desempregados). O 
curso de emprendemento e 
novos horizontes, que é gra-
tuíto, impartirase en Ames a 
finais de setembro e durante 
a primeira semana de outu-
bro. Previamente, este mesmo 
curso realizarase nos conce-
llos de Boqueixón e A Baña.

Esta actividade foi posta 
en marcha coa colaboración 
da Concellaría de Promoción 
Económica do Concello de 
Ames. Comezará o día 28 
de setembro e continuará os 
días 2, 3, 4, 5 e 6 de outu-
bro. Neste caso o devandito 
curso impartirase nas instala-
ción municipais do Centro de 
Formación e Emprego Conce-
llo de Ames (rúa Costaneira, 
número 2, de Aldea Nova). 

A duración inicial é de 30 
horas, divididas en sesións de 
cinco horas durante seis días. 

O horario no que se imparte 
esta actividade é de 16:30 a 
21:30 horas. O número de 
participantes por sede será 
de 15 persoas.

O curso está dividido en 
catro módulos diferentes. No 
primeiro abórdase o desen-
volvemento local participa-
tivo; no segundo os diferen-
tes instrumentos para o des-
envolvemento; no terceiro os 
sectores de intervención eco-
nómica e mailo DAFO; e no 
cuarto é ultimo, a empresa e 
o proxecto económico. 

A través deste curso bús-
case a mellora da cualifica-
ción dos participantes, e por 
ende, fomentar a empregabi-
lidade tanto por conta propia 
como a través do emprende-
mento a través dunha meto-
doloxía participativa.

Este curso, que está or-
ganizado polo GDR 19 Te-
rras de Compostela, é sufra-
gado pola Xunta de Galicia, 
a Axencia Galega de Desen-
volvemento Rural, o Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desenvol-
vemento Rural, e o Ministerio 
de Agricultura.

DA ASOCIACIÓN TERRAS DE COMPOSTELA GDR 19
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A PATINADORA JUNIOR, NADIA IGLESIAS, 
GAÑADORA DO CAMPIONATO DE EUROPA 

A AMESÁ PERTENCE AO CLUB DE PATINAXE ARTÍSTICA MAXIA DA CORUÑA

A patinadora amesá, Na-
dia Iglesias de Salvador, vén 
de proclamarse o pasado ven-
res, 4 de agosto, campioa de 
Europa na modalidade libre 
de patinaxe artística. Este tí-
tulo chega despois de ser sub-
campiona europea xuvenil o 
ano pasado. Nesta ocasión 
conseguiu o título europeo 
cunha puntuación de 483,30 
puntos superando ás patina-
doras italianas, que partían 
como grandes favoritas. Ceci-
lia Marocchi foi segunda con 
455,89, mentres que a eslo-
vena Jessica Marka logrou a 
terceira praza con 445,50 
puntos.

Nadia Iglesias, que per-
tence ao Club de Patinaxe Ar-
tística Maxia da Coruña, e 
que estivo dirixida por Rosa 

García, fixo unha gran ac-
tuación na primeira xornada 
cun programa curto case per-
fecto, coas notas do sete xuí-
ces, tanto no apartado técnico 
como no artístico, por encima 
do 8. Na segunda xornada 
tivo que abordar o programa 
longo. Deste xeito, a pesar 
dun pequeno fallo nada máis 
iniciar a súa actuación, que 
lle penalizou dúas décimas, 
a patinadora amesá volveu a 
realizar unha brillante actua-
ción que lle permitiu dispor 
dunha puntuación moi alta, 
sempre superando o 8, e así 
conseguiu o seu primeiro título 
de Europa. Ademais, logrou 
un fito na historia da patinaxe 
galega ao ser a primeira pa-
tinadora artística de Galicia 
que consegue un ouro nun cer-
tame continental.

CELIA MONTERO, SEGUNDO POSTO NO 
CAMPIONATO GALEGO ABSOLUTO DE TENIS

A amesá Celia Montero vén de conseguir o segundo posto 
no Campionato Galego Absoluto de Tenis e o primeiro na ca-
tegoría de dobres femininos e de dobre mixto. Porén, estes non 
son os únicos títulos acadados, xa que a tenista ten, con só 17 
anos, un amplo palmarés de torneos e triunfos como, por exem-
plo, ter sido a campioa galega cadete en individual e mixto. De 
igual maneira, Montero recibiu no ano 2014 o galardón á pro-
mesa deportiva máis destacada de Ames, na Gala do Deporte 
organizada polo propio Concello.

Montero comezou neste deporte con cinco anos no club de 
tenis existente en Aldea Nova e, desde aquela, ten recorrido 
múltiples campionatos tanto a nivel galego, estatal internacio-
nal. Nas últimas semanas, a tenista ten participado de dúas 
probas en Portugal: no XXIII Internacional Júnior en Leiria e no 
Taça Diogo Napoles, na cidade do Porto (onde está a compe-
tir actualmente).

O seu obxectivo é chegar a ser unha tenista profesional, po-
rén Montero é consciente das moitas dificultades que existen 
para iso. Na actualidade, está a completar a súa formación no 
tenis nunha escola profesional en Valencia, ao tempo que es-
tuda o bacharelato a distancia.
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Nuria Rábano gaña o Europeo de fútbol sub-19 
Elas son fútbol e seguen a colleitar triunfos, agora repiten o éxito de 2004 no Campionato de Europa derrotando a Francia 

A selección española feminina 
sub-19 logrou gañar o campionato 
de Europa, que se estivo disputando 
dende o pasado 8 de agosto en Ir-
landa do Norte. Entre as xogado-
ras seleccionadas polo selecciona-
dor nacional, Pedro López, atopá-
base a xogadora amesá do Real 
Club Deportivo da Coruña SAD, 
Nuria Rábano Blanco, que dispu-
tou a súa primeira fase final dun 
Europeo.

Nuria Rábano disputou os dous 
primeiros partidos da fase de grupos 
ante a selección anfitrioa, Irlanda 
do Norte, e contra o combinado de 
Alemaña. A dianteira amesá tivo o 
infortunio de lesionarse no segundo 
encontro da fase de grupos, polo 
que non puido disputar os tres últi-
mos partidos da fase final do Euro-
peo. Na fase de grupos a selección 
española gañou dous partidos con-
tra Irlanda do Norte e Escocia e per-
deu contra Alemaña. Deste xeito, 
clasificouse para semifinais onde lle 
gañou a Holanda.

Na final impúxose a Francia por 
2-3, proclamándose campioa da 
Eurocopa. Trátase do segundo título 
de Europa nesta categoría para la 
selección española, que xa logrou 
este mesmo torneo en 2004. Ade-
mais, ao quedar entre as catro me-
llores do Europeo, a selección es-
pañola clasificouse de xeito directo 
para disputar en 2018 o mundial 
sub-19 en Francia.

Liexgamedia REVISTA GRATUÍTA MENSUAL                                                       

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

10 mes
euros

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

Por 12 números incluímos unha 
publirreportaxe do negocio  

25 mes
euros

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

Máis información: 620 96 75 49

O pasado 30 de xullo, a I 
Carreira da Familia tivo que 
ser suspendida por mor do mal 
tempo previsto para ese día. 

Finalmente, a primeira edi-
ción da Carreira da Familia ce-
lebrarase o vindeiro 9 de set-
embro, a partir das 17:00 ho-
ras, no aparcadoiro da Trave-
sía do Porto, no Milladoiro. O 
evento solidario, que está orga-
nizado polo Concello de Ames 
a través da Concellaría de De-
portes, destinará o diñeiro re-
cadado mediante as inscricións 
á Asociación de Axuda a Ne-
nos Oncolóxicos de Galicia 
(ASANOG).

A actividade central da I Ca-
rreira da Familia será unha ca-
rreira “simbólica” de apenas 
tres quilómetros a través das 
rúas do Milladoiro. 

Alén diso, ao longo da 
tarde tamén haberá unha festa 
con DJ, inchables, animación, 
obradoiros, premios e un sor-
teo. Así, a I Carreira da Fa-
milia comezará ás 17:00 ho-
ras coa entrega de dorsais e 
unha bolsa regalo na carpa da 
organización. 

A I CARREIRA DA FAMILIA 
PASA A CELEBRARSE O 
9 DE SETEMBRO
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2 MEDALLAS NO CAMPIONATO DE ESPAÑA 
E 5 NO GALEGO INFANTIL E CADETE

O Club Ribeiras do Tambre triunfa en Galicia e en Asturias 

Na última fin de semana de 
xullo disputouse o campionato 
de España de sprint infantil e 
cadete na localidade de Tra-
sona, en Asturias. Alí, a repre-
sentación amesá realizou unha 
boa actuación conseguindo 
unha medalla de ouro, unha 
de prata e un cuarto posto. Ga-
briel Martínez Pachón gañou a 
proba cadete K-1 1000 metros, 
proclamándose campión de Es-
paña. Ademais, este mesmo 
padexeiro acompañado de Án-
gel González Gómez, lograron 
a medalla de prata en cadete 
K-2 1000 metros, acadando o 
subcampionato de España. Ta-
mén cómpre destacar a actua-
ción do padexeiro Luís Guilbert 
Pérez, que quedou cuarto clasi-
ficado en K-1 1000 metros, na 
categoría infantil.

Por outra banda, os días 22 e 
23 de xullo disputouse no com-
plexo deportivo David Cal, si-
tuado no embalse de Pontillón 
do Castro de Verducido, o cam-
pionato galego de pista cadete e 
infantil. Neste caso, os padexei-
ros do club Ribeiras do Tambre 
conseguiron tres ouros, unha me-
dalla de prata e outra de bronce. 
Gabriel Martínez Pachón foi o 
gañador en K-1 1000 metros da 
categoría cadete, proclamándose 
campión galego. Nesta mesma 
categoría, Ángel González Gó-
mez quedou en segunda posición 
tralo seu compañeiro de equipo, 
e logrou o subcampionato de Ga-
licia. Ademais, a parella formada 
por Gabriel Martínez Pachón e 
Ángel González Gómez gaña-
ron a proba de K-2 1000 metros 
da categoría cadete, sendo cam-
pións de Galicia.

Asemade, Luís Guilbert Pérez 
quedou na primeira posición da 
proba de K-1 1000 metros da ca-
tegoría infantil, conseguindo o 
campionato galego. Este mesmo 
padexeiro formou parella con An-
tón Rivas Seijas, para conseguir a 
medalla de bronce no K-2 1000 
metros da categoría infantil A. 
Deste xeito, o Club de piragüismo 
Ribeiras do Tambre conseguiu 
uns magníficos resultados nestes 
torneos cun campionato e un sub-
campionato de España, así como 
tres medallas de ouro, unha de 
prata e outra de bronce no cam-
pionato galego.
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AUTOBUSES MILLADOIRO                                                      

Luns a Venres Laborables

Con parada en r/ da Rosa. 

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

Con parada na Estación de Autobuses. 

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

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

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

Sábados Laborables

Con parada en rúa da Rosa. 

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

Con parada na Estación de Autobuses. 

Autobuses de Calo:   8:24 ·  9:28

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

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

Domingos e  Festivos

Con parada na rúa da Rosa. 

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

Con parada na Estación de Autobuses. 

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

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

Poligono de Milladoiro.    Luns a Venres

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

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

Luns a Venres Laborables

Con saída desde rúa da Rosa. 

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

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

Con saída desde Estación de Autobuses. 

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

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

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

Sábados Laborables

Con saída de rúa da Rosa. 

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

Con saída desde Estación de Autobuses. 

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

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

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

Domingos e  Festivos

Con saída de rúa da Rosa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rúa Agro do Medio
Tel: 900 132 204

TELÉFONOS DE INTERESE                                                      

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

Con salida desde Estación de Autobuses. 

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

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

Poligono de Milladoiro.    Luns a Vernes

Con saída de rúa da Rosa. 

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

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

AUTOBUSES BERTAMIRÁNS                                                   

Destino Santiago   

Luns a venres

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

Sábados, Laborables:

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

Domingos e Festivos:

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

Luns a Venres Laborables.     De Setembro a xuño.

Con saída desde Milladoiro. 

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

Con saída desde Bertamiráns. 

Autobuses de Calo:  11:00 ·  12:15 ·  19:00
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INGREDENTES:
• 500 g. BOCAREUS FRESCOS
• 150-200 ml. VINAGRE
• 50-75 ml. AUGA
• 1 cdiña. SAL
• 3 DENTES DE ALLO
• ACEITE DE OLIVA VIRXE EXTRA
• PEREXIL

www.galletasparamatilde.com

RACIÓNS: 8
DIFICULTADE: media

TEMPO: 1 hora + repouso

BOCAREUS
EN VINAGRE

 Sandra Novo
[Blogueira]

Aínda que na cociña sempre é importante que os produtos que empreguemos sexan de calidade, hai 
pratos nos que esta premisa é indispensable para conseguir un resultado de éxito. Hoxe tráiovos unha 
desas receitas onde o produto é o rei, bocareus en vinagre.

Trátase dun prato saboroso, que forma parte do repertorio máis clásico da cociña española. Para 
conseguir uns bocareus en vinagre perfectos, zumentos, tenros e brancos, debemos de ter en conta unha 
serie de premisas.

É fácil atopar bocareus duros ou con excesivo sabor avinagrado. Debemos atopar un punto de equi-
librio no marinado para conseguir textura e sabor. A proporción entre vinagre e auga dependerá un 
pouco do gusto de cada un, pero o propio sería que un terzo do líquido sexa auga e o resto vinagre.

O traballo desta receita radica na limpeza e preparación dos bocareus. Trátase dun proceso labo-
rioso para o que necesitaremos unha dose importante de paciencia. Retirar cabeza, vísceras e espiñas 
destes pequenos peixes non é traballo para impacientes. Iso si, despois dun pouco de esforzo, o resul-
tado valerá a pena.

1.- Para limpar os bocareus, o ideal é facelo preto da billa de auga fría. A medida que lles vaiamos retirando vísceras e cabeza, debemos pasalos 
pola auga para lavalos. O proceso para seguir comeza retirando a cabeza do peixe rompéndoa directamente. Co dedo polgar abrimos a tripa des-
prazándoa ao longo da espiña dorsal. Retiramos as vísceras e pasamos o dedo polo outro lado da espiña. Así teremos a espiña dorsal separada, en 
ambos os lados da carne dos bocareus. Soltamos a espiña na zona da cola e separamos os dous lombos.

2.- Lavamos o peixe delicadamente baixo a billa e reservámolo colocándoo sobre un papel de cociña que irá absorbendo a humidade.

3.- Colocamos os lombos dos bocareus nun bol e cubrímolos con auga fría. Deixamos que repouse o peixe na auga ben fría para que se vaia des-
angrando. O sangue do interior do peixe sairá á auga co que nos quedarán uns lombos moito máis brancos. Mantemos o peixe na auga, gardado no 
frigo, durante 30 minutos.

Pasado este tempo, retiramos a pescado da auga e secámolo con papel de cociña antes de continuar co proceso.

4.- Se estamos preocupados polo tema do anisakis, leste sería un dos momentos nos que podemos conxelar o peixe, unha vez limpo e preparado. 
Outra opción sería conxelar os bocareus xa marinados, no final do proceso. Se optamos pola súa conxelación neste punto, os desconxelaremos a tem-
peratura ambiente para continuar o proceso.

5.- Colocamos os lombos de bocareus nun recipiente, eu adoito utilizar un tupper, de tal forma que queden coa pel cara abaixo. Iremos facendo ca-
pas superpostas que salgaremos a medida que completamos cada capa.

6.- Nun vaso mesturamos o *vinagre coa auga e cubrímolo coa mestura os bocareus. Engadimos auga ao vinagre para rebaixar un pouco a acidez. 
Se engadísemos vinagre directamente aos bocareus, estes quedarían demasiado cocidos co que a súa textura e sabor veríanse afectados.


