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PxA logra o 
compromiso 
de Fomento 
para sinalizar 
Bertamiráns na 
AP-9

O Goberno local 
consulta aos pais 
sobre servizos de 
conciliación
en escolas infantís 
e unitarias 
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dos funcionarios 
e castigar aos que 
non cumplen
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ORZAMENTOS 2017:

O Pacto con Ames Novo 
desbloquea a aprobación 
dos Orzamentos, prevista no 
Pleno do 10 de abril. Aca-
báronse as prórrogas das 
contas do 2012

PxA e PP insisten en que 
se trata de un Orzamento da 
esquerda radical, que é a que 
manda no Goberno de Ames, 
segundo a Oposición conser-
vadora

Haberá presupuestos par-
ticipativos, Renda de Garan-
tía Mínima e Rescate Social e 
os cartos do “catastrazo” re-
investiranse no rural, aportes 
de AN na negociación

En total, 23 millóns de eu-
ros. O orzamento de ingre-
sos sube con respecto a 2012 
en 1.300.000 euros (+6%) e 
o de gasto increméntase en 
1.827.000 euros (+ 8,52%)

Palmira Bulevar:
Historia e futuro dunha rúa que se esforzou por 
ser comercial, aberta e habitable
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OPINIÓN
POR  CARLA REYES

Quien bien te quiere , te aporrea

Durante toda la primera quincena del mes de marzo los medios de comunicación se volcaron con las deportistas, las artistas, las científicas, 
las juezas, las profesoras o las políticas. Se habló de las profesiones más o menos machistas, de lo mucho que se ha avanzado y del otro tanto 
que queda por hacer.  Se habló de la igualdad en España, de las joyas de la corona en materia de equidad que son los países escandinavos y 
de las barbaries que sufren las niñas y mujeres en el Africa más pobre o en los ricos estados islámicos.

Se dedicaron cientos de páginas a columnas de opinión de periodistas y periodistos, políticos y políticas, académicos y académicas. Páginas 
con gráficos y tartas que nos mostraron lo desiguales que somos, lo mal pagadas que estamos y lo poco que mandamos. Escuchamos debates 
en el Congreso de los Diputados (y diputadas) y en el Senado (ya puestos, Senada) y por supuesto en las 17 cámaras autonómicas.

Participé en debates sobre la diferencia salarial entre mujeres y hombres, discutí sobre la etiqueta de “feminista” y defendí mi derecho a 
no usarla. Ni ninguna otra, no creo en ellas. Estuve en tertulias donde se debatió sobre la politización de la igualdad -craso error- y en otros 
donde me quedé atónita al escuchar a altas directivas defender que en materia de conciliación las mujeres debían “buscarse la vida”. 

Defendí la lengua que aprendí al nacer y mi convicción de que la equidad no pasa por feminizar el lenguaje. No voy a aceptar que nadie 
ponga en duda mi trabajo por la igualdad por no utilizar el llamado lenguaje no sexista. Me niego a creer que las mujeres y la igualdad entre 
los sexos sea patrimonio o bandera de nadie y que sólo exista una forma única de ver, analizar y actuar. Bastante sometidas hemos estado du-
rante siglos para que ahora debamos plegarnos a la tiranía de un pensamiento único.

También se discutió sobre corresponsabilidad y horarios, y muchas veces se hizo en horas intempestivas, cuando probablemente las ma-
dres jóvenes estaban bañando a sus bebés o recogiendo a los niños del cole. 

Pero durante estos quince días se habló sobre todo de violencia sobre la mujer. Del estupor que causa ver las relaciones de sometimiento 
entre adolescentes... El móvil como arma de control y acoso. De ese sentimiento tan irracional de pensar que los celos son la prueba del amor 
y que cuanto más patológico, mejor, porque más amada es quien los sufre.

Ahora la violencia contra ellas la vemos en imagen real, las cámaras de los portales, de los centros comerciales se convierten en los testigos 
únicos de las palizas. De estos quince días se me quedó grabada la imagen de una joven de 19 años que después de caer al suelo por las pata-
das de su novio, al ver que él se marchaba se levanta y corre hacia su agresor desesperada para que no le abandone. “Quien te quiere te apo-
rrea”, decían las señoras mayores como si eso compensara las bofetadas. Al ver a esa chavala correr hacia su maltratador me acordé de este 
dicho popular que demuestra cuan vieja es la violencia machista y cuán complejo será encontrar una solución.
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O vindeiro día 10 de abril celébrase o Pleno de Orzamentos. O acordo 
entre o Goberno multicolor e Ames Novo non deixa lugar a sorpresas 
sobre o resultado da votación. A tranquilidade reina pois no consisto-
rio  local.

Xa lles podemos adiantar que os orzamentos deixan entrever o ta-
lante que ao longo desta lexislatura ven demostrando o Goberno de Mi-
ñones. A capacidade dos socialistas para manter un equilibrio inesta-
ble  é desde logo envexable, ainda que sendo xustos habería que atri-
buír boa parte do seu mérito á unha oposición como polo sen cabeza 
que non acaba de amosar nin liderado alternativo nin pegada suficiente 
para facer tremer ao tripartito. 

Así as cousas, os Orzamentos convértense nun requisito. Algo que fa-
cilitou Ames Novo, partido que non parece moi difícil de seducir porque 
no fondo houbéralles gustado máis estar do outro lado do río (nas ban-
cadas do Goberno) que pasando frío na oposición, pero non viron che-
gar “a cobra” de Miñones nas negociacións post-electorais. 

A maioría dos Orzamentos adícanse ao capítulo de Persoal, non hai 
moito que rascar, por iso a habilidade dun bo goberno mídese a través 
da capacidade de lograr investimentos, de sumarse a proxectos e de co-
ller as axudas e subvencións (case sempre finalistas) para cubrir nece-
sidades e incorporalas ao proxecto de municipio que ao longo dos ca-
tro anos de mandato os cidadáns debéramos percibir que se constrúe. 

Pero aínda que a pasta estea case toda de antemán repartida, as con-
tas municipais teñen esos flecos que, sen ter un peso específico na suma 
global, sí deixan entrever o carácter do Goberno que planifica os Orza-
mentos. Poñamos por exemplo as partidas destinadas a asociacións e 
entidades deportivas e as destinadas a asociacións do Comercio. Men-
tres 125.000 euros caen de lado das asociacións deportivas os comer-
cios levan 70.000 euros de axuda. Moito ao mellor parece en ambos ca-
sos. Pero nunca suficiente se o vemos desde a óptica das súas directivas. 

O que interesa do asunto é a finura coa que, a través desta dadivosa 
decisión de esparexer cartos sobre a iniciativa deportiva da cidadanía 
amesá se desliza un obrar noble, con trasfondo político: nenos, familias, 
votos e, sobre todo, silencio das directivas, afeccionados e pais e nais 
que asumen con naturalidade a imposición dun réxime de pan e fút-
bol, pois é innegable que as escolas e actividades deportivas represen-
tan un xeito saudable de integración e convivencia das nenas e nenos, 
pero non neguemos a manipulación que se quere facer disto a través 

da sobreprotección municipal a través de suculentas axudas. Fotos nos 
campionatos, visitas aos adestramentos...política sen complicacións. Xa 
o decía Guardiola, “xoga sinxelo”. 

Non hai que aguantar aos comerciantes e os hostaleiros, sempre pro-
testando, queixándose polas taxas, a falta de axudas, o alumeado do na-
dal ou a cabalgata de antroido. Con unhas bolsas de plástico e un es-
caparate premiado van de lado. Aos que chegaron ao Goberno anun-
ciando a fin do illamento de Amor coa cidadanía, atragántaselles o diá-
logo cos que non comulgan á primeira coa droctina oficial. Sen esquecer 
o prexuízo de que todos os comerciantes son de dereitas e non lles vo-
taron, nin lles votarán.  Non podemos máis que solidarizarnos coa pa-
tronal comerciante. Sobre todo logo de comprobar que, se algo lle está 
a estorbar máis que as voces críticas e as ideas contrarias é a prensa in-
cómoda. 

A palabra de apoio por parte do Concello aos medios locais vaise dila-
tando, como a de crear un medio transparente de facelo. Os medios van 
desaparecendo ou disolvéndose na rede dixital (pasando do custoso e 
influinte papel ao todavía infravalorado formato dixital). Este mesmo 
mes coñecemos o desprezo por este mensual gratuíto de algunha con-
celleira e fumos testemuña de cómo se xustificaba a falta de axuda eco-
nómica ás empresas editoras locais nas presuntas ameazas recibidas 
por parte doutra. 

A realidade é que a crítica, ainda que sexa tan suave como sempre 
se pretendeu desde a liña editorial de AMSGO! non é ben dixerida. 
Converteuse esta intransixecia cos medios locais no rasgo común de-
nominador de tan diferentes ideoloxías unidas  circunstancialmente 
para o goberno do noso concello. AMSGO! sae á rúa confiado na ne-
cesidade deses medios, pero recoñecemos o custo económico que 
está a supoñer esta aposta editorial nun clima hostil e unha fonda 
crise económica. Non contamos nunca coa axuda do Concello para 
a nosa superviencia, aínda que optamos e optaremos a ela se algún 
día se oferta en libre concurrencia. Aguantamos máis mal que ben e 
a publicidade non está a ser suficiente para cubrir os gastos de re-
dacción e impresión. Pero seguimos adiante.Agradecemos a aporta-
ción dos nosos anunciantes e procuraremos a confianza de máis co-
mercios e industrias mellorando os nosos contidos. Tamén damos as 
grazas pola confianza aos colaboradores e lectores aos que pedímos 
que sigan collendo nas súas máns un producto que se fai con ilusión, 
cariño e poucos medios, pensando na veciñanza e  no progreso do 
noso Concello. 

EDITORIAL
Orzamentos que retratan un estilo de Goberno

O Concello decidíu 
investir máis en atraer o 
voto das familias polas 
escolas deportivas que 
en apoiar ao comercio, 
que considera crítico en 
exceso e de dereitas

POR   JAVIER CARNOTA
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Ante a cercanía do pleno no que se discutirá 
o borrador dos orzamentos do 2017 que nego-
ciou co grupo municipal Ames Novo, Genma 
fala coa Revista AMSGO! dos eixos que se re-
collen nel, da importancia destes presupostos 
e das novidades que atoparemos para o bene-
ficio dos veciños e veciñas de Ames.

- Cinco anos leva Ames se orzamentos, cinco 
anos nos que tivemos que prorrogar os do 
2012. Despois de todo este tempo, como é tra-
ballar sen orzamentos aprobados? 

Faise moi complicado porque aínda que 
esta situación dáse nalgúns concellos sempre 
se retarda a xestión administrativa para facer 
calquera tipo de actuación. 

Agora mesmo, cos orzamentos prorroga-
dos, non temos o capítulo 6 que é o referente 
aos investimentos, tan importantes neste con-
cello. Cada vez que temos que facer unha ac-
tuación tense que abrir un expediente, lévalo a 
pleno... manobras de enxeñería contable para 
poder sacar adiante as iniciativas. Por un lado 
retarda moito e polo outro impide realizar in-
vestimentos que son urxentes xa que non es-
tán recollidos dentro deses orzamentos.

- Que cousas negativas traía aos veciños e 
veciñas de Ames?

O máis importante é o referente ao capítulo 
de investimentos porque hai que levar expe-
dientes a pleno e dotar as partidas correspon-
dentes recollendo doutras partidas sobrantes. 
As veces deixas de facer actuacións que si tiñas 
previstas para priorizar esas urxencias. A nivel 
contable nos atopamos cos inconvenientes dos 
propios técnicos que non informan desfavora-
blemente porque non existe o crédito dotado 
nesa partida. É moi difícil traballar desta ma-
neira aínda que é posible tentando facer gran-
des obras de enxeñería financeira.

O normal é ter uns orzamentos propios 
e adaptados á realidade actual do concello. 
Agora mesmo co persoal dispoñible é imposi-
ble ampliar e dotar máis crédito de persoal, do 
capítulo 1. Nestes novos orzamentos, xa temos 
un incremento de case 760.000 euros no capí-
tulo primeiro, cousa que anteriormente estaba 
dotado orzamentariamente con menos canti-
dade e isto fai posible que se poidan dotar as 
partidas e se poidan axustar ás necesidades re-
ais. 

- O Goberno entrou no 2015 no concello e 
tivo oportunidade para facer uns orzamentos 
durante todo este tempo. Por que agora e non 
antes?

No 2016 fixemos un borrador duns orza-
mentos, é máis, foi a nosa prioridade dende 
o principio. No momento no que entramos, 
eu, como concelleira de Economía e Facenda, 
púxenme a traballar de xeito inmediato no bo-
rrador dos orzamentos do 2016 que presenta-
mos en maio do ano pasado. Que pasou con 
estes orzamentos? Saíu a nova Lei de Emprego 
Público e obrigaba a ter todos os postos dota-
dos orzamentariamente, é dicir, todos os pos-
tos que figuraban na RPT. Que sucede? Que a 
RPT deste concello estaba sen actualizar dende 
2007 e impediu aprobar os orzamentos do 
2016. 

Primeiro tíñamos a tarefa de mudar a RTP, 
un documento complexo no que se regulan as 
condicións laborais dos traballadores, e nos 
atopamos con bastantes inconvenientes. Foi 
en xuño coa comisión de negociación do per-
soal cando se chegou a un acordo de mínimos 
para adaptar eses postos de traballo ás necesi-
dades actuais do concello. Os grupos da oposi-
ción fixeron alegacións e o proceso alargouse 
ata finais do 2016 que se aprobou esta nova 
RTP polo que xa chegamos tarde para aprobar 
eses orzamentos do 2016. Repito, dende o pri-

meiro momento a nosa tarefa, e en especial a 
miña, foi elaborar uns orzamentos tan desexa-
dos que non puido ser o ano pasado pero que 
no 2017 queremos que se aproben.

- Cales son as novidades que traen estes or-
zamentos?

As novidades son moitas. Os grandes eixos 
deste orzamento son unha aposta pola blin-
daxe dos servizos sociais, coma a Renda de Ga-
rantía Básica Municipal para as persoas en si-
tuación de emerxencia. Tamén se integran par-
tidas para o estudo da municipalización do ci-
clo integral da auga, un servizo básico para o 
noso concello, e que agora mesmo estamos 
dando pasos nesa dirección como o cambio 
de modelo de xestión. Agora mesmo, todos os 
cartos se recadarán nunha conta municipal xa 
que antes, os ingresos, ían directos á empresa 
concesionaria e descoñecíase canto se ingre-
saba por ese servizo, é dicir, non sabíamos o 
básico e había que estar facendo preguntas á 
empresa para fiarse desa información que nos 
trasladaba. Este xa é un cambio importante.

Outra característica importante deste orza-
mento e que se inclúe unha nova iniciativa cha-
mada orzamentos participativos; comezou con 
ese borrador de bases que enviamos a todas 
as asociacións de veciños do rural porque en-
tendemos que esta iniciativa quere ser unha 
chiscadela con eles. Normalmente sempre hai 
unha forte aposta polos núcleos urbanos que 
están máis poboados, neste caso temos a O 
Milladoiro e Bertamiráns, pero o rural é impor-
tante e ten que estar presente dentro dos or-
zamentos e así trasladamos ese borrador a to-
das as asociacións para que nos fagan a súas 
achegas. Non só queremos que presenten esas 
propostas senón que traballen na elaboración 
desas bases para acordar como se vai a articu-
lar ese proceso. Independentemente diso, ta-
mén se dota unha partida de asistencia técnica 

Haberá Orzamento logo de 
cinco anos de prórrogas. 
23 millóns de euros dos que 
nos fala a concelleira de 
Economía 

Genma
Otero: 

“Estes 
orzamentos  
son unha 
aposta pola 
blindaxe dos 
servizos  
sociais”
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para que empresas especializadas no tema xa 
vaian deseñando un plan participativo para o 
ano 2018 e sucesivos.

- Podemos falar dun reforzo dos investimen-
tos a nivel de infraestruturas e dos temas a ni-
veis sociais?

Si, sen dúbida algunha. Estes orzamentos se 
caracterizan por levar esa forte aposta dos ser-
vizos sociais. No capítulo de investimentos vai 
unha achega importante de 90.000 euros para 
habilitar un local como vivenda social do conce-
llo. Falando de cifras, podo dicir que na área de 
asistencia e promoción social auméntase a par-
tida en 440.000 euros respecto ao orzamento 
anterior. No 2012, o crédito asignado a esa 
área foi de 1.570.000 euros e no 2017 temos 
unha partida de 2.012.000 euros polo tanto es-
tamos a falar dun aumento de case un 30%. 
Aínda que tamén hai que sinalar que se incre-
mentan en case tódalas áreas esas partidas con 
respecto ao 2012 porque estamos a falar, neste 
ano, dun orzamento total de 23.300.000 euros.

- Cal é a partida que ten máis presuposto? 
Cal é a que menos ten?

Por comparativa co 2012 realmente incre-
mentamos en case todas as partidas. Podemos 
dicir que no capítulo de gastos de persoal se 
incrementa nun 10,61%, arredor de 760.000 
euros. En gasto corrente baixa un pouco, nun 
1,71% pero se manteñen case as mesmas ci-
fras (11.300.000 euros no 2017 fronte aos 
11.500.000 do 2012). En gastos financei-
ros é importante salientar que se reduce nun 
84,70%, é dicir, se pasa de 296.000 euros no 
2012 a 45.000 euros neste 2017, produto das 
negociacións coas entidades bancarias. Coas 
transferencias correntes que son as subven-
cións e achegas que dan a diferentes entidades 
culturais, deportivas, educativas... incremén-
tase nun 3,36% polo que pasará a 1.010.000 
euros. 

En investimentos reais, respecto ao 2012, 
hai unha menor asignación pero isto corres-
ponde a que nos orzamentos do 2012 introdu-
ciuse un recoñecemento extraxudicial de cré-
dito por 1.600.000 euros polo que distorsiona 
as cifras globais do orzamento dese ano. Esta 
cantidade foi o crédito extraordinario que se 
pediu para o plan de pago a provedores co cal, 
se queremos facer unha verdadeira compara-
tiva de orzamentos, habería que excluílo das 
cifras que aparecen no presuposto do 2012. 
Polo tanto, como cifra final de balance, o orza-
mento de ingresos increméntase con respecto 
a 2012 en 1.300.000 euros (aumento do 6%) 
e o de gasto increméntase en 1.827.000 euros 
(aumento dun 8,52%). 

Esas son as cifras reais da comparativa, é 
dicir, 2012 fronte 2017 eliminando o plan de 
pago a provedores, que incluíuse nos presu-
postos e non deixaba ver a realidade.

Nesta comparativa hai un reforzo dos gas-
tos en case todas as partidas e sen embargo 
non hai un incremento de impostos, e dicir, 
non se incrementaron os taxas ou prezos públi-
cos e outros ingresos. É certo que no capítulo 
de impostos directos houbo un incremento de 
400.000 euros pero é produto dun aumento do 
padrón municipal que segue a crecer en Ames, 
ano tras ano. Nestes orzamentos xa se reflicte 
esa redución de 615.000 euros da nova orde-
nanza fiscal que baixou o IBI e, aínda así, se-
gue subindo cun 6,45% de recadación. A xente 
non debe confundir que a suba da recadación 
no ven dado polo aumento de impostos senón 
polo aumento do padrón de Ames. 

Nas taxas e prezos públicos hai unha baixada 
600.000 euros de ingresos estimados porque se 
ven no 2012 incluíase unha cifra de 6.400.000 
euros de estimación de ingresos, polo plan de 
axuste que prevíaa unha suba de taxas e pre-
zos públicos, finalmente a realidade non foi así. 
Non houbo ese aumento polo cal era unha ci-
fra totalmente distorsionada. A previsión que 
facemos nós é realista tendo en conta o padrón 
existente e da recadación real destes últimos 

anos; estamos a falar de 5.800.000 euros. De 
aí, esa comparativa emite unha diferencia de 
600.000 euros de menor recadación das taxas 
cando esa cifra aumentouse pensando na hi-
potética suba que no se produciu e non se aca-
dou esa recadación. Na partida de estimación 
de ingresos hai que ser prudentes e temos que 
poñer unha cifra que recolla a recadación dos 
últimos anos para poder dar unha cantidade o 
máis próxima posible a realidade.

- Moitas das reivindicacións dos comercian-
tes e que a partida de subvencións ao comercio 
é menor ca que se da aos clubs de fútbol. Nes-
tes orzamentos, seguirán pola mesma liña ou 
haberá cambios neste tipo de partidas?

Non estou de acordo con esa información. 
Nós nas subvencións, como dixen, incremen-
tamos o capítulo de transferencias correntes 
pasa a 1.000.000 euros e dentro desta partida, 
para o comercio, increméntanse con respecto 
a todos estes anos anteriores. Por que? Por-
que se manteñen as subvencións das asocia-
cións de comercio local pero ademais hai unha 
nova subvención de concorrencia competitiva; 
en total estamos a falar de 70.000 euros. Sub-
vencións para o comercio local que ascenden a 
40.000 euros e para as asociacións un total de 
30.000 euros polo tanto, non é certa esa infor-
mación. 

Hai unha nova liña de concorrencia compe-
titiva para comercios pero de xeito indepen-
dente para fomentar o comercio local. Non 
hai só una liña de subvención para as asocia-
cións empresariais e non se minoran senón 
que as estamos mantendo. Queremos apostar 
por todo o comercio, que como sabemos non 
todos están asociados, polo que abrimos esa 
nova liña en igualdade de condicións. 

Repito, esa información é falsa porque se 
está a incrementar esa partida en máis do do-
bre para que todos os comercios poidan optar 
a unha subvención, sexan asociados ou non.

- Concelleira, non estou a falar dun recorte 
das contías senón que as asociacións  comer-
ciais pensan que os diferentes clubs de fútbol 
reciben máis diñeiro. Cren que é algo inxusto 

“Se incrementa e se dobra a partida para a 

promoción do comercio, que non para as 

asociacións de comerciantes”

O orzamento de ingresos increméntase 

con respecto a 2012 en 1.300.000 euros 

(aumento do 6%) e o de gasto increméntase 

en 1.827.000 euros (aumento dun 8,52%)
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que uns poidan ter máis cartos 
que os outros.

Non é certo. Como xa che co-
mentaba, abrimos un novo enfo-
que das subvencións de conco-
rrencia competitiva porque enten-
demos que é o máis xusto, é dicir, 
que cada quen poida presentar un 
proxecto. Tomando como referen-
cia as diferentes actividades que 
se recollen neses proxectos, ha-
berá unhas bases participativas 
nas que se lle dará maior priori-
dade aquelas ideas con maior en-
tidade.

Mantéñense como subven-
cións nominativas ás do Bertami-
ráns FC e para o Milladoiro SD; 
25.700 euros e 12.940 euros res-
pectivamente. Por que mante-
mos esas nominativas para estes 
dous clubs de fútbol? Porque estes 
clubs teñen unha traxectoria de 
moitos anos e o seu proxecto ten 
unha entidade importante. Tamén 
hai unha forte aposta polo resto 
dos clubs deportivos xa que as 
subvencións de concorrencia com-
petitiva ascenden a 75.000 euros. 
Excluímos ao Bertamiráns FC e o 
Milladoiro SD desta liña porque 

seguramente levaríanse case a to-
talidade deste diñeiro e non é algo 
xusto. Polo tanto, como hai moita 
diferenza entre os diferentes pro-
gramas dos clubs entendemos que 
debemos apostar polo resto dos 
equipos facendo unha liña nova e 
incrementando a partida.

Volvo a repetir, no comercio, 
se incrementa e se dobra a par-
tida para a promoción do comer-
cio que non para as asociacións de 
comerciantes, xa que eles mante-
ñen a súa cantidade.

- Unha das novidades que tere-
mos é a famosa Renda Social Mu-
nicipal, como afectará esta partida 
aos presupostos?

Esta partida vai refundida 
coas axudas de emerxencia so-
cial ao que nos comprometiamos 
no acordo. Os orzamentos deben 
aprobarse canto antes pola súa ur-
xencia para poder articular, dende 
xa, esta Renda Social Municipal 
coa constitución dunha comisión 
na que se integrarán os técnicos 
municipais, coñecedores de pri-
meira man da realidade social de 
Ames, o Goberno e Ames Novo. 
Aínda está por decidir se van exis-
tir dúas ordenanzas diferenciadas; 
por un lado unha renda municipal 
e polo outro a ordenanza de axu-
das de emerxencia que xa existe, 
ou refundirse nunha que se deno-
minará Renda Social Municipal e 
Rescate Social. Teremos que estu-
dar este novo encaixe para intro-
ducir esas novidades porque é un 
compromiso deste Goberno e do 
grupo municipal de Ames Novo.

Tamén hai que recordar que al-
gúns concellos da nosa contorna 
puxeron en marcha este tipo de 
axudas e polo tanto, temos que 
ver coas distintas ordenanzas dos 
distintos concellos como encaixar 
esta novidade e por en marcha 
esta comisión que traballará de 
xeito urxente unha vez se aprobe 
o orzamento. Os prazos son os 
que son e aprobación desta orde-
nanza levará o seu tempo e proba-
blemente este ano poida aplicarse 
nos últimos tres ou catro meses. 
Nos vindeiros orzamentos xa terá 
un encaixe durante todo o ano.

Como vai funcionar? Nesa par-
tida dotarase dun crédito para es-
tas situacións e se irá utilizando e 
esgotándose o crédito a medida 
que haxa solicitudes durante ese 
ano. 

Está claro que debe ser un cré-
dito anual xa que dende os servi-
zos técnicos nos fixeron o apunte. 
Unha vez que se esgote a partida 
non se poderían conceder máis 
pero isto está xa está a pasar en 
A Coruña ou en Santiago pero o 
primordial é garantir que dentro 
das solicitudes que se entreguen, 
poidamos atender a maioría. No 
caso no que non se poidan aten-
der todas, teremos que priorizar 
as que non entraron para o ano 
seguinte. 

Como xa digo, todo isto, está 
por encaixar e traballar nesa nova 
ordenanza que regule toda a 
Renda Social.

- Outra das novidades que en-
contramos son os chamados or-
zamentos participativos que in-
volucran ao rural do concello. En 
que consiste este tipo de orza-
mentos? Como será o seu plan-
texamento?

Sabemos que moitas das par-
tidas nos orzamentos están com-
prometidas, como o capítulo 2 
(gastos correntes e servizos), con 
contratos que se asinan coas di-
ferentes empresas que prestan 
diferentes servizos, como por 
exemplo a limpeza. Non pode-
mos de deixar de pagar gastos 
como limpeza nos centros esco-
lares, luz... que se repiten ano 
tras ano e están comprometidos 
dentro do orzamento.

Hai partidas nas que pode-
mos abrir a participación como é 
na dos investimentos reais ou in-
cluso nas transferencias corren-
tes como que tipos de subven-
cións podemos dar, a que enti-
dades ou en que formato poden 
darse. Este ano quixemos ter a 
primeira iniciativa de orzamento 
participativo na que redactamos 
unhas bases e destinamos unha 
cantidade para investimentos 
no rural. Ábrese a participación 
a calquera veciño e veciña de 
Ames, incluídos os de Milladoiro 
e Bertamiráns, pero sempre que 
aporten actuacións no rural.

Entregamos un borrador no 
que establecemos unha comi-
sión de orzamentos participati-
vos que está integrada polo Go-
berno e os técnicos municipais, 
eles serán os encargados de fa-
cer os estudos correspondentes 
porque moitas ideas non se po-
derán aplicar ao non ser compe-
tencia municipal polo que a súa 
inclusión é importante. Fíxose  
unha rolda por tódalas parro-
quias con asembleas para expli-
car o proceso e que despois se 
ffixeran as achegas por parte das 
asociacións veciñais, que son as 
que representan os intereses 
dos veciños e veciñas do rural. 

Estamos nesa fase de reco-
llida de propostas para ver que 
lles parece e repartimos esa ac-
tuación de xeito igualitario por 
parroquias. Entendemos que é 
un pequeno xesto para esas enti-
dades máis pequenas que teñen 
pouca poboación e se senten 
algo esquecidas. Xa digo, algúns 
queren grandes actuacións con 
unha ou dúas obras de calado e 
outras prefiren cousas máis pe-
quenas, pero que para eles signi-
fican moito. Estamos esperando 
a resposta das asociacións e in-
formaremos no momento opor-
tuno.

Haberá Renda Social Municipal, 

pero “aínda está por encaixar 

e traballar na nova ordenanza 

que a regule”



MARZO 2017

7

Nunha nota remitida por Ames Novo valorando o Proxecto de Orza-
mentos, os de Pilar Candocia deixaron claro a súa necesaria participa-
ción para que saíran por fin adianta unhas contas e deixaran de prorro-
garse as de 2012. Incluso reprochou ao Goberno tripatito de PSOE-CP-
BNG que non foxen quen de facelo no 2016, a pesares do ofrecemento 
de colaboración da formación política local vencellada ideolóxicamente 
ás Mareas. 

Salientan que os pilares da negociación foron a creación dunha 
Renda Municipal de Garantía Mínima e Rescate Social,  similar ás xa im-
plantadas nas cidades do cambio, destinada aos colectivos en situación 
ou risco de exclusión; un plan de Orzamentos Participativos; os estu-
dos preceptivos para a remunicipalización do Ciclo Integral da Auga e o 
reinvestimento do exceso de recadación no rural polo “catastrazo” nas 
parroquias rurais do concello, aceptando neste último punto o calenda-
rio proposto no acordo entre a Federación de AAVV e o Goberno local.

Enfatizan que “naturalmente, non todas as propostas que Ames 
Novo puxo sobre a mesa foron incorporadas por máis que si aquelas 
que designáramos como elementos imprescindibles do acordo”. De-
nuncian que Ames segue tendo “unha débeda histórica coa mocidade, 
sector que sempre foi desatendido e que precisa de investimentos des-
tinados a dotar servizos e medios que permitan a súa autooorganiza-
ción, desenvolvemento de actividades e fixación no Concello”. Lamen-
tan que non fora posible encaixar unha partida específica para ese fin 
nestes presupostos. 

Logo de deixar claro que non son os Orzamento de Ames Novo, “consideramos que a negociación ser-
viu para incorporar elementos que eran necesarios e que, froito diso, as contas que se presentan ao Pleno 
para a súa aprobación son un instrumento de avance imprescindible para o Concello”.

- Estes orzamentos poderán 
aprobarse se as negociacións 
entre o Goberno e Ames Novo 
chegan a bo porto. Como foi ese 
proceso de negociación? Cre que 
houbo momentos no que vía que 
non se chegaría a un acordo?

O proceso de negociación foi 
cordial. Dende o primeiro mo-
mento coincidimos nos eixos 
fundamentais e xa é un impor-
tante paso e despois, como en 
todos os procesos de negocia-
ción, houbo pequenas diverxen-
cias. Estou bastante satisfeita 
co acordo e gustaríanos ver ese 
maior compromiso co voto fa-
vorable ou unha abstención que 
poida garantir a saída adiante 
destes orzamentos.

- Está o Goberno receptible 
para que os demais membros 
da oposición poida dar as súas 
achegas a estes orzamentos?

Paralelo as negociacións con 
Ames Novo, aos demais grupos da 
oposición funlles pasando o borra-
dor dos orzamentos. Démoslle un 
prazo ata o 14 de marzo para que 
presentaran as súas achegas e des-
pois de chamadas para alargar ese 
prazo, cousa que non tiven nin-
gún problema, o PP e Pacto x Ames 
presentaron as súas alegacións a fi-
nais da semana do 14. Chameinos 
para quedar con eles e poder falar 
das aportacións que presentaron, 
pero despois da firma do acordo 
transmitíronme que non se que-
rían reunir porque entendían que 
estaba todo pechado. Volvín a di-
cirlles que non, que estamos aber-
tos para conseguir o máximo con-
senso posible porque o orzamento 
é unha responsabilidade de tódo-
los grupos. Queremos ver as súas 
propostas, debatelas e ver se po-
demos encaixalas xunto co con-
senso de Ames Novo pero vexo 
que non teñen intención de acep-
tar esta invitación.

- Despois destes anos na conce-
llaría de Economía e Facenda. Cre 
que as contas do concello teñen un 
bo estado de saúde se a compara-
mos co Goberno do PP?

Si pero non un bo senón un MOI 
BO estado de saúde. Os resultados 
que se presentaron da liquidación 
do 2015 xa amosan ese superávit 
de 1.780.000 euros e un remanente 
de tesourería de 3.313.000 euros. 
Como estamos a ver, estes orza-
mentos son equilibrados  xa que os 
ingresos correntes son maiores que 
os gastos correntes e a primeira lec-
tura é favorable. Agora, coa liquida-
ción do 2016 que proximamente 
teremos os datos, non me quero 
adiantar, pero entendo que seguire-
mos en estabilidade orzamentaria.

Ames Novo  
arrógase o mérito 
de que  por fin se 
poidan aprobar 
uns Orzamentos 
e salientan que 
ideas como a 
Renda Social , 
os Orzamentos 
Participativos e o 
reinvestimento do 
“catastrazo” no rural 
son cousa súa

O Partido Popular critica que dende o primeiro momento foron ex-
cluídos das negociacións para a confeccións dos orzamentos tal e como 
se puxo de manifesto tralo acordo firmado entre o Goberno e Ames 
Novo. Segundo eles mesmo din “esta decisión non nos sorprende ao 
ser un proceder habitual do tripartito” e o que teñen claro dende o 
grupo municipal é que “efectivamente serán uns presupostos de es-
querdas, pero, lamentablemente, na acepción máis rancia e negativa 
do termo: escasas inversións na zona rural para equiparar o nivel de 
servizos ao dos núcleos urbanos e a gran parte do presuposto adicado a 
gasto corrente, a costa da clase media do Concello, á que se desatende 
e ignora en aras de conceptos tan manidos como progresismo ou par-
ticipación, os que a esquerda encargouse de despoxar de significado a 
causa da súa reiterada e frívola utilización e nulo exemplo”.

Os populares reprochan ao alcalde, José Miñones, que en xuño de 
2015 afirmara que “o único que temos claro e que o Goberno de Ames 
non vai ser a catro” para xustificar a falta de confianza que lle inspiraba 
Ames Novo. Para os populares a firmeza do alcalde tornouse nunha 
deixadez de funcións a favor do seus “socios radicais da esquerda” xa 
que agora consideran a Ames Novo como actor principal para garantir 
a aprobación dos orzamentos. O proxecto, denuncia o PP, “ignora os ve-

ciños do rural, non satisface as reivindicacións dos núcleos urbanos, desatende os sectores produtivos e xe-
radores de riqueza do Concello, e reparte migallas en participación e entre os sectores máis desfavorecidos; 
mentres se prodigan en fomentar e financiar colectivos e movementos sociais de afinidade ideolóxica; nun 
intento de impoñer a súa ideoloxía á maioría dos veciños de Ames; intentos que fracasarán fronte o em-
puxe e o tesón da maioría silenciosa da sociedade amesá, que día a día traballa polo ben da comunidade”, 
comentan na súa nota de prensa.

O PP considera os 
Orzamentos da 
esquerda radical e 
reprocha a Miñones 
que esquecera a 
desconfianza que 
lle inspiraba Ames 
Novo en 2015, 
cando apartou a 
esta formación do 
seu Goberno

Pacto x Ames recorda que é a esquerda radical quen tomar o con-
trol do concello en detrimento dun alcalde socialista que foi o menos 
votado da historia de Ames, e que abdica nas súas funcións de rexedor.

No tocante aos orzamentos participativos, os de Argibay declaran que 
“soamente teñen o nome, non cumpre nin unha soa condición para definilos 
como tales, e non se contou coas forzas vivas do concello para que participa-
ran na elaboración dos mesmos”.

Queren incidir que estes orzamentos deixan ao rural co investimento máis 
baixo da última década e que no borrador das bases de execución “improvi-
san o reparto de 12.000 euros para 11 parroquias do concello, cantidade que, 
como moito, chega para tapar un par de fochancas por parroquia”.

Recelan de que se poida municipalizar o ciclo da auga, logo de cómo lle vai 
a outros concellos que o fixeron ou o intentan.

PxA rexeita que 
haxa orzamentos 
participativos de 
verdade e acusa 
ao Goberno de 
improvisar o 
investimento nas 
parroquias
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Inaugurada a nova igrexa do Milladoiro

AQUÍ CABEMOS TOD@S
O templo, que se encontra na contorna da Rúa Muiño Vello, conta 
cunha superficie de  1.200 metros cadadros e un aforo para 600 
persoas, triplícando o aforo que tiña o local adicado aos oficios 
católicos ata o de agora 

O Arcebispo de 
Compostela, Julián 
Barrio, bendecíu 
o novo templo do 
Milladoiro, obra do 
arquitecto David 
Fernández

O pasado 19 de marzo, a parroquia de Milladoiro realizou un acto 
no que se inaugurou a nova igrexa da localidade. O evento contou 
coa presenza de Julián Barrio, arcebispo de Santiago de Compostela, 
José Manuel Guldrís, párroco do Milladoiro, José Miñones, alcalde 
de Ames, e Alfredo Taboada, presidente da cofradía da Madalena. 
Tamén estivo presente David Fernández, o arquitecto responsable 
da infraestrutura, que explicou a todos os presentes a execución das 
obras dende o seu inicio no ano 2015.

Despois do acto, inaugurouse unha exposición fotográfica sobre 
os dezasete anos de vida da parroquia de Milladoiro (antes pertencía 
a Biduído) e realizouse unha visita ao primeiro columbario da diócese 
e a capela que se atopa dentro deste equipamento. 

O arcebispo aproveitou para consagrar a nova igrexa así como 
para presidir a primeira eucaristía do templo. Varios veciños e ve-
ciñas da localidade estiveron presentes no acto litúrxico que se 

prolongou durante case dúas horas.

O templo, que se encontra na contorna da Rúa Muiño Vello, 
conta cunha superficie de  1.200 metros cadadros e un aforo para 
600 persoas. Deste xeito, triplícase o aforo que tiña o local adi-
cado a esta función. Por outra banda, o edificio dispón dunhas de-
pendencias parroquiais repartidas nuns 800 metros cadrados para 
catro aulas separadas por paneis móbiles. Tamén dispón de tres 
vivendas con cociña e aseos, un sótano de 700 metros cadrados 
cunha zona de estacionamento de 26 prazas. 

Por último, cómpre destacar a existencia de 256 columbarios 
con capacidade para catro furnas cada un e unha capela que está 
pegada a dito columbario. A escasos metros do edificio leván-
tase un campanario de 22 metro de altura que foi feito dunha soa 
peza. Na execución deste equipamento investíronse 1,9 millóns 
de euros.



Confiamos 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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Durante o mes de marzo qui-
xemos preguntar aos nosos se-
guidores da páxina de Facebook 
e Twitter a opinión sobre o fun-
cionariado das distintas Adminis-
tracións Públicas do Estado. Sa-
bemos que o tema dos funciona-
rios é algo complexo e temido por 
parte dos diferentes Gobernos a 
nivel nacional, autonómico e local 
algo que resolverían preguntando, 
porque polos resultados optidos 
parece claro. 

No tocante a participación, un 
50% dos participantes son de Mi-
lladoiro, seguido dun 30% de Ber-
tamiráns e un 20% do rural. No 
tramo de sexos, un 60% foron mu-
lleres fronte ao 40% de homes e 
falando da relación de idade; a 
participación maioritaria foi entre 
as persoas de 35-44 anos, segui-
dos dos de 25-34. 

Na pregunta sobre se está de 
acordo de que os funcionarios te-
ñan un posto fixo para toda a vida; 
un 60% non pensa iso fronte a o 
40% que di que si. Un aplastante 
90% creen que os funcionarios de-
berían cobrar en base a súa pro-
dutividade nas horas de traballo, 
polo tanto canto máis sexa o tra-
ballo realizado máis soldo para 
esa persoa. A pregunta que ob-
tivo un 100% de aprobación é a 
correspondente sobre o despido 
dos funcionarios senón cumpren 
as súas obrigas laborais.

Sobre a forma de contratación 
do funcionariado por parte da Ad-
ministración, un 50% pensa que 
debería contratarse como fan as 
empresas privadas, fronte a un 
40% que está en desacordo e un 
10% que NS/NC. Preguntados so-
bre a transparencia dos exames 
de oposición, o 100% dos enquisa-
dos creen que deberían ser moito 
máis abertos.

A última pregunta que recae 
sobre o noso concello e fala das 
necesidades do corpo de funcio-
narios en Ames; un 50% pensa 
que xa hai suficiente persoal no 
concello para atender as deman-
das da poboación. Pero case outro 
tanto non o cre así.

Cales son as principais conclu-
sións da enquisa? Que a maioría 
da xente pensa que ter un traba-
llo para toda a vida na Administra-
ción non é algo que favoreza a efi-
ciencia polo que estes traballado-
res deberan cobrar en base á súa 
produtividade. 

Por si fora pouco, o completo 
dos participantes pensan que se 
deberían despedir aos funciona-
rios se non cumpren as súas fun-
cións laborais. 

75 %

AMESómetro  marzo2017

Funcionarios. 
Queremos sometelos 
á productividade 
e castigalos se non 
cumpren, pero 
dubidamos se son 
suficientes para todo o 
que fan

10%
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O pasado 8 de marzo, a con-
cellería de Sanidade, Servizos So-
ciais e Sanidade, presentaba o 
programa “Falemos de saúde”. 

Este programa está composto 
por un total de 12 charlas-obra-
doiros, a primeira delas ven da 
man da nosa colaboradora na 
columna de saúde; a fisiotera-
peuta Cristina del Arco. Esta sal-
mantina de 27 anos, diplomada 
e graduada en Fisioterapia e cun  
Máster en Fisioterapia Depor-
tiva impartida pola Universidade 
Europea de Madrid e a Escola De-
portiva do Real Madrid ten unha 
ampla experiencia no eido fisio-
terapéutico. 

- Dende fai uns anos está moi 
en boca de todos o chamado 
solo pélvico. Que son as disfun-
cións do solo pélvico?

As disfuncións do solo pél-
vico son todas aquelas patoloxías 
da alteración dalgunha das par-
tes que compoñen a estrutura do 
solo pélvico.

- Estas disfuncións poden 
darse en persoas con idade 
avanzada ou pode aparecer en-
tre as persoas mozas?

Poden aparecer dende peque-
nos ata a idade máis adulta. Na 
sociedade, a día de hoxe, tense 
a concepción de que é algo que 
afecta as persoas maiores. Si 
que é verdade que co pasar dos 
ano teñamos máis posibilidade 
de afectarnos pero non por iso 
quere dicir que as persoas mo-
zas non poidan sufrir este tipo 
de problemas. O deporte de im-
pacto (coma a hípica, cross fit, 
halterofilia, etc.) afectan ao noso 
solo pélvico así como partos, em-
barazos ou ciruxías.

- Cales son os coidados que 
temos que ter en conta para po-
der ter un bo estado de saúde no 
solo pélvico?

O primeiro que temos que ter 
en conta é tomar conciencia de 
que forma parte do noso corpo e 
como tal debemos coidala e revi-
sala. Tense moito pudor falando 
deste tema ou incluso pode dar 
vergoña dicirlle ao médico que 

notamos algo estraño na nosa 
“zona íntima” pero a partir de 
agora deberíamos concienciar-
nos de que é unha parte máis, 
como pode ser o pescozo, un 
xeonllo... e como tal, debemos 
facer as nosas revisións periódi-
cas. Se facemos as revisións, o 
noso profesional sanitario pode 
ir vendo se a musculatura está 
demasiado débil e a raíz diso, tra-
ballala. O que máis escoitamos é 
o concepto de “exercicios do solo 
pélvico” e si que é verdade que 
son exercicios específicos desti-
nados a fortalecer esa zona, pero 
tamén temos que ver se a mus-
culatura non está sobrecargada 
porque nese caso, debería re-
laxarse con outro tipo de técnicas 
como a masoterapia, estiramen-
tos, etc.

- Antes falabas de que hai di-
ferentes tipos de disfuncións, ca-
les son os máis frecuentes entre 
as mulleres e os homes?

Todas as patoloxías poden 
afectar por igual a homes e mu-
lleres. Por exemplo, a incontinen-
cia do esforzo (perda de ouriños 
tras un esforzo coma tusir, esbi-
rrar, andar) é máis común en mu-
lleres que están entrando na me-
nopausa por factor hormonal, 
non quero dicir con isto que os 
homes non a teñan, pero se a te-
ñen adoita ser despois dunha ci-
rurxía de próstata. O goteo post-
miccional é un tipo de inconti-
nencia máis común en homes, 
porque segundo vanse cum-
prindo anos a próstata crece de 
tamaño e iso pode facer que se 
comprima a uretra, si isto chega a 
pasar, a uretra non elimina todos 
os ouriños. Unha vez que acaben 
de ir ao baño e se relaxa a presión 
que a próstata fai na uretra, es-
cápanse unha gotas de pis (neste 
caso tamén pode darse en mulle-
res con prolapsos de vexiga e/ou 
útero).

- Nas súas charlas, que in-
tenta conseguir? Quere trans-
mitir a importancia do gran es-
quecido entre homes e mulleres 
como é a zona xenital?

O máis importante para min, 

como xa comentei 
antes, é concien-
ciar de que o noso 
solo pélvico é unha zona máis do 
noso corpo e deberíamos de dar-
lle a importancia que se merece. 
Temos que apartar o pudor e a 
vergoña. Se nos doe a cabeza e 
vamos ao médico, o mesmo de-
beríamos de facer se notamos 
que algo non vai ben nesa zona. 
Tamén quere que a xente entenda 
que non é normal facerse pis en-
riba, por moito que sexa algo que 
nos chega coa idade debido aos 
cambios que vamos sufrindo, non 
temos que entender como nor-
mal a perda de ouriños. Debe-
mos tratalo para que non vaia a 
máis. Pero sobre todo, temos que 
empezar a concienciar as per-
soas mozas para poder exercitar 
o solo pélvico e evitar os proble-
mas do futuro. Por sorte hai moita 
xente que xa antes de quedarse 
embarazada conciénciase diso e 
vaino traballado para ter un me-
llor parto posible e unha recupe-
ración despois do parto sen moi-
tas complicacións. Polo tanto, te-
mos que entender que se pode 
traballar dende pequenos, e pese 
a que xa nos pode pillar maiores a 
certa xente, algo poderemos facer 
para solucionalo.

- Pensa vostede que é impor-
tante que na sanidade pública te-
ñan en conta este tipo de disfun-
cións para a prevención de pro-
blemas no futuro?

Deberíanse ter en conta dunha 
maneira un pouco máis visible. 
Cónstame que temos servizos de 
solo pélvico para persoas maiores, 
incluso no embarazo a través das 
matronas. Pero debería ser algo 
que se comece a inculcar dende 
pequenos porque non todo o que 
provoca disfuncións do solo pél-
vico son embarazos ou da idade. 
Como xa comentábamos antes, 
os deportes afectan e hoxe en día 
moita xente moza fai deporte e 
pode a chegar a ter problemas de 
incontinencia urinaria, fecal, etc.

- Falando un pouco da sani-
dade, máis concretamente da 
fisioterapia, está de acordo co 
modelo da seguridade social en 

relación a súa rama sanitaria?

Con isto podería falar moito 
e daría para un debate moi inte-
resante, pero non, non estou de 
acordo. Creo que poderían cam-
biarse certas cousas e seguro que 
iría moito mellor, e o que é máis 
importante, ofrecer un trato máis 
individual e correcto a cada pa-
ciente. Os protocolos non serven 
na rama da fisioterapia. Por des-
gracia, non todos somos iguais, 
nin todos respondemos igual aos 
tratamentos. Dúas persoas con 
dolor de ombreiro xamais van a 
ter detrás a mesma causa e nin 
se lles solucionará da mesma ma-
neira o problema.

- Cree que as diferentes ad-
ministracións centrais, autonó-
micas e concellos deben apos-
tar moito máis pola fisioterapia 
como medida preventiva de pro-
blemas para así facer da sani-
dade un modelo máis sostible?

Si deberíamos deixar aque-
les profesionais aos que se de-
riva cando as pastillas xa non fan 
nada. Se tivéramos máis en conta 
a fisioterapia na prevención, afo-
rraríanse moitas consultas mé-
dicas e moito gasto en medica-
mentos. Moitas veces unha dor 
de ombreiro é diagnosticado 
coma tendinite do bíceps bra-
quial, prescríbese pastillas e non 
mellora, cando chega ao fisio-
terapeuta faise unha valoración 
e pode ocorrer que é unha sim-
ple contractura dun dos múscu-
los que se encargan de mover o 
ombreiro. Se dende o primeiro 
día houbérase tratado, a contrac-
tura desaparece, ensínase ao pa-
ciente a fortalecer esa zona para 
que non volva a suceder e polo 
tanto, este paciente non houbera 
gastado en pastillas, nin houbera 
visitado tantas veces a consulta 
do médico. Obviamente todo isto 
entendendo que non todo é tra-
table dende a fisioterapia pero 
si en atención primaria un fisio-
terapeuta puidera facer valora-
cións iniciais para ver si é do seu 
campo, mellorarían as cousas.

Cristina del Arco: 
“Debemos de 
apartar o pudor 
ou a vergoña 
cando falamos dos 
problemas do solo 
pélvico”
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A ASOCIACIÓN 
PALMIRA BULEVAR

José Manuel Fernandez é pre-
sidente da Asociación Palmira Bu-
levar, nacida  no 2011 cando le-
vaban máis de dez anos loitando 
para que a rúa Viorneira puidera  
ter unha entrada ou unha saída 
ao tráfico xa que estaba pechada 
a estrada N-550 polo que os co-
ches non tiñan acceso directo e 
os comercios alí ubicados tiñan 
que saír marcha atrás co risco 
que iso supoñía tendo en conta 
que alí estaba ubicado o cuartel 
da Garda Civil, o estanco da co-
marca e outros comercios para 
os que era totalmente imposible 
facer a carga e descarga. 

Nas propias palabras de José 
Manuel “levábamos moitos anos 
reclamando unha saída polos ve-
ciños e polos comercios,  foi unha 
cuestión persoal é froito dun em-
peño de tódalas persoas que vi-
ven e traballamos nesta rúa. Por 
si fora pouco, a crise foi un agra-
vante desta situación e deixou 
medio morta a rúa polo que as 
obras para comunicar a rúa coa 
estrada foi o comezo do impara-
ble crecemento que experimen-
tamos”. 

O feito desta apertura ten un 
nome que o presidente da aso-
ciación quere agradecer e recor-
dar con agarimo: D. José Manuel 
Pose Mesura, subdelegado do 
Goberno no 2011 e mais tarde 
Delegado. 

El  foi o impulsor e o alentador 
de que a rúa Viorneira se abrira o 
tráfico e ademais o impulsor para 
implantar un paso de peóns e un 
semáforo para unir a aldea Ve-
lla de Milladoiro co bulevar. Fer-

nández comenta “tíñamos máis 
de 2.000 firmas baixo o brazo e 
os diferentes gobernos do con-
cello facían oídos xordos e bota-
ban  balóns fora dicindo que o 
problema era de Fomento e que 
Madrid non autorizaba a aper-
tura. Pose “foi un verdadeiro ca-
baleiro, e puidemos reunirnos 
con el para poder ver unha so-
lución a problemática que viña-
mos arrastrando dende fai moi-
tos anos”. Sen a súa axuda, con-
tinúa, “non houbera sido posible 
a apertura do bulevar e a conse-
cución do paso de peóns e o se-
máforo”.

Palmira Bulevar nace como 
unha asociación diferente, diná-
mica e artelladora dunha vida co-
mercial nunha rúa que xa ten ca-
rácter propio. A peculiaridade 
desta asociación é que os seus in-
tegrantes non se solapan como 
pode ocorrer con outras zoas 
comerciais, é dicir, son diferen-
tes comercios cunha personali-
dade diferente e que non entran 
en conflito nos seus respectivos 
mercados. 

José Manuel, dende o princi-
pio, tivo claro cal foi a aposta que 
tiña en mente “creemos que Mi-
lladoiro ten un carácter propio 
como o ten tamén Bertamiráns, 
son dous núcleos diferentes e im-
portantes pero que con sinerxías 
complementarias. 

O mercado de barrio, o que 
está máis preto de nós, é o im-
portante   nos como asociación, 
empresarios e comerciantes que-
remos deixar claro que ofrece-
mos o mesmo que outras locali-
dades pero cunha personalidade 
única e de cercanía, o sexa,  un 
comercio mas próximo”.

PRESENTE E FUTURO 
DA ASOCIACIÓN 

Estando en pleno século XXI e 
despois de saír dunha das maio-
res crises que prexudicaron forte-
mente a economía do país, a aso-
ciación sabe aproveitar as opor-
tunidades que se abren no hori-
zonte e como tal, entre os seus 
proxectos de futuro, queren dar 
un forte impulso e un trato prefe-
rencial  aos emprendedores con 
ideas innovadoras que se poidan 
explotar neste bulevar. “A nosa 
intención é ser un motivo de cha-
mada para as novas ideas que 
xurdan e poder darlle unhas con-
dicións moi vantaxosas para a im-
plantación do seu negocio. 

Palmira Bulevar é unha asocia-
ción que ten outros moitos servi-
zos dos que se poden aproveitar 
os seus afiliados (Espazo COWOR-
KING, para reunións, charlas e 
cursos de formación). Un portal 
de Facebook propio onde diaria-
mente se colocan as promocións 
e se promocionan as actividades 
de todos os membros da asocia-
ción. Por si fora pouco, o seu ca-
rácter dinamizador deixa claro 
que non paran quietos e que-
ren sacar a xente a rúa con acti-
vidades como A Noite en Branco,  
Festa da primavera, San Xoán, o 
tradicional Magosto que cele-
bran en novembro,  un pulpeiro 
que atende todos os xoves do 
ano para os que se acerquen por 
esa rúa. Palmira Bulevar é un si-
tio no que facer vida e compras 
porque a súa aposta polo comer-
cio de barrio é imparable xa que 
“queremos recuperar a confianza 
do cliente co vendedor, como se 
facía antes comercio de proximi-
dade, bo trato e bo produto. Ne-
cesitamos escoitar aos veciños e 

veciñas para nos poder adaptar-
nos a súas necesidades e poida-
mos gañar en  clientes e en servi-
zos” di José Manuel. 

A propia asociación organi-
zaron colabora coas existentes, 
como pasado Entroido, con unha 
cabalgata propia polas rúas do 
Milladoiro no que moita xente 
achegouse ao ambiente lúdico 
que se estaba a vivir nese mo-
mento. Ademais, Palmira Bulevar 
ten un alumeado propio en Nadal 
o que lle converte na zona máis 
diferente e luminosa desas da-
tas, unha aposta que nas propias 
verbas de Fernández “somos im-
pulsores para converter esta rúa 
nun ambiente festivo polos días 
que se tratan. Ver a cara dos ne-
nos os pais ao chegar ata aquí é 
algo único e que agradezo moito 
polo esforzo que poñemos todos 
os implicados da asociación”.

A REALIDADE POLÍTICA

Preguntado sobre as relacións 
que mantén Palmira Bulevar coas 
diferentes administracións, José 
Manuel comenta que co Conce-
llo de Ames mantén unha rela-
ción fluída e cordial con todos os 
estamentos dos mesmos. Sem-
pre nos reciben cando o solicita-
mos e a cooperación entre am-
bas entidades é boa. Penso que 
o tono que sempre mantivemos 
cos diferentes Gobernos foron 
as  necesidades das circunstan-
cias as que marcaron a súa rela-
ción. Un dos temas no que máis 
reclama José Manuel a atención 
é sobre o Camiño Portugués que 
pasa por aquí xa que “entende-
mos que quixeran desviar un 
pouco o camiño do tráfico ro-
dado pero aínda así pedimos que 
a Xunta poña o seu máximo es-

Palmira 
Bulevar
A historia 
dunha rúa 
que loitou 
por ser un 
espazo aberto, 
comercial 
e habitable 
no alto do 
Milladoiro
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forzo para poder dar a coñecer o 
Camiño Portugués que é un dos 
máis infravalorados”. O antigo 
camiño pasa ao lado desa rúa e 
moitos peregrinos seguen pa-
sando por alí polo que unha das 
reclamacións que tamén quere 
facer chegar é poder dar a coñe-
cer moito máis Milladoiro como 
penúltima etapa do camiño. 

Xa se están dando pasos que 
poden cambiar a situación como 
a construción recente do alber-
gue de peregrinos ou co Plan Di-
rector e Estratéxico do Camiño 
de Santiago do 2018 no que a 
Xunta investirá todos os seus es-
forzos para dar a coñecer a vía 
portuguesa. 

A verdade é que o Milladoiro 
inexplicablemente vive sempre 
de costas ao Camiño Portugués 
e temos a obrigación e o dereito 
de facer valer a nosa situación 
dentro de este Camiño. “Creo 
que é un plan que debe aprovei-
tarse de tódalas maneiras posi-
ble para dar un impulso ao Mi-
lladoiro e que todos poidamos 
saír beneficiados dese plan que 
a Xunta anunciou no seu mo-
mento. Teño esperanzas de po-
der ver que se revalorice a imaxe 
desta localidade como punto tu-
rístico para os visitantes, comer-
ciantes, empresarios e veciños”. 

OS NEGOCIOS 
DE PALMIRA BULEVAR 

Os servizos de Palmira Bulevar 
son moi variados e sobre todo e 
moi importante que non se repi-
ten polo que podemos ver: aseso-
ría, oficina de seguros, perruque-
rías mixtas, zapaterías, quiosco, 
cafetería, empresa de telefonía, 
moda e complementos, electro-
domésticos, inmobiliarias, chárter 
e turismo náutico  entre outros. 

Esta asociación facilita dunha 
maneira especial a todos os 
membros unha asesoría técnica 
e comercial, para a apertura e 
tramitación das licencias muni-
cipais, o atractivo de este cen-
tro comercial aberto e que todos 
os locais están listos para ocu-
par de inmediato sen obras e re-
formas só decorar e ocupar. José 
Manuel anima aos veciños e ve-
ciñas de Milladoiro que se “ani-
men a vir a nosa rúa e coñezan 
de primeira man o que lles po-
demos brindar” e ten un men-
saxe en especial para os empren-
dedores; “Queremos que veñan 
e boten un vistazo ás oportuni-
dades que lles ofrecemos para 
os seus negocios e vexan como 
a rúa Viorneira é un espazo no 
que terá unha realidade tanxible 
a súa idea”, dixo.

A HISTORIA
Ao carón do camiño, no século X ou XI, constrúese unha ermida en honor a Santa María Madalena. 

A capela foi testemuña dos últimos altos dos peregrinos que ían con destino a Compostela e por se fora 
pouco, unha familia da vila que rexentaba a herdade da imaxe da Madalena paséana no seu día grande; 
a primeira semana de agosto. No punto máis alto de Milladoiro, contan os escritos e as testemuñas da 
época que se podían ver con perfecta claridade as torres da Catedral de Santiago. Na actualidade, co pa-
sar dos anos, Milladoiro foi crecendo dunha maneira enérxica e pese que os diferentes edificios da Ave-
nida Rosalía de Castro e de Santiago tapan a vista das torres, moitos dos veciños de entón gardan recordo 
das vistas que ofrecían os famosos fogos do Apóstolo do día 24 de xullo.

No alto do Milladoiro podemos encontrar unha rúa chea de vida e un dos puntos neurálxicos da po-
boación; a rúa Viorneira. Xusto na entrada podemos atopar o pequeno santuario onde está exposta a 
imaxe da Santa María Madalena(patroa do Milladoiro) custodiada por José Manuel Fernández, veciño da 
vila e que continua a tradición familiar, xa que foi a súa familia no século XVI a que restaurou e a decidiu 
gardar na casa familiar unha vez recuperada de unha leira coñecida como Fonte de Santa María Magda-
lena no lugar da Regueira.

José Manuel 
Fernández

Sta. María
Madalena

Sala reunións 
coworking
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O voceiro de Pacto X Ames, Ramón García Argibay, acaba de recibir unha carta de El Defensor del Pueblo na que se indica que a Secretaría de 
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda vai a incluír a sinalización de Bertamiráns na Autopista do Atlántico AP-9.

Na mesma carta, El Defensor del Pueblo, indica que se inician actuacións para que a Consellería de Infraestruturas, Transporte e Vivenda da 
Xunta de Galicia sinalice, na Autovía Santiago-Ames-Brión (AG-56) os núcleos do Concello de Ames.

O voceiro de PxA Ramón García Argibay sinalou que “É unha magnífica noticia por dous motivos fundamentais, primeiro porque demostra que 
as institucións funcionan, que nestes tempos é importante; e segundo porque a pesares de ter un goberno que caeu na rutina, que non mostra in-
terese en poñer en valor demandas importantes, alegando que non son competencias municipais, facendo unha oposición responsable pódense 
sacar iniciativas como esta, simplemente hai que perseverar”.

Esta proposta de PxA fora presentada no Pleno de Ames do mes de Xaneiro de 2016 e aprobada por unanimidade, pero o goberno tripartito 
non mostrou interese promover unha solución axeitada, limitándose a “cubrir o expediente”, tal e como está facendo coa maioría das iniciativas 
presentadas por PxA nos últimos meses.

Para sacar a diante esta iniciativa, PxA acudira á Valedora do Pobo, Dona Milagros Otero, para pedir amparo a unha situación anómala, tendo en 
conta que, a pesar da a importancia das entidades de poboación como Milladoiro e Bertamiráns, non están correctamente sinalizadas na autoes-
trada do Atlántico AP-9 nin na Autovía que discorre entre Santiago, Ames e Brión. 

A Valedora mostrou unha magnífica receptividade á proposta e encargouse de tramitala a El Defensor del Pueblo, xa que era unha competen-
cia estatal e non autonómica.

Dende PxA queremos mostrar a máximo agradecemento a Dona Milagros Otero pola súa receptividade e o seu trámite ante El Defensor del Pue-
blo, xa que en todo momento mostrou o máximo interese por esta cuestión e sen a súa axuda non se conseguiría esta solución.

Chegados a esta situación, o Voceiro de PxA sinalou que “agora estaremos atentos á solución definitiva e dende PxA, seguiremos perseverando 
para que o Milladoiro, Bertamiráns e o Polígono Industrial, teñan a presenza que se merecen, tanto nestas cuestións como noutras porque a pesa-
res da segregación ideolóxica que se practica dende o tripartito e AN, a nosa oposición vai seguir sendo en positivo e con propostas”.

O DEFENSOR 
DEL PUEBLO 
COMUNICA 
A PxA QUE 
FOMENTO 
SINALIZARÁ 
BERTAMIRÁNS 
COMO DESTINO 
NA AP-9 

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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Para poder participar os inte-
resados deberán de inscribirse 
na web www.tropaverde.org. 
Cando leven os seus residuos ao 
Punto Limpo, obterán un cheque 
cun código que deberán introdu-
cir nesa mesa web. Entón, reci-
birán uns puntos, chamados “es-
trelas”, que se poderán canxear 
por produtos e descontos no co-
mercio e na hostalería local.

O obxectivo principal é o de 
fomentar a reciclaxe entre a ve-
ciñanza amesá e que se concien-
cie de que debe ser respectuoso 
co medio ambiente”.

O grupo municipal do Partido 
Popular de Ames presentou unha 
proposta para que o Concello de 
Ames inste á Xunta de Galicia a 
promover un Pacto pola Concilia-
ción e a Corresponsabilidade no 
ámbito da vida laboral, persoal e 
familiar nos concellos galegos.

Segundo os Populares, grazas 
á conciliación, os homes e mulle-
res participan equilibradamente 
na vida persoal, familiar e no mer-
cado de traballo; o que implica 
compartir o traballo existente, or-
ganizado e flexibilizando os usos 
do tempo sobre a igualdade; com-
partir o poder e compartir respon-
sabilidades públicas.

PUBLICIDAD

O Concello de Ames difundiu 
unha enquisa de satisfacción 
nas escolas infantís e unitarias 
para estudar a posibilidade de 
implantar programas de conci-
liación como o servizo munici-
pal de comedores escolares. 

Realizáronse dúas enqui-
sas: unha para coñecer o ni-
vel de satisfacción dos usua-
rios/as e outra dirixida a pais/
nais que están pensando en es-
colarizar aos seus fillos/as nes-
tas escolas. Esta campaña des-
envolverase durante o prazo de 

matrícula para o vindeiro curso 
2017-2018. Os formularios re-
partíronse nas escolas infantís 
municipais O Bosque e A Ma-
dalena e nas escolas infantís da 
Rede Galiña Azul, así como nas 
dúas unitarias de Covas e Or-
toño.

Trátase de coñecer as nece-
sidades reais e potenciais da 
implantación de programas de 
conciliación que axuden a esta-
bilizar o nivel de alumnado nes-
tas escolas de menores dimen-
sións, situadas no ámbito rural.

O Concello 
pregunta aos pais 
e nais dos nenos 
de infantil pola 
implantación 
de servizos de 
conciliación, como 
os comedores 
escolares

Preparados para 
cando se dea 
outro problema 
coa recolleita de  
lixo no rural

O Goberno e Serra do Bar-
banza xa solventaron os proble-
mas de recollida do lixo, en es-
pecial no rural, onde se acumu-
lou durante días ao alegar a em-
presa encargada da recollida 
problemas cos camións.

O concelleiro de Urbanismo, 
Obras Públicas e Servizos Bá-
sicos, Blas García, declara que 
“En once anos que levamos 

co mesmo contrato é imposi-
ble que suceda dúas veces no 
mesmo mes” e pensa que “de-
trás desta operación está a em-
presa FCC e seus problemas coa 
Mancomunidade polo tema 
da renovacións da concesión”. 
García afirma que “non só po-
demos culpar a empresa senón 
tamén a Mancomunidade por 
como está a levar toda a situa-
ción.

O Goberno xa preparou un 
dispositivo de emerxencia por se 
volve a suceder e así evitar todos 
os problemas de lixo aos veciños 
e veciñas de Ames. De todas for-
mas, os técnicos municipais es-
tán preparando un informe para 
enviarllo á Mancomunidade co 
obxectivo de que fagan o corres-
pondente desconto na factura 
que se lle paga pola prestación 
do servizo.

O PP esixe un 
Pacto Galego 
pola Igualdade

Promoción da 
reciclaxe cos 
premios da 
“Tropaverde”

O Concello 
presentou 
o III Plan de 
Igualdade na 
conmemoración 
do Día da Muller

O alcalde de Ames, José Mi-
ñones, destacou que “con este 
terceiro plan expresan o com-
promiso que ten este goberno na 
loita por unha igualdade real. Este 
ano presenouse tamén un pro-
grama de saúde dirixido a mulle-
res. O rexedor tivo palabras para 
a xente máis nova porque “son 
o futuro e forman parte do mo-
tor do cambio para conseguir dita 
igualdade”.
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Aínda que é moi común oílo e cada vez a máis xente pásalle, fa-
cerse pis ao esbirrar, tuser ou mesmo ao andar non é normal. Pódese 
previr e tratar e deberiamos concienciarnos todos xa que é unha pa-
toloxía que adoitamos ocultar debido ao pudor e descoñecemento. 
Se que é certo que co paso do tempo o noso corpo sofre unha serie 
de modificacións, xa sexa o simple feito de cumprir anos (cos cam-
bios estruturais que iso provoca) ou outras alteracións como ope-
racións, embarazos, etc. E eses cambios van afectar a todo o noso 
corpo, e por suposto con iso ao noso solo pélvico. 

Pero, que é o solo pélvico? O solo pélvico é o conxunto de múscu-
los, ligamentos, tendóns, arterias, veas, vasos linfáticos, nervios, que 
fan de sostén ás nosas vísceras pélvicas axudándoas na súa función. 
Polo tanto, é unha estrutura que ao ter músculos pode contractu-
rarse ou debilitarse, como pode ser outra parte do noso corpo. O que 
temos que empezar a ter claro é que non nos ten que dar vergoña 
comentarlle ao noso médico, xinecólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, 
etc que temos problemas nesa zona. Xa sexa dor, falta de forza, mo-
lestias. O especialista ao que acudimos non lle vai a dar ese pudor e 
pode axudarnos moito no noso día a día. 

Ademais temos que entender que a patoloxía do solo pélvico non 
só provoca danos físicos, tamén afecta psicoloxicamente porque hai 
moitas persoas que teñen perdas de ouriños e non queren nin saír 
de casa por medo a que se note ou que a xente chéireo. Polo que 
se desde mozos entendemos que é unha parte máis do corpo que 
debemos tratar e fortalecer, de maiores agradecerémolo. Con isto 
non queremos dicir que se xa temos perdas de ouriños non poidan 
tratarse. Porque como vimos antes pódese tanto previr como tratar 
unha vez que xa apareceu o problema. Os problemas no solo pélvico 
poden ser varios. 

Por unha banda está a incontinencia de ouriños, é quizá a máis co-
ñecida e a primeira en que pensamos cando alguén fala de solo pél-
vico. A incontinencia de ouriños é a perda de ouriños involuntarios e 
incontrolables. Hai varios tipos pero as máis comúns son: incontinen-
cia de esforzo e incontinencia de urxencia. A incontinencia de esforzo 
é aquela perda de ouriños que ocorre tras un esforzo que aumenta 
presión na cavidade abdominal. Os esforzos máis comúns son toser, 
estornudar, rirse ou correr. En mulleres é moi común polo cambio 
hormonal da menopausa e en homes tras cirurxía de próstata. Nes-
tes casos trátase a musculatura que adoita ter falta de forza, pero hai 
veces que esa falta de forza débese a contracturas e tamén se trata-
ría para despois fortalecer, fortalécese cos exercicios de solo pélvico, 
que non son máis que exercicios específicos para traballar esta zona 
e que principalmente pretenden ensinar a contraela e relaxala.

A incontinencia de urxencia é aquela perda de ouriños que vai pre-
cedida por moitas ganas de facer pis. senten moitas ganas e non se 
chega ao baño polo que se escapa os ouriños. Ademais cada vez es-
tas persoas van ir máis veces ao baño (o normal é ir de 6 a 8 veces e 
aquí aumentan as veces) e tamén os espertarán as ganas de facer pis 

(se non hai ningún problema nunca nos deben espertar as ganas de 
facer pis, outra cousa é espertar por outro motivo e xa sentir as ga-
nas). Nesta ocasión a causa poden ser as infeccións de ouriños, ma-
los hábitos, algúns fármacos, ou a alteración do músculo da vexiga 
(se está hiperactivo non deixa de apertar a vexiga e manda informa-
ción de que hai ganas de facer pis aperta para baleirala). Para tra-
tala iríase facendo un diario de miccións e traballaríase a muscula-
tura como na incontinencia anterior. No caso do músculo da vexiga é 
máis complicado porque non se pode acceder a el e ten unha técnica 
a distancia mediante electroterapia. O máis común coa idade é que 
apareza a incontinencia urinaria mixta que é unha mestura destes 
dous tipos e trataríase segundo os síntomas. Outra cousa que pode 
haber se o solo pélvico está afectado é dor en durante as relacións 
sexuais. Hai que entender que se a musculatura está tensa ao rozar 
ou apertar pode doer do mesmo xeito que pasa noutras zonas como 
un ombreiro.

A nivel de defecación pode haber tanto incontinencia fecal como 
estrinximento. Un mal tan común como o estrinximento é conse-
cuencia dunha patoloxía de solo pélvico e pódese tratar. O normal é 
ir de 1 a 3 veces ao baño a defecar ao día. Non quere dicir isto que 
se imos unha vez cada dous días hai estrinximento, xa que se imos 
e facémolo sen esforzo e terminamos con sensación de baleirado é 
que simplemente para nós é normal ir con menos frecuencia. É im-
portante entender que non debemos facer forza cando saen as fe-
ces, han de saír soas, sen esforzo. Sobre todo é importante para que 
o corpo non se afacer e porque se apertamos podemos sobrecargar 
a musculatura. Tamén debemos terminar con esa sensación de satis-
facción, de que baleiramos por completo. Non deben quedar feces 
no recto, xa que se quedan é síntoma de patoloxía, o recto só acu-
mula feces no momento previo da defecación. Se é noutro momento 
xa estamos a falar de estrinximento. 

Cando imos expulsar algo que está no recto, o noso corpo ten 
que ser capaz de distinguir se é sólido, líquido ou gas. Se non o 
distingue é que hai algún tipo de problema que habería que tra-
tar. Dentro da incontinencia e do estrinximento hai moitos tipos e 
por tanto cada un terá un tratamento, polo que é moi importante 
consultar aos especialistas se notamos que algo non vai ben e que 
vexan cal é o problema para tratalo canto antes, porque ás veces 
un simple xesto pode tratar unha patoloxía tan común e fastidiosa 
como o estrinximento. Por exemplo, moita xente soamente con po-
ñer unha banqueta baixo os pés ao sentar no WC xa se esquecen 
do estrinximento. E iso débese a que a posición que poñemos no 
WC non é a máis adecuada para favorecer a baixada de feces polo 
recto e a canle anal. Con todo ao flexionar as cadeiras facilitámolo 
e xa non nos custa. 

Como vemos hai moitas estruturas e moitos tipos de patoloxías 
que poden afectar o solo pélvico. Así que perdamos o pudor e co-
mentemos as nosas preocupacións cun sanitario, debemos tratar 
esa zona do mesmo xeito que calquera outra parte do 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/

Aínda non dou crédito a que chegara ata aquí, a onde? pois non só 
a empezar este monstro senón a terminalo e ata a atreverme a falar 
del e facelo dende abaixo, dende onde me atopo porque só verme na 
tesitura de intentalo sen que se pense que estou de broma síntome 
pequena, aínda que claro... é posible que despois de cargar con esta 
edición publicada para celebrar o seu 20 aniversario e tendo en conta 
que pesa exactamente 1.500 gramos é posible que o sentimento de 
empequenecemento sexa ben xustificado. Probabelmente a miña al-
tura se vira menguada aínda que só fose uns centímetros.

Falar de retos é algo común entre lec-
tores e a pesar de non ser moi amiga deles 
este ano tiña ben claro que o meu desafío 
deste 2017 sen dúbida tiña un oco impor-
tante preparado para esta novela á que me 
enfrontaría con algo de medo. Logo de co-
ñecer a Foster Wallace na súa experiencia 
relixiosa co tenis (“El tenis como experien-
cia religiosa”, unha lectura marabillosa, que 
tamén aproveito para recomendar tendo en 
conta que fai ben pouco que puidemos des-
frutar dun partido de tenis Federer/Nadal 
que non creo que teñamos a oportunidade 
de volver vivir) sabía que tamén quería en-
trar na súa novela infinita, a súa broma. Así 
o fixen e aquí estou, viva e aínda coas súas 
máis de 1.200 páxinas retumbando na miña 
cabeza.

Paréceme importante que saibades que 
para ler esta novela necesítanse como mí-
nimo dous puntos de libro, un para marcar 
a páxina na que nos quedamos cada día e 
outro para que non se che abran as bonecas 
cada vez que teñas que visitar unha das súas 
notas ao final do volume, que son bastantes 
pero tamén imprescindibles para non per-
der detalle da lectura.

No meu humilde intento de falarvos da 
broma infinita primeiro direivos que é unha 
lectura inesquecible tanto polo seu peso oficial como polo peso de 
todo o que atopamos no seu interior e que ademais de todo isto con-
vértese, tanto mentres se le como unha vez terminada, en algo que 
non ten parangón con calquera outra cousa que se che ocorra, a súa 
lectura é tan absorbente por momentos que todo iso que te atopas se 
converte nunha sensación difícil de explicar e xera no lector unha es-
pecie de adicción que segue aí día tras día da que é difícil desfacerse.

E comeza a festa... Situámonos en varios escenarios que aparen-
temente non teñen nada que ver pero confías, confías en que nalgún 

momento todo cobrará sentido e a medida que avanzas vas entrando 
en varios anos diferentes como o da “Hamburguesa Whopper”, o do 
“Superpollo Perdue”, o ano de “Glad” ou o ano da “Ropa Interior para 
Adultos Depend” e segues sen saber a onde vas nin si o autor che está 
tomando o pelo, pero é David Foster Wallace, eu non me rendo e pen-
so... quizá non sexa tanta tolemia estes títulos, non si? Ou seica non 
nos acordamos dalgúns anos non polo número senón por un acon-
tecemento importante? Pero atentos porque tamén hai personaxes 
dos que falar. Temos a unha familia, os Incandenza, e coñecemos a 
todos os membros da mesma, o cabeza de familia, fundador da “Aca-

demia Einfield” de tenis, con tendencias suicidas 
que ademais ten unha longa carreira como cineas-
ta. Entre todas as súas películas destaca unha baixo 
o mesmo título desta novela, perigosa para quen 
se decide a visualizala. Tamén está a súa esposa, 
que oculta moito tras a súa fachada e uns fillos tan 
distintos que as súas  vivencias abren un abanico 
de posibilidades para o argumento desta novela de 
trama infinita.

Pero aínda non vos contei nada... Tamén temos 
un centro de desintoxicación, a “Ennet House”, que 
ten un peso importante na novela porque si nes-
ta novela hai algo que non falta son as adiccións a 
todo o que se che pase pola cabeza (drogas, depor-
tes, series de televisión, programas radiofónicos…) 
e mentres dáste conta de que quizás mentres o fas 
estes converténdote niso, nun adicto a esta lectu-
ra pola súa dificultade para esquecer os detalles, 
eses detalles que se che gravan a lume. Con todo 
é posible que sigamos sen saber encaixar as pezas 
pero xa non nos importa... seguimos lendo e ato-
pámonos cunhas mortes contadas dun xeito como 
nunca lera... e ríome con elas aínda que sexa difícil 
de crer o que me leva a cuestionarme se isto é Da-
vid Foster Wallace ou que aínda non lin suficiente 
na miña vida.

Ler “La broma infinita” supuxo un reto tan gran-
de que é imposible que eu poida recomendar este 
libro a ningún tipo de lector, porque é un libro que 

che busca e co que mentres les enfádaste á vez que te deixas levar ata 
un lugar que descoñeces e que ao principio dubidas si merece a pena 
pero chega un momento a diversión é tan grande que  iso xa non im-
porta. Unha novela coa que gocei moitísimo, e da que non son capaz 
de explicar o porqué porque hai que vivilo. Unha lectura que moita 
xente compaxina con outras para que non se faga pesada pero eu non 
puiden, necesitaba sentir que a levaba comigo ata o punto de botala 
de menos unha vez acabada. Adiqueime plenamente a ela e cada día 
estaba desexando sentarme para ver que era o que se lle ocorría a 
Wallace unha vez máis.
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CINEMA
POR JOSE IGNACIO   GUISASOLA ÓNEGA

Sherlock Holmes

Este mes tócalle a quenda a unha das me-
llores series do que vai de ano para os afec-
cionados ás series de investigación, trátase da 
última revisión do eterno personaxe creado 
por Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Un 
novo punto de vista, á vez que unha actualiza-
ción contemporánea, das aventuras do detec-
tive consultor. 

O mes de xaneiro emitíronse os tres epi-
sodios correspondentes á cuarta tempada 
de Sherlock, unha serie de televisión britá-
nica que comezou a súa emisión en 2010, 
realizada pola BBC e protagonizada por 
Benedict Cumberbatch e Martin Freeman.  
 
En xaneiro do ano pasado emitiuse un 
especial de nadal, The Abominable Bride, 
que serviu para enganar o “estómago” e, 
deste xeito, ser capaces de esperar outro 
ano máis para gozar da cuarta tempada. 
Supuxo un alto no camiño parar ver aos 
protagonistas da serie no tempo orixi-
nario dos libros de Arthur Conan Doyle 
(finais do século XIX e principios do XX). 
Aquí movémonos en dous momentos no 
tempo, pasado e presente, onde se advirten 
os cambios entre o tempo actual e o tempo 
da era vitoriana, outorgándolle ao episodio 
un aspecto orixinal, algo que o fai único con 
respecto a todos os outros compoñentes da 
serie.

Como todo o mundo sabe a estas alturas, 
Sherlock Holmes é un personaxe ficticio que 
apareceu por primeira vez nunha publicación 
de 1887, famoso pola súa elevada aptitude 
no uso da lóxica baseada nunha aguda ob-
servación do que rodea aos seus elementos 
de interese, estando moitas veces alleo ao 
saber convencional. É xunto con Drácula tal 
vez o personaxe ficticio máis famoso, e un dos 
personaxes literarios máis universalmente 
coñecidos. O canon da obra de Arthur Conan 
Doyle onde aparece a figura de Holmes é de 
catro novelas e 56 historias curtas, historias 
que apareceron por primeira vez na revista, 
The Strand Magazine, durante un período de 
corenta anos. Ditas historias abarcan unha 
marxe temporal dende 1878 ata 1903, cun 
caso final en 1914. A partir de aí converteu-
se nunha icona da cultura popular e é un dos 
personaxes que máis veces foi adaptado, ten-
do en conta pastiches, series, películas e, máis 
recentemente, videoxogos. 

Este século XXI tamén foi moi pródigo na 
utilización da figura de Holmes. No ámbito do 
cine coa saga de Guy Ritchie, a primeira pelí-
cula titulouse Sherlock Holmes (2009), sendo 
continuada por Sherlock Holmes: xogo de som-
bras (2011). O reparto destas películas está 
encabezado por Robert Downey Jr. como Sher-
lock Holmes e Jude Law como John Watson.  

A outra famosa serie baseada en Elemen-
tary, unha versión moito máis libre. Sherlock 

Holmes leva cinco tempadas resolvendo casos 
na cidade de Nova York. Por primeira vez na 
historia o personaxe de Watson, nesta está 
interpretado por unha muller. En Elementary, 
Sherlock Holmes (Jonny Le Miller) é un con-
sultor de Scotland Yard caído en desgraza que 
abandona Londres e instálase en Brooklyn, 
Estados Unidos, co fin de rehabilitarse da súa 
adicción ás sustancias ilegais. 

Pero a que, na miña opinión lévase a palma 
é esta serie da BBC, e, sobre todo, esta últi-
ma tempada realmente emocionante. As in-
terpretacións son estupendas, pero a que de 
verdade marca a diferenza respecto de outras 
versións é contemplar como Martin Freeman 
se desenvolve no papel dun Watson de refe-
rencia, que ata na forma de camiñar e mover-
se representa a un médico militar retirado, un 

crese cos ollos pechados o seu papel. O outro 
personaxe inesquecible é o personificado polo 
actor-guionista Mark Gatiss, o inefable irmán 
Mycroft. Aínda que o papel estrela corre a car-
go de Benedict Cumberbatch xa que sempre é 
máis cómodo para un actor facerse cargo dun 
rol sempre máis histriónico e rechamante.

Mark Gatiss xunto con Steven Moffat, os 
guionistas da serie, son as 
verdadeiras estrelas rutilan-
tes por esa sobresaínte inter-
pretación que vai máis aló do 
mero rigor de seguir as pautas 
dos relatos orixinais de Conan 
Doyle. Sobre todo o último 
episodio que se aparta máis 
do canon e no que o guión e 
a trama supón para todos os 
personaxes, máis que nada a 
Holmes, unha situación de es-
trés e tensión emocional que 
o levan máis aló do ata o mo-
mento representado. O seu ar-
chienemigo Moriarty (Andrew 

Scott) planeando pola historia máis psicópata 
que nunca e a aparición de novos personaxes 
sorprendentes que farán que amemos a Sher-
lock Holmes máis que nunca. 

Unha serie altamente recomendable apta 
tanto para os afeccionados ao detective con-
sultor como para os que buscan nunha serie 
unha angustia e unha sacudida emocional en-
gadidas a unha trama intelixente e complexa.
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AUTOBUSES MILLADOIRO                                                      

Destino Santiago
Luns a venres

Dende as 7:00  ata 21:45  cada 15 minutos e con parada en rúa La Rosa. Ás 
8.24, 9:28, 15:24  e 19:18 con parada en estación de a autobuses (Autobuses 
de Calo). Tamén con parada en estación de autobuses: 7:30,  8:00, 8:10 , 
9:15 , 10:40, 10:45, 12:45, 15:15 , 16:15, 16:30, 18:45, 19:45, 22:00 (excepto 
venres)  ·  22:15 (só venres) (Autobuses Castromil) e  7:38  ·  8:14  ·  8:34  ·  
9:59  ·  11:24  ·  12:29  ·  13:25  ·  14:29  ·  15:25  ·  16:24  ·  17:29  ·  18:25  ·  
19:29  ·  20:25  ·  21:29  ·  22:24 (empresa Arriva).

Sábados,   

7:35  ·  8:35  ·  9:35  ·  10:35  ·  11:35  ·  12:35  ·  13:35  ·  16:05  ·  17:05  
·  18:35  ·  19:35  ·  20:35  ·  22:05  ·  23:00 con parada en rúa da Rosa 
(autobuses Calo) e  con parada en estación de autobuses 8:24  ·  9:28  (Calo), 
9:15  ·  10:40  ·  11:15  ·  12:45  ·  15:15  ·  19:45  ·  22:00 (Castromil) 8:31  ·  
9:40  ·  10:29  ·  11:24  ·  12:29  ·  13:25  ·  14:40  ·  16:24  ·  17:29  ·  19:29  ·  
20:25  ·  22:38 (Arriva)

Domingos e festivos

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

Destino Bertamiráns   

Luns a venress

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

AUTOBUSES BERTAMIRÁNS                                                   

Destino Santiago   

Luns a venres

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

Sábados, Laborables:

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

Domingos e Festivos:

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

Destino Milladoiro
Luns a Venres, Laborables:

11:00  ·  12:15  ·  19:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TELÉFONOS DE INTERESE                                                      
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INGREDENTES:

• 8 REBANADAS DE PAN                                             

• 400 ml. DE LEITE ENTEIRO

• 100 ml DE NATA LÍQUIDA

• 700 ml. DE VIÑO DOCE

• 1 PAO DE CANELA

• 1 TIRA DE MONDA DE LIMÓN

• 50 gr. DE AZUCRE

• 2 OVOS

• ACEITE DE XIRASOL PARA FRITIR

• AZUCRE E CANELA EN PO PARA ESPOLVOREXAR

www.galletasparamatilde.com

RACIÓNS: 8 ud.

DIFICULTADE: baixa

TEMPO: 30 minutos

“TORRIJAS”

 Sandra Novo
[Blogueira]

1.- Preparamos a mestura para empapar as torrijas. Nun cazo quentamos o leite e a nata. Cando estea moi quente, sen que chegue a ferver, engadimos 
a rama de canela e a tira de monda de limón e retiramos do lume. Deixamos que se arrefríe a mestura mentres se vai infusionando coa canela e o limón.

2.- Cando a mestura estea tépeda engadimos o viño doce e mesturamos ben.
3.- Nunha fonte ampla vertemos a mestura e imos colocando as rebanadas de pan para que se empapen do líquido. Dámoslles a volta de deixamos que 

absorban da mestura polos dous lados, ata que estean ben empapadas.
Se empregamos pan de torrijas podemos deixar as rebanadas no líquido durante 15-20 minutos, non vos preocupedes que non romperán e quedarán to-

talmente empapadas. Se o pan que utilizamos é pan normal, duro do día anterior, é importante que non o teñamos demasiado tempo no líquido para que 
non se nos rompa.

4.- Noutra bandexa batemos os ovos e engadímoslles un par de culleradas do leite con nata infusionada.
5.- Pasamos cada unha das rebanadas de pan empapadas en leite pola bandexa de ovo e pasamos a fritilas en abundante aceite de xirasol. Fritimos ben 

por cada lado e retiramos a unha bandexa con papel absorbente para eliminar o exceso de aceite.
Son partidaria de utilizar aceite de xirasol para este tipo de frituras de doces porque non lles engade sabor algún e así percibimos só o da propia masa 

que preparásemos.
6.- Pasamos cada rebanada por unha mestura de azucre e canela en po e xa están as torrijas listas para comer.

En Semana Santa e Coresma, unha 
das sobremesas típicas por excelencia, 
xunto coas rosquillas, son as torradas 
ou “torrijas”. Trátase dun doce tradi-
cional en moitas comunidades autóno-
mas, elaborado con ingredientes sinxe-
los.

O habitual é utilizar o pan duro de 
días anteriores para preparalas, empa-
pándoas logo en leite aromatizada e 
ovo que terminamos fritindo para ser-
vilas. Existen rexións de España onde 
se elabora un pan especial para torrijas 
que é o ideal para preparar esta sobre-
mesa. A diferenza deste pan cunha ba-
rra calquera que podamos utilizar, é a 
súa textura e consistencia. A faragulla é 
compacta e densa, aínda que non apel-
mazada, o que nos garante que as reba-
nadas non rompan durante o proceso 
de empapado en leite. Por isto debe-

mos elixir o pan coa faragulla máis com-
pacta, así nos aseguraremos un resul-
tado final perfecto. 

Aínda que en cada casa as torrijas po-
den prepararse de maneira diferente, aro-
matizando máis ou menos o leite, bañán-
doas ou non en almíbar, trátase dun doce 
agradecido e resultón, que resulta case 
imposible que non nos quede de rechu-
pete. Quero deixarvos a miña receita, a 
que facemos en casa cada ano para goce 
de todos. Ademais de leite, estas torrijas 
están bañadas cun pouquiño de nata aro-
matizada con canela en rama, limón e un 
bo chorro de viño doce, un dos segredos 
do seu éxito.

Se vos animades a preparar o voso 
propio pan para torrijas, non dubidedes 
en pasarvos polo blogue, podedes ato-
par a receita explicada de forma sinxela.


