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AMES BUSCA O 
TESOURO CON 
NAVEGADOR: 
ISO É 
GEOCACHING

PP CRITICA A 
MIÑONES POR 
MANIPULAR 
DATOS DA 
ETAPA AMOR

300000€ leva inves-
tido o Goberno local en 
espazos públicos e edi-
ficios municpais e agar-
dan novos investimentos

Blas García acusa ao 
anterior goberno de des-
leixo sobre este asunto e 
anuncia obras ata final 
de mandato

Plans da Depu-
tación e os fondos 
DUSI, así como recur-
sos propios cubriran a 
transformación  

O 4 de decembro re-
mata o plazo para adap-
tarse a lei de accesibili-
dade. Tamén afecta aos 
edificios particulares

Comeza o curso con obras a 
medias e listas de agarda en 
comedores
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MILLADOIRO
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OBRAS INICIADAS CON ATRASO IMPIDEN 
VOLVER Á EXCELENCIA EN EDUCACIÓN

O pasado 11 de setembro 
comezaron as clases para os 
preto de 2.500 nenos e nenas 
que están escolarizados nal-
gún dos centros educativos de 
Ames. Tamén os máis maiores 
comezaron o venres 15 as súas 
clases con máis de 1.300 alum-
nos e alumnas matriculados. 

Como cada ano, os rapaces 
entran coa ilusión de aprender 
todo o que os seus mestres lle 
ofrecen e por suposto, para cre-
cer cunha educación gratuíta e 
de calidade. Para moitas fami-
lias comeza o calvario dos li-
bros de texto e material nece-
sario para desenvolver as activi-
dades no centro educativo. 

Segundo os cálculos da Or-
ganización de Consumidores 
e Usuarios (OCU), este ano o 
gasto das familias en educación 

chega ata os 841 euros de me-
dia por rapaz nos centros pú-
blicos aínda que hai diferenzas 
entre os diferentes ciclos acadé-

micos que se atopan no sistema 
educativo. Así por exemplo, 
un alumno de primaria supón 
maior carga económica que un 

da infantil ou de educación se-
cundaria obrigatoria. 

Compre salientar que dende 

Comeza o curso en Ames. Están os deberes feitos?

Un novo curso escolar comeza no concello e é necesario botar unha ollada a situación dos centros educativos e dos 
servizos prestados polo concello                                                                                                 CHEMA FERNÁNDEZ

O conceiro de Educación, David Santomil, explica as obras no centro de Barouta
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OBRAS INICIADAS CON ATRASO IMPIDEN 
VOLVER Á EXCELENCIA EN EDUCACIÓN

o 2007, o gasto das familias 
neste ámbito segue subindo un 
19,1% mentres que a inversión 
das diferentes administracións 
baixou un 11,1% no mesmo 
período. Interesante debate que 
se abre en pos de saber que im-
portancia ten a educación nos 
nosos gobernantes.

Voltando a Ames, o conce-
llo investiu preto de 8.000 eu-
ros para a mellora e acondicio-
namento da Escola Infantil do 
Milladoiro, situada na Travesía 
do Porto. Estes traballos execu-
táronse durante o verán para 
que estivera todo a punto no co-
mezo do curso escolar. 

Algún destes traballos foron 
o pintado de varios xogos no 
chan do parque exterior do cen-
tro. Tamén foron executados a 
reparación de humidades na 
cuberta do edificio, a coloca-
ción de pranchas no teito das 
aulas, a reparación das saídas 
de emerxencia, a reparación do 
chan dos baños, o pintado da 
sala de usos múltiples, a colo-
cación dunha varanda, o acon-
dicionamento da zona axar-
dinada, e maila construción 
dunha rampla de saída que co-
necta coa rúa Pardiñeiros.

Pero non todas as obras fo-
ron executadas en tempo en 
forma xa que a ampliación do 
CEIP de Barouta comeza aínda 
agora. Trátase dun novo es-
pazo multifuncional de 170 me-
tros cadrados, que virá a paliar 

o déficit desta aula dende que 
se habilitou o comedor esco-
lar neste centro educativo. Este 
proxecto conta cun orzamento 
de 60.380 euros de fondos pro-
pios do concello. As obras co-
mezaron en setembro e remata-
rán en xaneiro. Polo tanto, o con-
cello non chegou a tempo para 
poder facela en verán, cando 
realmente se tiña que facer este 
tipo de acondicionamentos.

Pese a que é unha demanda 
da comunidade educativa 
dende fai moitos anos e cele-

brada por todos, as obras che-
gan nun momento non moi opor-
tuno xa que as obras realizá-
ranse durante o primeiro trimes-
tres escolar e pode ocasionar 
molestias aos alumnos e alum-
nas nas súas horas de clase.
Outro dos asuntos pendentes é 
a habilitación dunha nova sala 
de usos múltiples no IES. Pluri-
lingüe de Ames, un proxecto 
cunha inversión de máis de me-
dio millón de euros. Xa está li-
citado pola Xunta de Galicia 
pero están a espera de poder 
resolver o asunto e comezar as 
obras nos vindeiros meses. 

Esta inversión foi anunciada 
polo conselleiro de Educación 

e Ordenación Universitaria, Ro-
mán Rodríguez, que na súa vi-
sita a Ames o pasado mes de 
agosto. Quixo facer balance 
das obras que levan a cabo 
para mellorar a calidade edu-
cativa do concello.

Volvemos co mesmo. Está 
claro que son instalacións nece-
sarias pero que chegan nun mo-
mento non moi idóneo xa que 
pode interromper o descorrer 
normal do curso académico. 
Este tipo de obras deberíanse 
facer na época de verán, cando 

os centros educativos están ba-
leiros e poden executarse con 
normalidade. Un dos proxectos 
no que está traballando o tri-
partito é un novo CEIP do Mi-
lladoiro no que están buscando 
terreos para poñelos á disposi-
ción da Xunta de Galicia. Esta 
foi unha das grandes reclama-
cións do Consello Escolar Mu-
nicipal de Ames, unha órgano 
de diálogo da comunidade 
educativa.

Cuestións que este goberno 
debería analizar sería o estado 
das escolas infantís municipais 
de Bertamiráns ou da Mada-
lena, no Milladoiro. Dende fai 
tempo, son moitas as queixas 

dos usuarios do deterioro das 
instalacións e a necesaria revi-
sión delas para un mellor fun-
cionamento para os rapaces e 
rapazas.

Conste destacar que dentro 
dos servizos complementarios 
e de actividades que ofrece o 
concello. Moitas familias usua-
rias do servizo de psicomotrici-
dade, ofertado polo concello, 
veñen amosando a súa des-
conformidade pola baixada de 
calidade do servizo e así o ve-
ñen comentando nas redes so-
ciais, como Facebook, no que 
opinan que na licitación que 
tivo fai pouco tívose en conta 
o criterio económico fronte ao 
técnico.

Pódese comprobar que os 
deberes comprometidos polo 
concello están feitos pero fora 
de tempo. Ames ten unha ur-
xencia de necesidades educa-
tivas que ano tras ano vai me-
drando, pero que se deben fa-
cer en momentos óptimos no 
que non interrompan o curso 
normal das clases dos rapa-
ces e rapazas. Unha cuestión 
importante que debería reto-
mar o concello sería un mante-
mento integral das instalacións 
educativas municipais como as 
Escolas Infantís e por suposto, 
mellorar os servizos que du-
rante moito tempo foron refe-
rente a nivel estatal. Comeza 
un novo curso e agora toca 
volver a avaliar as accións do 
goberno.

Os traballos en Travesía do Porto sí remataron a tempo e fóron o marco para a foto do inicio de curso do Goberno

As familias chaman a atención do Goberno local 
sobre o deterioro das escolas infantís de Bertamiráns 

e de A Madalena, no Milladoiro
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Luisa Feijoo (Vigo, 1971) é 
veciña do Milladoiro dende fai 
bastantes anos. Sempre estivo 
vinculado ao movemento edu-
cativo no concello xa que foi 
membro da directiva da ANPA 
da Escola Infantil Millapeques 
e presidenta da ANPA do CEIP 
de Ventín. A súa chegada a 
política veu da man de Miño-
nes, no 2015, cando é fichada 
polo candidato como unha 
aposta forte para Milladoiro. 

Unha vez pasadas as elec-
cións e Miñones nomeado al-
calde de Ames, Luisa foi de-
signada como concelleira de 
Sanidade e Servizos Sociais, 
nunha área importante den-
tro deste concello. Acolleu este 
novo reto coa ilusión de “vol-
tar os servizos sociais de Ames 
nun referente a nivel galego” 
e leva dous anos traballando 
nesa tarefa.

O pasado agosto, o pleno 
municipal aprobou a orde-
nanza da Renda Social de Ga-
rantía Mínima, unha das apos-
tas fortes deste departamento 
no que levaban traballando 
dende fai meses. Hoxe, na Re-
vista AMSGO!, queremos falar 
coa concelleira para que nos 
explique os cambios que traerá 
esta axuda, quen pode benefi-
ciarse dela e outros temas so-
ciais que interesan aos veciños 
e veciñas  de Ames.

- Vostede entrou na polí-
tica no 2015, fichada por Mi-
ñones como número dous 
da súa lista. Despois de ga-
ñar as eleccións tomou po-
sesión como concelleira de 
Sanidade e Servizos So-
ciais. Como está sendo a ex-
periencia? Cre que pecou de 
falta de experiencia nalgún 
momento dos dous anos 
que leva no departamento?

A experiencia está sendo 
positiva en tódolos aspectos. 
Ao principio foi todo unha sen-
sación de vertixe porque sendo 
a miña primeira vez en polí-
tica e que che digan que me 
teño que facer cargo da con-
cellaría de Servizo Sociais, 
da un pouco de medo inicial-
mente sendo unha das apostas 
fortes deste Goberno. Por en-
cima de todo iso, está a ilusión 
cunha experiencia moi positiva 
cun equipo de profesionais 
fantásticos, axudáronme moití-
simo dende o primeiro minuto, 
e co que traballo para que os 
proxectos saían adiante.

Non vamos a mentir; nin-
guén nace aprendido. Todos 
erramos pero é importante 
aprender deses erros, sacar a 
parte positiva de todo iso e ti-
rar para adiante.

- O pasado 31 de agosto 
o pleno municipal aprobou 

a Renda Social de Garan-
tía Mínima. En que consiste 
este tipo de renda? Quen 
pode beneficiarse dela?

Esta renda ven a suplir esa 
falta de recursos que moitos 
veciños e veciñas teñen. O 
concello xa tiña unha liña de 
emerxencia social pero que-
dábase curta en moitos aspec-
tos e aproveitando que saíu 
adiante o orzamento, cun com-
promiso nas negociacións con 
Ames Novo, decidimos sacar 
esta axuda. 

Esta Renda Social de Ga-
rantía Mínima é unha presta-
ción periódica, de natureza 
económica, temporal, subsidia-
ria doutras axudas das diferen-
tes administracións e vinculado 
a un proxecto de intervención 
social.

Por unha banda temos esa 
Renda Social de Garantía Mí-
nima e pola outra temos as 
axudas para a recuperación en 
situación de emerxencia social. 
Estas axudas son as que van a 
substituír as que tíñamos de 
emerxencia social que se ve-
ñen prestando dende fai anos. 
O que fixemos foi rebaixar o lí-
mite de ingresos para acceder 
a estas axudas e aumentar a 
contía das prestacións porque 
observábamos que nalgunhas 
ocasións quedaban escasas.

Dentro destas axudas de re-
cuperación, hai cinco bloques 
que se dividen.

Prestación para a cobertura 
de necesidades básicas.

Uso e mantemento da vi-
venda: axudamos coa fianza 
e con tres mensualidades do 
alugueiro.

Habitabilidade e pobreza 
enerxética: aquí cubrimos os 
gastos dos subministros.

Actividades de reinserción 
sociolaboral: consideramos 
que a formación é necesaria 
e non queremos que por falta 
de recursos económicos poida 
verse imposibilitado de poder 
formarse.

Axudas para o transporte.

Os requisitos non están pe-
chados segundo o que consta 
na ordenanza municipal, se-
nón que deixamos abertas as 
portas para a formación dunha 
comisión para analizar as di-
ferentes circunstancias das fa-
milias que por calquera mo-
tivo non cumpre algún dos 
puntos da ordenanza pero so-
cialmente está aconsellado 
axudarlles e acompañalos.

- A todas aquelas per-
soas interesadas neste tipo 
de axuda, onde a poden 
solicitar?

Agora mesmo está en expo-
sición pública para a presen-

“Pódese pensar que xa está todo feito en materia 
social pero cando chegas e ves as necesidades da 
poboación que segue sufrindo a crise ou familias que 
teñen traballos moi precarios, débese reaccionar”

LUISA  FEIJOO

Por  Chema Fernández
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tación de alegacións. Se fora 
o caso de que as houbera, le-
varíase a pleno para votar esa 
alegacións. En caso de que 
non as houbera, ata día de 
hoxe non me consta ningunha, 
levaríase para aprobala defini-
tivamente no pleno de setem-
bro. Desta maneira, a primei-
ros de outubro estaría apro-
bada a ordenanza e entraría 
en vigor.

A partir dese día, todos os 
veciños e veciñas que pen-
sen que poidan acollerse a 
esas axudas poderán facelo 
dende os servizos sociais do 
Milladoiro ou Bertamiráns xa 
que eles mesmos iniciarán os 
trámites.

- Canto é a partida orza-
mentaria para cubrir a ne-
cesidades desta Renda So-
cial de Garantía Mínima? Se 
chega o caso de que se su-
pera o orzamentado, que 
fará o concello para poder 
seguir mantendo este tipo 
de axuda?

Para este último trimestre de 
ano, temos un orzamento de 
90.000 euros para a renda 
básica e para estas axudas de 
recuperación. En caso de que 
se esgote o orzamento, por 
cuestións de procedemento e 
intervención, remata a presta-
ción pero intentaremos que iso 
non suceda. Pensamos que non 
debería esgotarse polas predi-
cións e prospeccións que fixe-
mos dende o departamento 
pero no caso de que pasara, 
miraríamos outras vías alterna-
tivas para axudar a estas fami-
lias se fora preciso.

- Vostede, dentro do tri-
partito, pertence ao PSdeG-
PSOE. No seu programa 
das eleccións do 2015 non 
recollían este ningún apar-
tado no que apareza men-
cionado esta Renda Social 
ou non tiñan pensado adop-
tala cando chegaran ao Go-
berno. Cal foi o motivo deste 
cambio de actitude?

Non foi un cambio de acti-
tude. A política de esquerda 
ten que ir encamiñada ao be-
nestar. Pódese pensar que xa 
está todo feito en materia so-
cial pero cando chegas e ves 
as necesidades da poboación 
que aínda non se recuperaron 
ou familias que teñen traba-
llos moi precarios, débese re-
accionar. Nese momento dáste 
conta da política que tes que 
facer, de axudar aos teus veci-
ños e veciñas para que teñan 

unha calidade de vida digna.
Se non puidemos facer algo 
antes foi polo tema do orza-
mento que levábamos arras-
trando dende 2012 prorro-
gado ano tras ano.

- Tamén nese pleno apro-
bouse a ordenanza que re-
gula o uso da vivenda de 
tránsito e/ou soporte socio-
educativo destinada a co-
lectivos en situación de es-
pecial vulnerabilidade ou en 
risco de exclusión social. 
Como se artellará o uso de-
sas vivendas?

Este uso de vivenda arté-
llase a través de servizos so-
ciais. Queremos traballar para 
un alugueiro xa que Ames non 
conta cunha bolsa de viven-
das sociais pero mentres adop-
tamos unha solución interme-
dia. Damos resposta a esta 
demanda social para os veci-
ños, veciñas ou núcleos fami-
liares que nun momento deter-
minado quedan sen fogar. Es-
tas persoas faranse cargo do 
mantemento da vivenda en ter-
mos de facer a súa propia co-
mida, limpar, etc. pero o con-
cello pagará todos os gastos 
de subministros.

- Fai un par de meses 
púxose en marcha o pro-
grama de Vivendas Baleiras. 
Como foi a recepción deste 
programa? Tivo o efecto 
desexado por parte do seu 
departamento?

O efecto desexado foi que 
se apuntaran moitas pero sa-
bíamos que era unha utopía. 
Agora mesmo temos tres incor-
poradas e unha en proceso de 
incorporación polo cal xa es-
tán dando unha solución a ca-
tro familias.

- Outro dos temas máis 
importantes de Servizos So-
ciais e o Servizo de Axuda 
no Fogar. O pasado 1 de se-
tembro a empresa Atendo 
comezou a xestionar este 
servizo. Cales son os cam-
bios que poderán atopar os 
usuarios e usuarias?

Os cambios a nivel servizo 
van a seguir sendo os mesmos. 
O único que fixemos foi incor-
porar melloras. Por primeira 
vez, no concello de Ames, fi-
xemos o cambios necesarios 
para que primara a calidade 
do servizo fronte o económico 
polo cal melloramos estes servi-
zos que ofrecemos como podo-
loxía, perruquería, enfermería 
e servizo de limpeza de cho-

que a domicilio. Ademais, a 
empresa ofrece préstamos de 
axudas técnicas como os guin-
dastres de mobilización, ca-
mas articuladas, cadeiras de 
baño, etc. Isto suporá unha 
mellora na atención dos usua-
rios e usuarias do servizo a 
domicilio.

- Cre vostede que este 
concello ten unha aposta 
clara polos servizos so-
ciais? Que pensa das críti-
cas da oposición e doutros 
colectivos cando din que 
hai certo empeoramento 
nos servizos prestados?

Vamos nese camiño. A 
aposta xa se viu coa aproba-
ción do orzamento que aumen-
tou a súa contía no apartado 
social.

Non vexo o empeoramento. 
Inténtase mellorar e eu sei que 
se pode facer moito máis por 
iso estamos nese camiño. 

Hai que ter en conta que 
a poboación de Ames, nestes 
dez últimos anos, duplicouse 
mentres que o persoal adicado 
a esa prestación de servizos é 
exactamente o mesmo. Se xa o 
servizo estaba colapsado ima-
xínate agora mesmo co novo 
volume de xente que segue che-

gando co cal se queres prestar 
un mellor servizo, ves que non 
podes. O que temos que facer 
é buscar os instrumentos nece-
sarios de persoal e orzamen-
tario para lograr esa mellora 
buscada por todos.

- Agora falando de novos 
proxectos e mirando cara o 
futuro. Que ten pensado fa-
cer o seu departamento para 
os vindeiros meses? Cal é a 
aposta forte de Luisa Feijoo 
para o resto de mandato?

Algún dos proxectos que tí-
ñamos en mente xa están en 
marcha como a renda social, 
as vivendas de tránsito ou me-
llora no servizo de axuda no 
fogar. Agora no que estamos 
traballando é na contrata-
ción dun novo traballador so -
cial e aumentar as horas da 
educadora familiar a xornada 
completa. Desta maneira po -
deremos reestruturar todo o 
departamento.

A miña intención é che-
gar a que non haxa lista de 
espera porque considero que 
unha atención primaria inme-
diata é indispensable polo 
tanto estas contratacións me-
lloraran o servizo para fa-
cer de os servizos sociais de 
Ames un referente.

“A miña 
intención é chegar 
a que non haxa 
lista de espera 
porque considero 
que unha atención 
primaria inmediata 
é indispensable”
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300000 € PARA MELLORAR O ACCESO EN 
ESPAZOS PÚBLICOS E EDIFICIOS MUNICIPAIS

O CONCELLO FARÁ MELLORAS AO LONGO DE TODO O MANDATO PARA CUMPRIR COA LEI 8/2013

O concelleiro de obras anuncia un repaso xeral á accesibilidade dos edificios públicos e acusa ao Goberno de Amor 
de non ter feito nada. En decembro remata o prazo para que todos cumpramos coas normas de accesibilidade, unha 
lei cuxa interpretación vai dar moito que falar, polos criterios para a súa aplicación en construccións  anteriores ó 
texto normativo                                                                                                                                JAVIER CARNOTA

 Unhas das apostas máis 
firmes que se está realizando 
dende o Concello é a mellora 
da accesibilidade das instala-
cións municipais e dos espa-
zos públicos. Deste xeito, rea-
lizáronse obras para a me -
llora da accesibilidade en 
varias instalacións do Milla-
doiro (oficinas xerais, biblio -
teca e piscina municipal), 
así como nas instalacións da 
praia fluvial de Tapia e na 
praza do Concello de Berta-
miráns. Na actualidade, es-
tanse executando obras na 
Casa consistorial. Tamén se 
pretende mellorar a accesibi-
lidade no Pazo da Peregrina 
a través do plan complemen-
tario do Plan de Acción So-
cial da Deputación e das rúas 
do Rego, do Milladoiro, e da 
Maía, de Bertamiráns.

O concelleiro de Urbanismo, 
Obras Públicas e Servizos Bási-
cos, Blas García, explicou que 
“este goberno está apostando 
pola accesibilidade. Nos dous 
últimos anos investíronse arre-
dor de 300.000 euros en obras 
de mellora da accesibilidade 
en distintos espazos públicos e 
instalacións municipais. 

O incremento foi do 100% 
xa que co anterior goberno 
nesta materia non se fixo nin-
gún tipo de investimento. Ade-

mais, de cara ao dous anos que 
lle quedan de mandato a este 
goberno vamos a seguir apos-
tando pola accesibilidade, e in-
cluso se é posible, vamos a in-
crementar a partida económica 
para tal fin”, comprometeu.. 

Ademais, a través do obra-
doiro de emprego Accede rea-
lizáronse obras na praza da 
Maía, en Bertamiráns, para eli-

minar as barreiras arquitectó-
nicas que delimitaban este es-
pazo público. 

Outra aposta clara pola ac-
cesibilidade foi a construción 
do primeiro parque infantil ac-
cesible para nenos/as con di-
versidade funcional que se exe-
cutou na área deportiva do Mi-
lladoiro, ao carón da Casa 
da Cultura e do pavillón muni-

cipal. Por outra banda, tamén 
se vai a mellorar a accesibili-
dade na rúa do rego do Milla-
doiro e na avenida da Maía de 
Bertamiráns. 

Esta actuación atinxe ás bei-
rarrúas, semáforos e marquesi-
nas do transporte público, entre 
outros elementos. Estes traballos 
tamén están incluídos dentro do 
PAS complementario.

O dilatado prazo para rematar o paso de peóns de Ameneiral foi obxecto de moitas 
especulacións sobre o seu acabado final
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Asemade, non fondos DUSI 
concedidos ao Concello de 
Ames existe unha contía de 
1.900.000 euros para desen-
volver un programa de revita-
lización e valorización urbana 
dos núcleos. Unha parte desta 
partida económica contempla 
actuacións en materia de ac-
cesibilidade coa eliminación 
de barreiras urbanas en pra-
zas, xardíns e beirarrúas tra-
tando de complementar o in-
vestimento do goberno xa 
aprobado en edificios munici-
pais nesta mesma materia.

O alcalde de Ames, José 
Miñones, explica que “dende 
o Concello estase traballando 
na mellora da accesibilidade 
a través de fondos propios, 
pero tamén se van a investir 
fondos DUSI neste eido. 

Os investimentos que se 
plantexan fanse en torno a 
uns obxectivos temáticos e es-
pecíficos e conforme aos retos 
de cohesión social, mellora de 
mobilidade, dotación de es-
pazos verdes, accesibilidade, 
fixación de poboación e dina-
mización local. Deste xeito, 
executaranse obras para eli-
minar barreiras urbanas en 
prazas, xardíns e beirarrúas e 
facilitar a convivencia de toda 
a cidadanía”.

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

O 4 de decembro remata o prazo de adaptación dos edificios á lei de accesibilidade

Cando as barbas do veciño vexas pelar... A normativa actual, tanto a propiamente dita de ac-
cesibilidade, Real Decreto Lexislativo 1/2013, como a que a trata transversalmente, Lei 8/2013, 
definen e obrigan a realizar axustes razoables de accesibilidade en edificios existentes antesdo 
4 de decembro de 2017.

Pero... onde está o límite de razoable?, o Real Decreto Lexislativo 1/2013 no seu artigo 2, 
apartado m),indica e concreta o que son estes axustes razoables: “son as modificacións e adap-
tacións necesarias e adecuadas do ambientefísico, social e actitudinal ás necesidades específi-
cas das persoas con discapacidade que non impoñan unha carga desproporcionada ou inde-
bida, cando se requiran nun caso particular de maneira eficaz e práctica, para facilitar a accesi-
bilidade e a participación e para garantir ás persoas con discapacidade o goce ou exercicio, en 
igualdade de condicións coas demais, de todos os dereitos”.

A partir deste momento xorde a dúbida de como cuantificar a “carga desproporcionada”. Para 
resolver esta cuestión, a Lei 8/2013, de Rehabilitación, Rexeneración e Renovación Urbana, con-
creta no seu artigo 2, apartado 4, que se entende por axuste razoable:  “As medidas de adecua-
ción dun edificio para facilitar a accesibilidade universal de forma eficaz, segura e práctica, e 
sen que supoñan unha carga desproporcionada. Para determinar se unha carga é ou non propor-
cionada teranse en conta os custos da medida, os efectos discriminatorios que a súa non adop-
ción podería representar, a estrutura e características da persoa ou entidade que haxa de poñela 
en práctica e a posibilidade que teñan aquelas de obter financiamento oficial ou calquera ou-
tra axuda. Entenderase que a carga é desproporcionada, nos edificios constituídos en réxime de 
propiedade horizontal, cando o custo das obras repercutido anualmente, e descontando as axu-
das públicas ás que se poida ter dereito, exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos 
comúns”.

Edificios e locais de Milladoiro e Bartamiráns incumplen esta nova regulamentación e podería 
haber sorpresas desagradables, dependendo do esixente que sexa a Administración co cumpri-
mento da normativa e as datas para poñerse ao día. Outro tema a favor da confusión é o escaso 
rigor empregado polo lexislador á hora de cuantificar o que é unha carga desproporcionada ou 
indebida. 

Se vai ser o agraciado ou agraciada coa quenda de presidencia da comunidade, noraboa.

A que se aveciña...a particulares
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Cando somos pequenos 
moitos de nos xogamos a bus-
car o tesouro perdido ou na 
busca do talismán no que un 
malvado pirata escondeu na 
horta da nosa avoa. Os xo-
gos da infancia tende a po-
ñer a nosa imaxinación ata 
límites insospeitados pero 
a medida que nos facemos 
maiores perdemos esa capa-
cidade ou deixamos de lado 
esa busca do tesouro por ou-
tras actividades.

Os tempos cambian e moi-
tas veces esas actividades de 
lecer de cando fomos peque-
nos volven a saír. Neste caso, 
o famoso xogo da busca do 
tesouro volve a reinventarse 
para os máis adultos e así poi-
dan desfrutar de momentos de 
ocio tanto cos fillos como eles 
mesmos. Estamos a falar do 
geocaching

O geocaching ou tamén 
gimkhana GPS é unha activi-
dade de esconder e atopar te-
souros en calquera lugar, coa 
axuda dun GPS que nos guiará 
na nosa busca. Naceu no ano 
2000, en Estados Unidos, des-
pois de que o goberno esta-
dounidense suprimiu un erro 
premeditado dos seus satélites 
que degradaba a sinal por ra-
zóns de seguridade. David Al-
mer celebrouno escondendo 
un tesouro nun monte de Ore-
gon e propoñendo a un grupo 
de xente dun foro de intenet 
que o atopase. Así comezou 
esta moda que cada ano se-
gue sumando adeptos.

En que consiste esta activi-
dade? Unha persoa esconde 
un obxecto máis un caderno 
onde queira, apunta as coor-
denadas exactas dadas polo 
GPS e introduce eses datos 
nunha web adicada ao geo-
caching. A xente pode consul-
tar se cerca da súa vivenda ou 
lugar de vacacións hai un te-
souro soterrado e deseguido 
comeza a busca. 

Isto levará a persoa a bus-
car o obxecto en cuestión e 
cando o atope, terá que apun-
tar no caderno o seu nome e 
a data no que o atopou. Así 
a seguinte persoa poderá po-
derá saber as persoas que es-
tiveron antes y poder formar 

parte desa pequena lista.

A dificultade é moi variable 
xa que nas diferentes webs es-
pecializadas de geocaching 
poderemos atopar rutas moi 

fáciles ou outras para xente 
máis preparada fisicamente. 

Todo depende do benestar 
dun mesmo ou da saúde que 
pode ter cada un.

Pode parecer moi fácil pero 
realmente hai rutas que te le-
van de tesouro en tesouro xa 
que  poden darche pistas para 
as seguintes localizacións. A 
axuda do GPS é fundamental 
para poder desfrutar e atopar 
os obxectos escondidos e por 
suposto, as ganas de pasalo 
ben é fundamental.

En Ames, por suposto que 
temos tesouros escondidos. 
Para todos aqueles que quei-
ran atopar os obxectos, pode-
rán facelo entrando na páxina 
oficial de geocaching (www.
geocaching.com) e poñer a 
súa dirección. Directamente 
xa aparecerán os lugares si-
nalados para que te poñas a 
investigar e adiante.

No Monte de San Marcos 
na Ameixenda, na Praia Fluvial 
de Tapia, en Pontemaceira, na 
Ruta da Auga... son algúns 
dos lugares nos que os afec-
cionados a este xogo puxeron 
os tesouros. Xa sabes, anímate 
e consegue atopar todo o que 
o geocaching está disposto a 
ofrecerche.

XOGAMOS AO GEOCACHING?
NA PROCURA DO TESOURO, PERO MÁIS 2.0

Diferentes formas de lecer están aparecendo nos últimos tempos. A última é unha sensación entre os máis aventureiros

Arriba, o imprescindible GPS. Sobre estas liñas unha 
proposta de paraxe para agochar o tesouro
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O Concello de Ames está 
executando obras no Portanxil, 
pertencente á parroquia de 
Trasmonte, para dotar de sa-
neamento a este lugar da zona 
norte do concello. Trátase 
dunha importante obra que le-
vaban anos reclamando os ve-
ciños e veciñas desta aldea. 
Estes traballos, que teñen un 
custo de máis de 100.000 eu-
ros, son sufragados a través do 
Plan de Acción Social da De-
putación da Coruña.

O alcalde de Ames, José 
Miñones, e o concelleiro de 
Obras Públicas e Servizos Bási-
cos, Blas García, achegáronse 
ata o lugar de O Portanxil para 
ver o inicio das obras que per-
mitirán dotar a esta aldea de 
saneamento. Esta obra, deman-
dada desde hai tempo pola ve-
ciñanza da zona, dá continui-
dade ás obras de saneamento 
xa executadas na parroquia de 
Trasmonte e responde á inten-
ción do goberno municipal de 
apostar polo rural e traballar a 
prol de conseguir que todas as 
aldeas e lugares do concello 
conten con saneamento.

Custa máis de 100000€
PORTANXIL 
CONTARÁ CON 
SANEAMENTO

O TRIPARTITO MENTRES CONTENTO CON CÓMO VAI TRASCORRENDO O MANDATO

Os Populares de Ames amo-
san a súa indignación pola úl-
tima nota de prensa das for-
macións políticas do tripartito 
xa que acusan ao anterior go-
berno do PP de deixar unha 
“herdanza oculta”. Recordan 
que esta situación ven dende o 
2011 cando Carlos Fernández 
rexía como alcalde e Miñones 
formaba parte dese goberno.

Segundo a información do 
Partido Popular, o anterior go-

berno do PSOE deixou un re-
manante de tesourería negativo 
por valor de 2.100.000 euros 
mentres que no 2015, cando 
gobernou Amor e entrou o tri-
partito, o remanente positivo foi 
de 3.313.357,53 euros e un su-
perávit preto de dous millóns de 
euros. 

A información difundida po-
las formacións políticas “parece 
que fai enfadar e levantar cer-
tas bochas” insisten os popu-

lares, que cren que “a política 
desenvolvida polo tripartito está 
baseada na manipulación e na 
apropiación das políticas feitas 
polo Partido Popular”.

Acusan a concelleira de 
Economía e Facenda, Genma 
Otero, de incumprir o prome-
tido polo seu partido de cobrar 
como máximo o triplo do SML, 
un 26% máis de cando estaba 
traballando na Xunta de Gali-
cia como funcionaria.

O PP ACUSA A JOSÉ MIÑONES DE 
MANIPULAR A INFORMACIÓN

AMES NOVO DENUNCIA QUE A EMMA 
COMEZA CURSO SEN PROFESORADO

O inicio de curso trae proble-
mas para a Escola Municipal de 
Música de Ames xa que, como in-
forma o grupo municipal Ames 
Novo, non está feita a contrata-
ción do profesorado para o curso 
que xa comezou.

A mediados de mes convocá-
base unha reunión informativa na 
que se daba a coñecer ao alum-
nado e as súas familias que a es-
cola de música non ía iniciar o 
curso segundo o previsto, dado 
que un informe de intervención 
indicaba a non procedencia da 
contratación do profesorado se-
gundo a proposta do goberno.

Este feito leva que moitos alum-
nos e alumnas véxanse afectados 
por esta situación e reclaman que 
o goberno faga algo canto antes. 
Ames Novo denuncia que o go-
berno non houbera previsto esta 
situación para que non se dera 
este tipo de problemas no inicio 
do curso.

O grupo municipal Pacto x 
Ames amosa unha preocupa-
ción por unha “factura irregu-
lar” que ascende a 21.417 
euros realizado polo goberno 
tripartito nun sistema de ví-
deoacta que foi contratado en 
marzo de 2016, pero aínda 
non está en funcionamento.

O contrato, din os de Argi-
bay, foi adxudicado a dedo a 
unha empresa con sede en Ma-
drid por un importe de 21.417  
€, xusto 363 euros menos que 
o permitido legalmente pola 
Lei de Contratos do Sector Pu-
blico, que fixa en 21780 €, in-
cluído o IVE, o máximo permi-
tido para unha contratación 
deste tipo. PxA arremete contra 
o triparito, composto por PSOE-
PODEMOS-BNG, de non muni-
cipalizar nin un só servizo, en 
materia de contratación segue 
abusando dos procedementos 
de adxudicación directa e dos 
procedementos negociados.

PXA PIDE CONTAS 
POR UNHA 
FACTURA

PSdeG-PSOE, CONTIGO PÓDESE-Ames e BNG consideran positivo o balance do goberno 
tripartito de Ames, así como valoran o alto grao de cumprimento do programa
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LISTA DE AGARDA NOS 
COMEDORES ESCOLARES

Excepto no colexio de Barouta

EN DECEMBRO

AMES ACOLLE A 1ªEDICIÓN DO  FESTIVAL 
INTERNACIONAL CINEMA CRIANZA

O primeiro festival inter-
nacional de cine infantil “Ci-
nema Crianza” celebrarase du-
rante os días 15, 16 e 17 de 
decembro en Ames, o conce-
llo con maior porcentaxe de po-
boación infantil de Galicia. 

As proxeccións terán lu-
gar nos auditorios das Casas 
da Cultura tanto do Milladoiro 
como de Bertamiráns. Ofrece-
rase unha programación coi-
dadosamente escollida e dife-
renciada por rangos de idade 
na que haberá lugar para o ci-
nema de animación, ficción e 
documental. Haberá dúas sec-
cións competitivas de curtame-
traxes e unha programación 
fóra de concurso.

Co apoio da Deputación 
da Coruña e do propio Con-
cello de Ames nace este festi-
val promovido dende a coope-
rativa Urdime co afán de ofre-
cer unha proposta cultural de 
calidade para as familias ao 

tempo que se promove o gusto 
polo cinema entre os máis ca-
tivos e contribúe á formación 
dun público futuro con sensi-
bilidade artística, interese cul-
tural e espírito crítico ante o 
consumo audiovisual. Para iso 
ofrecerase unha programación 
coidadosamente escollida e di-
ferenciada por rangos de idade 
na que haberá lugar para o ci-

nema de animación, ficción e 
documental.

O concelleiro de Educa-
ción e Cultura, David Santo-
mil, explicou que “o Concello 
de Ames cando foi coñecedor 
deste proxecto, presentouse á 
convocatoria de concorrencia 
competitiva para optar a ser 
sede deste festival. 

Para Ames, que é un conce-
llo eminentemente novo e cun 
alto porcentaxe de poboación 
en idade infantil, é un privilexio 
poder acoller este proxecto. 

Con esta iniciativa o con-
cello amesán posicionase no 
mundo audiovisual, tanto a ni-
vel galego como a nivel estatal 
e internacional”.

Un ano máis o Concello de 
Ames, a través da Concellaría 
de Educación e Cultura, pon en 
marcha o servizo de comedo-
res escolares, un dos proxectos 
municipais máis importantes. 

Trátase dun servizo que está 
xestionado directamente polo 
Concello e que conta co aseso-
ramento dunha técnica experta 
en nutrición e dietética que ela-
bora os menús dos alumnos/
as que son usuarios/as destes 
comedores. 

Ademais, os menús adáp-
tase semanalmente aos trata-
mentos específicos de apoio 
nutricional por alerxias, intole-
rancias e outras enfermidades 
existentes. 

Este ano 1.173 nenos e ne-
nas farán uso deste servizo mu-
nicipal. Ademais, para o curso 
2017-2018 hai 302 alumnos 
matriculados no programa Bos 

Días Cole e 161 nas Tardes 
Divertidas. 

Os servizos complementa-
rios de educación e concilia-
ción, no que está incluída a 
Rede Municipal de Comedores 
Escolares, teñen como princi-
pal obxectivo conciliar a vida 
familiar e laboral. 

 
Repartidos por colexios; o 
CEIP A Maía conta con 324 
alumnos/as, o CEIP Agro do 
Muíño ten 264 rapaces e ra-
pazas matriculados/as neste 
servizo, o CEIP de Barouta dis-
pón de 81 usuarios/as, no 
CEP de Ventín hai 299 nenos 
e nenas, e a Escola de Edu-
cación Infantil do Milladoiro 
conta con 205 escolares. En 
todos os comedores, excepto 
no do colexio de Barouta, hai 
lista de agarda. Este servizo 
conta con 22 traballadores 
(2 cociñeiros e 20 persoas de 
servizos xerais).

VOLVE O PROGRAMA “EN 
GALEGO CO TEU ACENTO”

PARA ESTRANXEIROS 

O Concello de Ames, a tra-
vés das concellarías de Nor-
malización Lingüística e de 
Servizos Sociais, abriu este 
venres, 8 de setembro, o prazo 
para inscribirse nunha nova 
edición dos Obradoiros de Lin-
gua e Cultura “En galego, co 
teu acento!. 

Trátase dunha actividade 
gratuíta de 30 horas de dura-
ción que se desenvolverá de 
luns a venres nas localidades 
de Bertamiráns e do Milladoiro 
durante os meses de outubro e 
novembro. Ofrécense un total 
de 40 prazas (20 para cada 
localidade). O prazo de inscri-
ción estará aberto ata o 26 de 
setembro.

O Concello de Ames re-
pite unha edición máis un 
obradoiro que todos os anos 
ten un grande éxito entre per-
soas procedentes de fóra de 
Galicia. 

Na actualidade Ames conta 
con persoas de 65 nacionali-
dades procedentes dos cinco 
continentes e cunhas 40 lin-
guas. Esta realidade multicultu-
ral converte o concello amesán 
nun espazo privilexiado de in-
tercambio cultural, unha inter-
culturalidade que o enriquece 
enormemente.

 
A concelleira de Normaliza-
ción Lingüística, Isabel Va-
quero, explica que “o obxec-
tivo desta actividade é que as 
persoas asistentes se acheguen 
á lingua e á cultura progresiva-
mente, nun proceso de apren-
dizaxe que pasa pola adquisi-
ción de coñecementos a par-
tir fundamentalmente do traba-
llo en equipo e da realización 
conxunta de actividades coas 
que se busca a toma de con-
tacto coa lingua. Será unha 
actividade basicamente prác-
tica cuns mínimos contidos 
teóricos”. 
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ÉXITO DE PARTICIPACIÓN NA 
PRIMEIRA CARREIRA DA FAMILIA

Éxito de participación na 
primeira edición da Carreira 
da Familia celebrada este pa-
sado sábado no Milladoiro. 
Un total de 249 participaron 
nesta nova proba deportiva 
na que houbo un moi bo am-
biente. Durante toda a tarde 
houbo animación musical, in-
chables para os nenos e nenas 
e sorteo de agasallos entre os 
participantes. O diñeiro reca-
dado, a través das cotas de ins-
crición, foi destinado á Asocia-
ción de Axuda a Nenos Onco-
lóxicos de Galicia (ASANOG). 
Dende o goberno municipal xa 
están pensando na segunda 
edición desta proba deportiva 

co obxectivo de celebrala no 
mes de xuño de 2018. A agru-
pación de Protección Civil de 
Ames estreouse neste evento.

O alcalde de Ames e conce-
lleiro de Deportes, José Miño-
nes, destacou o éxito de par-
ticipación da I Carreira da Fa-
milia. “Superamos o número 
de inscritos na antiga Milla Ur-
bana, que tamén se celebraba 
no Milladoiro, polo que pode-
mos dicir que este evento foi 
un éxito. Teño que felicitar aos 
gañadores/as e darlle as gra-
cias a moita xente, en primeiro 
lugar aos 249 que aportaron 
o seu grao de doazón e ani-

máronse a correr ou camiñar”.

Miñones tamén agradeceu 
“o traballos do persoal muni-
cipal e dos concelleiros e con-
celleiras do grupo de goberno 
por colaborar nesta iniciativa. 
O éxito desta primeira Ca-
rreira da Familia fainos pensar 
xa na seguinte. Como xa anun-
ciamos en xuño de 2018 tere-
mos a segunda edición deste 
evento, buscando a participa-
ción de máis familias que se 
sumen a camiñar ou correr con 
nós á vez que colaboran con 
unha boa causa”.

Ao longo de toda a tarde 

houbo actividades lúdicas para 
as familias que participaron na 
carreira ou se achegaron ata 
o aparcamento da Travesía do 
Porto. Tamén houbo inchables 
para os nenos e nenas e sor-
teo de agasallos para os par-
ticipantes. Arredor das 20:00 
horas fíxose a entrega de pre-
mios: á familia máis numerosa, 
á avoa ou avó de máis idade, 
á primeira ou primeiro en che-
gar á meta individualmente, 
á primeira familia de dous in-
tegrantes, á primeira familia 
de tres, de catro e á primeira 
de cinco (cuxos membros che-
garon todos ao mesmo tempo 
nestes casos).

O ALCALDE XA CONVOCOU PARA A SEGUNDA EDICIÓN EN XUÑO DE 2018

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

A ACTUALIDADE DO MOTOR 
VINTE ANOS INFORMANDO

FOTO: CONCELLO
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O venres, 22 de setembro, 
o alcalde e concelleiro de De-
portes, José Miñones, acompa-
ñado por varias concelleiras e 
concelleiros do grupo de go-
berno e da corporación munici-
pal recibiron, na Casa do Con-
cello, a Nadia Iglesias. Neste 
acto proxectouse o exercicio do 
programa longo realizado por 
Nadia no mundial de China. A 
patinadora amesá vén de con-
seguir a medalla de bronce no 
campionato do mundo júnior 
de patinaxe artística e procla-
mouse campioa de Europa a 
comezos do mes de agosto. Na-
dia Iglesias estivo acompañada 
de 22 rapazas e rapazas do 
Club de patinaxe Sarela, que 
acudiron a dito acto acompa-
ñados de súas nais e pais. Na-

dia volverá a competir no vin-
deiro mes de febreiro de cara a 
preparar os campionatos de Es-
paña de xullo e de Europa do 
vindeiro mes de agosto.

O xoves, 14 de setembro, 
pola tarde, alcalde e corpora-
ción daban o mesmo trato a 40 
padexeiros/as do club de pi-
ragüismo Ribeiras do Tambre, 
así como ao seu presidente e 
ao tesoureiro desta entidade 
amesán. Tamén asistiu o con-
celleiro de Deportes do Conce-
llo de Brión, Jesús Quintela, de-
bido a que un dos padexeiros 
reside neste municipio. Este re-
cibimento fíxose ao todos os ra-
paces e rapazas do club, pero 
especialmente a Gabriel Martí-
nez, Ángel González, Luís Guil-

bert e Antón Rivas que lograron 
este ano dúas medallas no cam-
pionato de España e cinco no 
campionato galego infantil e 
cadete. Entregóuselle un prato 
coa “A” de Ames feita pola ar-
tesá/palilleira amesá Ana Rosa 
Liste. Os rapaces e rapazas es-
cribiron no libro de sinaturas do 
Concello.

Con anterioridade,  o luns, 4 
de setembro, tamén pola tarde 
o rexedor Miñones e varios con-
celleiros recibían a Nuria Ra-
bano, que acaba de procla-
marse campioa de Europa coa 
selección de fútbol feminino sub 
19. A xogadora amesá, Nuria 
Rábano, formou parte deste 
equipo, aínda que tivo o infor-
tunio de lesionarse no segundo 

encontro da fase de grupos, 
polo que non puido disputar os 
tres últimos partidos da fase fi-
nal do Europeo. Para Nuria Rá-
bano foi a súa primeira fase fi-
nal dunha Eurocopa.

Os membros presentes pui-
deron coñecer de primeira 
man a experiencia vivida por 
Nuria Rábano na primeira 
fase final dun campionato 
de Europa, que disputou du-
rante o mes de agosto en Ir-
landa do Norte. A xogadora 
amesá, que actualmente mi-
lita no Real Club Deportivo da 
Coruña, asinou no libro de si-
naturas do Concello de Ames. 
Ademais, o alcalde entregou-
lle un libro con fotografías e 
historia do municipio. 

O CONCELLO RECIBE ÁS CAMPIOAS DE 
PATINAXE, TENIS E AOS PADEXEIROS 

LOGO DUN VERÁN CHEO DE ÉXITOS DEPORTIVOS, CHEGOU O RECOÑECEMENTO DA VECIÑANAZA

RECEPCIÓN AO MILLARAIO

O pasado 4 de setembro, 
o alcalde de Ames, José Mi-
ñones, acompañado de varios 
concelleiros e concelleiras reci-
biron a un grupo de 16 rapa-
ces e rapazas do club de atle-
tismo Millaraio, así como ao 
presidente do club, dous directi-
vos, unha adestradora e varios 
pais e nais.

O presidente do Millaraio, 
José David García Arcos, asinou 
no libro de sinaturas do Conce-
llo de Ames. A recepción reali-
zouse no salón de plenos, para 
de seguido, baixar á entrada da 
Casa do Concello onde fixeron 
unha foto de grupo. Neste acto 
participou Claudia Costas, pri-
meira medallista absoluta da his-
toria do club. Esta rapaza, sendo 
cadete, conseguiu a medalla de 
bronce en salto de lonxitude no 
campionato galego absoluto. Foi 
un grande éxito tendo en conta 
que competiu con atletas de ca-
tegoría superior. 

No apartado feminino ta-
mén cómpre destacar a Zulfa 
Muíño, que conseguiu a pri-
meira medalla nacional indi-
vidual da historia do club no 
campionato de España infantil 
individual. Foi bronce na cate-
goría de tríatlon feminina E de 
marcha, xavelina e 80 metros 
lisos. 

Na categoría masculina, 
destacan os logros consegui-
dos por Torcuato Labella, que 
foi dobre medallista no cam-
pionato galego de lanzamen-
tos de inverno (conseguiu a 
medalla de ouro en lanza-
mento de disco e bronce en 
lanzamento de xavelina) e 
por Daniel Mato que ao igual 
que o seu compañeiro tamén 
foi dobre medallista nos cam-
pionatos galegos de inverno e 
de verán, conseguindo a me-
dalla de ouro en lanzamento 
de xavelina en cada un dos 
campionatos.

TAMÉN RECIBIRON A FELICITACIÓN DA CORPORACIÓN



ACTUALIDADE 

15SETEMBRO  2017

AUTOBUSES MILLADOIRO                                                      

Luns a Venres Laborables

Con parada en r/ da Rosa. 

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

Con parada na Estación de Autobuses. 

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

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

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

Sábados Laborables

Con parada en rúa da Rosa. 

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

Con parada na Estación de Autobuses. 

Autobuses de Calo:   8:24 ·  9:28

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

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

Domingos e  Festivos

Con parada na rúa da Rosa. 

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

Con parada na Estación de Autobuses. 

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

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

Poligono de Milladoiro.    Luns a Venres

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

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

Luns a Venres Laborables

Con saída desde rúa da Rosa. 

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

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

Con saída desde Estación de Autobuses. 

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

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

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

Sábados Laborables

Con saída de rúa da Rosa. 

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

Con saída desde Estación de Autobuses. 

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

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

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

Domingos e  Festivos

Con saída de rúa da Rosa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rúa Agro do Medio
Tel: 900 132 204

TELÉFONOS DE INTERESE                                                      

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

Con salida desde Estación de Autobuses. 

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

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

Poligono de Milladoiro.    Luns a Vernes

Con saída de rúa da Rosa. 

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

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

AUTOBUSES BERTAMIRÁNS                                                   

Destino Santiago   

Luns a venres

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

Sábados, Laborables:

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

Domingos e Festivos:

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

Luns a Venres Laborables.     De Setembro a xuño.

Con saída desde Milladoiro. 

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

Con saída desde Bertamiráns. 

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



1.- Nunha tixola engadimos a améndoa, co lume a media temperatura e removéndoa sen parar cunha culler de 
pau, tostamos a améndoa ata que vexamos que adquire un ton dourado. Apartamos a tixola do lume e retiramos 
a améndoa para evitar que se siga cociñando coa calor remanente da tixola. 

Aínda que este paso é opcional, creo que a améndoa tostada potencia o seu sabor, e queda perfecta para este 
tipo de torta. Se compramos améndoa enteira, moémola antes de tostala.

2.- Nun bol mesturamos a améndoa moída e lixeiramente tostada, a manteiga derretida e o azucre. Coa axuda 
dun garfo integramos os ingredientes ata conseguir unha pasta espesa e densa. Reservamos.

3.- Estendemos a masa crebada sobre un molde que previamente cubririamos con papel vexetal. Dámoslle a 
forma do *molde e deixamos que sobresaia dos bordo do molde para logo poder dobrar a masa. Estendemos a 
pasta de améndoa na base da torta.

4.- Cortamos os figos de catro partes e colocámolos seguindo o deseño que máis nos guste, directamente sobre a pasta de améndoa.

5.- Dobramos o exceso de masa sobre os figos e pintamos esa masa que queda á vista cun chisco de manteiga derretida e espolvoreamos azucre so-
bre ela.

6.- Co forno previamente quente a 180º C, con calor por arriba e por abaixo e sen a opción de ventilador, enfornamos a torta durante 35 minutos. De-
pendendo do tipo de masa que empreguemos, se é comprada ou elaborada en casa, o tempo de enfornado pode variar. A idea é conseguir que a masa 
quede dorada. Nese momento a torta estará lista. Retiramos a torta do forno e deixamos que se arrefríe sobre unha grella antes de desmoldala e gozala.
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Proximidade. Honestidade. 
Solvencia. Pluralismo.     

INGREDENTES:
• 125 G. AMÉNDOA MOÍDA
• 100 G. MANTEIGA DERRETIDA
• 80 G. AZUCRE
• MASA CREBADA PARA TORTAS 

(FROLLA, PATÉ SUCRÉE) ou   
ROLO PREELABORADO

• 10-12 FIGOS

www.galletasparamatilde.com

TORTA DE 
AMÉNDOA 

E FIGOS
 Sandra Novo

[Blogueira]

NUTRICIONISTA

Avda. da Mahía, 119    15220    Bertamiráns - Ames
T +34 881 819 556  /  pmedica@servinorprevencion.com

Promoción válida hasta el 31/10/2017, no acumulable a otras ofertas

Aprender a comer de manera saludable

Tratamiento de desórdenes alimentarios

Controlar o evitar el agravamiento de problemas
digestivos

Mejorar el rendimiento deportivo

Dietas adaptadas a las etapas de embarazo y lactancia

Aumento o disminución de peso

Dietas frente a afecciones cardiovasculares o de hipertensión

Apoyo en el cuidado de personas mayores (interacciones con fármacos,
hidratación adecuada, dietas especiales)
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