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OPINIÓN
POR  CARLA REYES

El silencio de la vergüenza

El destino hace de las suyas.  El fin de semana nos ha dejado el cuerpo temblando y el alma encogida ante la violencia de tres asesinatos de mujeres, dos de 
ellos en Galicia.

A veces da la sensación de que la brutalidad machista es una enfermedad que funciona por brotes, como si fuera un mal contagioso. 
Casi al mismo tiempo que se producían estos tres asesinatos se publicaba el informe del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo 

General del Poder Judicial. 

Pues con la presencia de estas muertes en la retina y sin ánimo de que este comentario se centre en la frialdad de las estadísticas, creo que algunos datos 
que recoge este informe merecen una reflexión.

La primera cifra que llama mi atención es que los juzgados españoles reciben cada día 426 denuncias por violencia de género. Eso quiere decir 426 mujeres 
que denuncian un maltrato, cada día, 426 mujeres que se atreven a desafiar a su maltratador y presentan una denuncia ante un juez. Es un 14% más que el año 
anterior. Llevamos años insistiendo en la necesidad de que la víctima o su entorno familiar presente esa denuncia porque es la condición necesaria para que el 
protocolo judicial se ponga en marcha contra el agresor y se inicie el de la protección a la maltratada. Buena noticia, parece que esa recomendación básica co-
mienza a calar.

La cara negativa es que sólo el 1,31% son denuncias presentadas por los familiares de la víctima. Es decir que toda la responsabilidad de denunciar recae so-
bre la propia mujer maltratada y que la familia o el entorno inmediato no toma la iniciativa. Esto es preocupante porque sabemos que para la víctima ir a la po-
licía es un acto que realiza cuando ya no aguanta más, es decir, cuando ya ha sufrido todo tipo de vejaciones. ¿Cuánto dolor se le hubiese evitado denunciando 
con antelación?

Preocupante es el número de mujeres que se echan atrás y retiran la demanda. De las 38.402 denuncias presentadas, en 4.810 casos la víctima de violencia 
machista ha decidido no declarar. La única explicación es que detrás de ese número hay 4.810 mujeres con miedo a la represalia. Es un mensaje claro a las ad-
ministraciones públicas: las víctimas necesitan sentirse protegidas para seguir adelante con el proceso. 

Por último se incrementa el número de sentencias, de las cuales la inmensa mayoría son condenatorias para el agresor.
La conclusión es que, según estas cifras, la justicia hace su trabajo, que no es otro que castigar. Pero la pregunta es si con ello resolvemos el problema. Me 

temo que no. Estamos ante una realidad dolorosa, desigualmente comprendida y desigualmente tratada. Una realidad ante la cual buena parte de nosotros 
no hemos querido mirar a los ojos. El maltrato y la vejación hacia la mujer ha sido un asunto tabú durante siglos. Un asunto que nadie ha querido reconocer, ni 
quien las sufre, ni -por supuesto- quien la ejerce.   Ni tampoco las familias de unos y otras. Hemos amparado esta violencia con el silencio. El silencio de la ver-
güenza.
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O día 7 de xaneiro, despois do día 
máis máxico para os rapaces, come-
zaron a famosas rebaixas de inverno. 
Durante semanas, a maioría dos co-
mercios poñen moito do seu stock 
con descontos que poden ir dun 30% 
ata un 70% de baixada do seu prezo 
habitual. As grandes superficies sem-
pre levan a mellor parte pero o pe-
queno comercio, o que está ao lado 
das nosas casas, teñen interesantes 
ofertas que moitas veces pasan des-
apercibidas para o consumidor. 

Os expertos pensan que o con-
sumo crecerá un 5% respecto ao ano 
pasado e en termos de emprego, a 
consultora Adecco estima que os 
contratos aumentarán un 3%, un to-
tal de 3.900 novos postos de traba-
llo. Certo é que a meirande parte 
destes contratos veñen polas gran-
des superficies, pero un pequeno 
porcentaxe que aumenta cada ano, 
ven dado polo pequeno comercio. 

O empresario e o comercio de-
ben de achegarse moito máis a per-
soa centrando a seu servizo na aten-
ción personalizada que non poden 
dar as grandes empresas tipo Ama-
zon ou calquera de internet.

Que necesita o comercio de ba-
rrio para despuntar? Que se pode fa-
cer para que vaian aumentando as 
súas vendas? Teñen que colaborar as 
administracións e as asociacións? ou 
é algo que debe implicar a tódolos 
veciños e veciñas? 

José Manuel Fernández, da aso-
ciación Palmira Boulevard, pensa 
que debería potenciarse o comer-
cio de barrio, o emprendemento e a 
creación de certas actividades regu-
larmente. “En Palmira Boulevard cre-
mos nas actividades que impliquen o 
movemento dos veciños, por exem-
plo, en San Xoan temos a nosa mí-
tica sardiñada e durante todo os ven-
res de novembro, temos un magosto 
para tódalas persoas que pasen pola 
nosa rúa”. José Manuel pensa que 
“debemos crear unha sinerxía en-
tre veciños e comercios para que se 

poida chegar a ver movemento nas 
rúas e dende logo, ao fin e ao cabo, 
iso crea vendas entre os negocios”. 

Dende a ACB, Pablo Súarez fála-
nos que “estamos pensando en facer 
vales de promocionais e un gran sor-
teo para incentivar o consumo pero 
de cara as rebaixas de verán. Fora de 
iso, a campaña sempre é a mesma 
con descontos do 30% mínimo ata 
moito máis alá do 50% en sectores 
como téxtil ou calzado”. 

Manel Pardo, vicepresidente da 
AEMI comenta “Vimos de facer un 
esforzo na campaña de Nadal e nos 
imos volcar nas redes sociais, en rea-
lidade as campañas de “rebaixas” 
que se producían en datas moi con-
cretas xa non son tan importantes ao 
poder facer descontos en calquera 
época do ano. Si é certo en todo caso 
que hai unha costume en xaneiro e 
que resulta convinte promocionar o 
comercio en estas datas concretas”

As tres asociacións pensan que o 
concello debería sempre sentarse e 
falar. José Manuel cree que “as re-
unións da mesa de comercio local 
deberían facerse con certa regulari-
dade, cada dous meses máis o me-
nos. Que poidamos ter un calenda-
rio de actividades que debater pese 
a que moitas veces non poidamos 
a chegar a determinados acordos, 
pero polo menos, sentarse e falar”. 
Pablo destaca que a sintonía que ten 
con Isabel González Cancela, con-
celleira de Promoción Económica, é 
moi boa pese aos últimos choques 
pola cabalgata de reis. “Sei que a 
cabalgata non dependeu dela e se  
teño que falar con alguén no conce-
llo, ela sempre me atende sen pro-
blema algún, por iso a relación con 
ela sempre é boa. 

O problema ven que a situación 
no concello é difícil con tres partidos 
gobernando e tres programas dife-
rentes e por si fora pouco, sete par-
tidos na escena política”. Pola súa 
banda, a AEMI é moito máis crítica 
coa situación co concello xa que se-

gundo eles afirman “no mes de maio 
tivemos unha comida co alcalde, a 
concelleira de comercio e os técni-
cos do departamento e entregou-
selles un documento con algunhas 
ideas sobre o Milladoiro. A día de 
hoxe non vimos ningún cambio. Non 
sabemos que modelo de comercio 
cre o concello que ten que existir en 
Ames.

José Manuel e Pablo coinciden 
en que no se debe politizar as aso-
ciacións ou as súas decisións, son ór-
ganos independentes que buscan os 
intereses dos comerciantes aos que 
representan. Saben que os foros de 
opinión política xa se fan cada catro 
anos e que é innecesario facer po-
lítica no seu deles polo que as súas 
opinións non buscan desestabilizar 
o goberno senón que poidan darse 
conta da súa xestión con certos te-
mas importantes que lles afectan.

Respecto ao tema da competen-
cia cos grandes centros comerciais, 
Pablo opina que “é imposible com-
petir contra eles, é unha guerra to-
talmente perdida. Pero non por iso 
debemos de claudicar, podemos 
ofrecer o mesmo produto pero con 
outro tipo de atención personalizada 
e máis preto do veciño”. Ademáis, o 
presidente da ACB considera nece-
sario que todas as empresas deben 
ter presencia en internet, “é o fu-
turo e polo tanto se non hai presenza 
alí, tampouco podes pedila na rúa”. 
Desde logo a Asociación de Comer-
ciantes de Bertamiráns ten claro que 
apostar pola tecnoloxía é algo funda-
mental por iso “dende as asociación 
de comerciantes do concello temos 
pensado crear unha plataforma cha-
mada MercaAmes, no que se reco-
lla toda a oferta comercial de Ames 
nunha mesma páxina”.

No tema sobre emprendimento, 
José Manuel fálanos que dende a 
súa asociación “danse facilidades 
aos emprendedores. Falamos cos 
propietarios dos locais baleiros para 
que baixen o aluguer e durante un 
ano o emprendedor teña unha bo-

nificación dun 75%. Así damos unha 
marxe para que prospere o negocio, 
se vai ben pois gañamos todos, se vai 
mal entón o emprendedor asume 
poucas perdas”. Pola parte da ACB, 
eles están pensando en poñer en 
práctica algunhas medidas coma du-
rante un par de meses anunciarse na 
súa plataforma de forma gratuíta ou 
asesoramento legal pero no que re-
calca esta asociación é “poder gravar 
aos propietarios dos locais baleiros, 
así de claro, non é da miña compe-
tencia nin da asociación, pero penso 
que a administración debería facer 
iso para por unha banda, baixar os 
prezos dos locais que son astronómi-
cos nalgúns casos e polo outro, po-
der dar marxe as persoas que quei-
ran abrir un negocio. 

Manel Pardo explica que “é certo 
que as asociacións poderíamos ofre-
cer máis apoio aos emprendedores 
pero vimos dunha etapa moi com-
plexa e estamos nun momento de 
repensar o noso lugar. Ofertar servi-
zos de apoio aos comerciantes e aos 
emprendedores é unha prioridade 
pero temos que ter claro que preci-
san. Cursos? xestión? ofertas colecti-
vas en seguros ou cousas similares?”. 
Así mesmo, a AEMI están rematando 
unha serie de acordos que farán que 
os socios da asociación teñan des-
contos en seguros, asesoramento e 
protección de datos e asesoramento 
en publicidade e marketing.

Sexa como sexa, a situación do 
comercio en Ames tense que ver 
apoiada por tódolos sectores públi-
cos coma privados. A man que tende 
o concello así coma a que tenden 
as asociacións debe acercar postu-
ras e sobre todo poder debater con 
normalidade e tranquilidade sobre a 
problemática actual. Poderán ser di-
ferentes opinións pero falando en-
téndese a xente, así di o refrán, e 
creo que estamos nun momento 
polo que todos deben sentarse na 
mesa. Se todo o mundo está recep-
tivo, por que esperar máis? Deben ir 
todos xuntos, agarrados da man, e 
mirando para adiante.

O COMERCIO BUSCA NA UNIÓN UNHA SAÍDA
Por Chema Fernández
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- Que se fai dende a concellaría 
de Participación e Atención Veciñal 
e Promoción Económica?

A concellaría de promoción eco-
nómica e participación veciñal é 
unha concellaría de trato persoal 
e continuo co cidadán, por tal mo-
tivo ao comezo da lexislatura fixé-
ronse cambios na casa consistorial e 
abriuse unha despacho desde onde 
atendemos á veciñanza de maneira 
directa, e que atendo eu persoal-
mente.

A maiores, este ano este goberno 
está a traballar nos primeiros orza-
mentos participativos e percorrere-
mos todas as parroquias para expli-
carllos e falalos con eles, e xa no que 
vai deste mandato mantivemos va-
rios xuntanza coas asociacións de ve-
ciños e veciñas xa que entendemos 
que ese ten que ser o camiño ir man 
en todo aquelo que sexa posible.

O gran cambio deste goberno é 
que fomos quen de abrir as portas 
do concello para que os e as veci-
ñas poidan ter comunicación directa 
co alcalde cos concelleiros e conce-
lleiras a aparte por suposto da que 
teñan xa directamente cos traballa-
dores e traballadores dos distintos 
departamentos do concello ós cales 
quero agrecer o seu traballo no día 
a día. 

Dende a nosa responsabilidade 
tentamos que o sector empresarial 
e o consumidor se atopen en cons-

tante consonancia e se beneficien o 
un do outro de forma simbiótica.

- Centrándonos na área de Pro-
moción Económica, ten o concello 
algún plan específico para mellorar 
o tecido empresarial amesán? 

Estamos nunha época de cambio 
no modelo produtivo, onde o em-
prendemento e  a innovación son 
aspectos cruciais; dende o conce-
llo cremos na necesidade de impul-
sar o desenvolvemento de accións 
que impulsen estes aspectos. O de-
partamento de promoción econó-
mica desenvolveu en decembro o 
primeiro “Roteiro Maker” unha xor-
nada de innovación da que se fixo 
participe aos institutos amesáns e 
na que se desenvolveron xornadas 
destinadas ao sector empresarial e 
exposicións de novos emprendedo-
res e accións formativas destinadas 
ao fomento da innovación, paréce-
nos un xeito de traballar que ten 
sentido no presente e terá eco no 
futuro. Tamén destacar que para nós 
o emprego é fundamental, e por iso 
contamos coa posta en marcha de 
dous obradoiros que permiten for-
mar a persoas en paro, o programa 
integrado ou preparando para os or-
zamentos do 2017 unha partida para 
a posta en marcha dun Coworking 
que permita compartir espazos e siner-
xías comúns entre emprendedores.

- En que tipo de actividades cola-
bora o Concello coas asociacións de 
Comerciantes?

O tecido comercial e un dos prin-
cipais valores dun concello, a existen-
cia dun sector comercial forte e inde-
pendente é un dos principais valores 
para crear un sentimento de identi-
dade propia.

Conscientes desta importancia o 
Concello de Ames colabora coas aso-
ciación de comerciantes, agrupa-
cións e empresarios individuais todo 
o ano en todas aquelas actividades 
que desenvolve, aportando os recur-
sos económicos e loxísticos que es-
tán na nosa man para poder desen-
volver as actividades propostas.As 
catro asociación de comerciantes es-
tán integradas dentro da Mesa Lo-
cal de Comercio, que debe funcionar 
como órgano colexiado de partici-
pación, coordinación, cooperación e 
colaboración entre a Administración 
local e os axentes representativos do 
sector comercial.

- Dende fai pouco os veciños do 
concello teñen a súa disposición en 
Bertamiráns e Milladoiro oficinas 
da Unión de Consumidores de Gali-
cia para resolver a súas dúbidas, foi 
unha iniciativa do concello poder 
dispor destas oficinas que atenda as 
reclamacións dos usuarios?

O goberno actual é consciente 
que dende fai anos existía unha de-
manda non cuberta cos cidadáns 
amesáns. Para que un cidadán pui-
dera obter información especiali-
zada acerca dos seus dereitos como 

consumidor era preciso que se des-
prazaran a Santiago. Isto afectaba ta-
mén aos empresarios que moitas ve-
ces non eran conscientes de todos 
os aspectos legais de obrigado cum-
primento. A unión de consumidores 
de Galicia é membro da mesa local 
de comercio do Concello de Ames 
dende a súa fundación co anterior 
goberno do PSOE. No 2016 desen-
volveu en colaboración co Concello 
varias xornadas informativas sobre 
a factura da luz e froito desta cola-
boración conseguíronse os primeiros 
pasos para asinar un convenio que 
permita prestar este servizo no con-
cello dun xeito eficaz e gratuíto para 
o cidadán e para a entidade local, é 
de agradecer o traballo que levan a 
cabo a UCGAL.

- Teñen pensado seguir colabo-
rando coa UCGAL durante este ano 
con charlas ou algún tipo de activi-
dade?

A finais do ano pasado e froito 
das peticións de empresarios locais 
desenvolveuse unha acción informa-
tiva destinada a comerciantes e hos-
taleiros acerca dos dereitos de autor. 

Do mesmo xeito este ano xa se 
desenvolveu unha xornada informa-
tiva sobre as cláusulas chan na que 
o salón de plenos viuse desbordado 
e xa nos solicitaron repetila no Milla-
doiro, estas son accións importantes 
para que os cidadáns poidan coñecer 
os seus dereitos e dende a nosa con-
cellaría parécenos moi importante 
esta forma de traballar e seguiremos 
traballando e colaborando xuntos.

- Nun concello coma Ames a par-
ticipación veciñal é un tema sempre 
a ter en conta. Está contenta coa im-
plicación dos veciños? Pensa que as 
e os amesáns deberían participar 
moito máis co concello e cos comer-
cios?

Como todos sabemos o Concello 
de Ames é un concello moi novo con 
poboación por asentar, no eido em-
presarial ten dúas cabezas visibles 
como son O Milladoiro e Bertami-
ráns o cal dificulta en gran medida o 
desenvolvemento de acción que in-
volucren a cidadanía.

Pero aínda así a participación ve-
ciñal e importante e cada vez máis, 
e con respecto a participación, ta-
mén dende o goberno temos que fa-
cer o esforzo por a nosa parte para 
implicalos máis e estou segura que 
tanto a cidadanía como o comercio 
responderán e aínda que non sem-
pre poidamos ir xuntos seguro que 
haberá moitos asuntos que si, xa 
que todos traballamos polo mesmo  
por e para os veciños e veciñas, e 
pola miña parte como non podía 
ser doutra maneira estou a dispo-
sición de todos eles sempre que 
queiran.

Isabel González Cancela é unha persoa 
mítica da escena política amesán. Foi 
concelleira de Servizos Sociais e Igualdade 
dende o 2004 ata o 2011, moitos dos 
servizos que ven prestando o concello 
levan a súa sinatura. Coa entrada do novo 
goberno, González asumiu a concellaría 
de Participación e Atención Veciñal e 
Promoción Económica.

Isabel González:  un 
sector comercial forte e 
independente é un dos 
principais valores dun concello
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Dende o pasado novembro, a UCGAL ven prestando servizos de asesora-
mento presencial a tódolos veciños de Ames nas dúas oficinas que o conce-
llo pon a súa disposición. O convenio firmado polas dúas partes ven de es-
tablecer que se cederán dous espazos, un en Milladoiro e outro en Berta-
miráns, para que os veciños e veciñas poidan plantexar as súas dúbidas en 
temas de consumo e ademais dúas actividades ao ano sobre diferentes te-
mas de actualidade. A primeira delas foi a mediados do mes de xaneiro so-
bre as cláusulas chan, un tema que afecta directamente as hipotecas de moi-
tas amesáns e que pode marcar un precedente en relación ás entidades fi-
nanceiras.

A redacción de AMSGO! tivo a oportunidade de falar con Félix Caramés, 
un dos técnicos da UCGAL, e de preguntarlle  sobre que asesoramento pode-
mos buscar os veciños nas súas oficinas de Milladoiro e Bertamiráns.

- Fai un par de meses a UCGAL firmou un convenio co Concello de Ames 
para poder prestar servizos de asesoramento. Fálanos desa firma e que be-
neficios trae para as veciñas e veciños.

Este convenio empezou porque Ames tiña un déficit de atención ao con-
sumidor e hai problemas como telecomunicacións, electricidade e banca, so-
bre todo agora, que necesitan de asesoramento. Chegouse un acordo no que 
o concello cedía dous espazos; un na Rúa Viorneira 6 e outro no Pazo da Pe-
regrina para á atención dos veciños e veciñas cun horario adaptado. Para Mi-
lladoiro, os luns de 10:00 a 14:00 e os martes de 10:00 a 14:00 e de 16:30 a 
20:30 e para Bertamiráns, os mércores de 16:30 a 20:30 e xoves de 10:00 a 
14:00 e de 16:30 a 20:30. Ademais, o convenio recolle a celebración de dúas 
actividades anuais como charlas ou talleres para aclarar os temas máis ac-
tuais do momento.

- Agora mesmo co temas das cláusulas chan ou dos gastos de notaría e 
rexistro haberá unha chea de reclamacións, non é así?

Hai unha pequena avalancha porque están a saír moitas noticias novas 
e realmente, como cada día hai cambios, a xente está moi desubicada. É un 
tema moi complexo e as informacións que saen a veces poder ser confusas 
dependendo do medio de comunicación. A xente está descolocada e é un 
tema que afecta case a un cen por cen dos hipotecados, sobre todo na loca-
lidade de Ames, e polo tanto hai moita demanda de información. 

O problema das cláusulas chan ven dende fai un par de anos cunhas sen-
tenzas do Supremo que as anulaba en determinadas entidades financeiras, 
pero esa nulidade non significaba a retroactividade de efecto senón dende 
a sentenza. Que pasou agora? Pois o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, 
nunha consulta feita por un tribunal de Granada, responde que a nulidade 
ten que ser total, dende a firma, polo tanto os efectos desas cláusulas té-

ñense que revocar, e dicir, devolver tódolos cartos cobrados a maiores. Por 
iso é un tema que a xente está interesada e máis no seu caso concreto para 
ver como lles pode afectar.

Ademais, hai que sumarlle unha sentenza dun ano atrás, pero que saíu fai 
pouco na prensa, que tamén declara nulo os gastos de inscricións das hipote-
cas coma notaría, rexistro, determinados impostos, etc. e que os bancos co-
braron aos consumidores pero que debían de asumir eles.

Xuntando estas dúas cousas, como podedes ver, fórmase unha problemá-
tica bastante grande e complexa.

- Imaxino que despois do boom do tema bancario haberá xente que ta-
mén trae outro tipo de reclamacións como telefonía ou electricidade.

Si, por suposto, é un clásico todo o que ten que ver coas empresas de te-
lecomunicacións e luz.

- Falamos da factura da luz. Tódolos meses chega un papel aos nosos do-
micilios con diferentes conceptos que moita xente non entende de electri-
cidade. Como se lles pode explicar aos veciños e veciñas de Ames esa fac-
tura?

Sobre o tema da luz fixéronse e se seguen facendo moitas actividades de 
comprensión deste tipo de recibos. En Ames fíxose unha charla sobre este 
tema que eu mesmo din fai un ano. Imaxíno que moita xente non puido acu-
dir, por iso recomendo achegarse ás oficinas de Milladoiro ou Bertamiráns e 
preguntar calquera tipo de dúbida.

É complicado entender o orixe de cada concepto e ademais se estamos 
a falar de se é xusto ou non comprender a cantidade de diferentes partidas 
do recibo. 

- Agora que estamos na época das rebaixas, podes darnos un par de con-
sellos?

Nas rebaixas contas cos mesmos dereitos que durante todo o ano. Non se 
pode eliminar prazos de garantía, de reclamacións, de devolucións, nin nada 
de ese tipo. Que quede ben claro que por estar en rebaixas non querede di-
cir que perdamos os nosos dereitos como consumidores.

Un consello a nivel económico e fixarse dos cartos do presuposto de cada 
un e tamén que as prendas non teñan ningunha tara ou defecto porque aí xa 
non entraría no tema das rebaixas, senón nun saldo. Algúns establecemen-
tos intentan colocar eses saldos nas rebaixas e non é legal polo tanto hai que 
andar con ollo nese tema.

Félix Caramés,

Hai unha 
pequena avalancha 
de consultas 

responsable 
das oficinas 
da UCGAL en 
Ames
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Con�amos en los expertos de Leis & Negocios 
para la reclamación de nuestra cláusula suelo 
y de los gastos abusivos de nuestra hipoteca.

Y nos dan la garantía de que en caso de ganar 
la reclamación y sólo en ese caso nos 
cobrarán un porcentaje de la misma.

Reclamamos los gastos y cláusulas 
abusivas de la hipoteca porque es 
nuestro derecho

reclamamos 
los gastos y cláusulas abusivas 

de su hipoteca 
Dr. Teixeiro, 13 3º Santiago
leisynegocios@leisynegocios.com
981 1o 40 10 - 620 28 49 59
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- Que é o primeiro que debe fa-
cer unha persoa que teña ou sos-
peite ter unha cláusula solo no seu 
préstamo hipotecario?

- O mellor para sentirse tranquilo 
é poñerse en mans profesionais. Un 
avogado pódelle indicar e corroborar 
coa entidade bancaria se existe esa 
cláusula solo e outros gastos que son 
susceptibles de ser reclamados. 

O primeiro que hai que facer é re-
unir a documentación necesaria para 
estudar o caso, para iso basta con ir 
ao banco onde ten a hipoteca e pe-
dir un extracto de todos os pagos da 
hipoteca. Non hai que asustarse, por 
moitos anos que se leven de hipo-
teca son dous ou tres folios de mo-
vementos bancarios que a entidade 
bancaria lle vai dar sen problema.
Neste extracto xa se pode ver se hai 
cláusula solo. Sobre todo a partir de 
2011, cando o Euríbor estaba moi 
baixo, os afectados continuaban pa-
gando entre un 3% e un 4% de inte-
rese pola cláusula solo. 

Para poder reclamar, é impres-
cindible a escritura notarial do prés-
tamo, non a de compravenda (moi-
tos clientes confunden ambos docu-
mentos). De non tela é mellor pedila 
ao banco, pois unha copia simple do 
notario conleva uns gastos.

Con estas dúas cousas, o listado 
os movementos e a escritura do 

préstamo hipotecario, xa se pode re-
clamar.

- Que posibilidades hai de recla-
mar con éxito a devolución do pa-
gado de máis?

- Se a cláusula solo aparece na es-
critura, temos o 99,9% de posibilida-
des de que a reclamación sexa satis-
feita. Lembremos que xa antes desta 
sentenza do Tribunal de Xustiza Eu-
ropeo do 21/12/2016 se acadaba 
unha porcentaxe importante de sen-
tenzas favorables. 

Agora pensamos que será moito 
máis doado e rápido conseguir a de-
volución do cobrado de máis polas 
entidades crediticias.

- É máis recomendable reclamar 
nos tribunais ou resulta preferible 
botar man da vía extraxudicial re-
centemente aprobada?

- Non son excluíntes. O cliente 
pode intentalo primeiro pola vía ex-
traxudicial e se considera que non 
está completamente satisfeito pode 
acudir despois aos tribunais.

Desde o noso despacho, nós 
sempre recomendamos empezar 
por unha primeira vía extraxudicial, 
por dous motivos: un económico, 
xa que o procedemento é moito 
máis barato, e outro temporal, por-
que se obtemos un resultado favo-

rable neste primeiro intento evita-
mos ao cliente meterse nun proce-
demento xudicial que se vai alongar 
no tempo. Co resultado que obte-
mos na primeira reclamación extra-
xudicial o cliente decide se se consi-
dera suficientemente satisfeita a de-
manda ou se quere acudir aos tribu-
nais. Esta vía xudicial, insisto, sempre 
está aberta aínda que se reclamara 
antes extraxudicialmente.

- Que outro tipo de gastos vin-
culados a préstamos nos pode es-
tar pasando o banco que realmente 
non temos que pagar? É posible re-
cuperalos?

- Hai xa sentenzas respecto dos 
gastos hipotecarios que aconsellan 
reclamar pola mesma vía por con-
siderarse cláusulas abusivas. Por 
exemplo, a sentenza 705/2015 de 23 
de decembro do Tribunal Supremo 
declarou abusiva a cláusula do BBVA 
que impón ao prestatario o pago de 
todos os gastos, tributos e comisións 
derivados do préstamo hipotecario.

Os gastos que se recuperan son 
o Imposto de Actos Jurídicos Docu-
mentados (AJD), os honorarios do 
notario e do Rexistro da Propiedade. 
Pero aquí convén advertir, para des-
facer malos entendidos, que falamos 
sempre dos gastos referidos á es-
critura de constitución da hipoteca, 
non da compra da vivenda. Segundo 
apareza reflectido na escritura, pó-

dense tamén reclamar gastos de ta-
xación, asesoría, seguros, etc.

- Cal é a súa experiencia na xes-
tión de reclamacións sobre cláusu-
las solo?

- Os avogados que colaboramos 
no despacho levamos anos recla-
mando cláusulas solo. Antes o pro-
cedemento chegaba case sempre á 
vía xudicial e a porcentaxe de éxito 
xa era moi importante.

- Que garantías de éxito ofrece 
nos seus servizos?

- O noso despacho pon a dispo-
sición dos clientes letrados con am-
pla experiencia neste campo e unha 
sólida formación profesional.Dedicá-
monos e estudamos cada caso per-
soalmente, porque aínda que poida 
parecelo as situacións non son sem-
pre as mesmas Informamos ao 
cliente e dámoslle o noso consello 
profesional, temos sempre en conta 
a súa opinión e o que pretende coa 
reclamación. 

Dende o punto de vista econó-
mico, o convencemento no éxito da 
reclamación pola nosa parte vén dado 
no feito de que só cobraremos en caso 
de recuperar as cantidades reclama-
das. Se non fose así, non tería ningún 
custo para o cliente. Deste xeito tam-
pouco cobramos as consultas de ase-
soramento e información previas.

“Recomendamos a vía extraxudicial e 
se non é satisfactoria pódese ir despois 
aos tribunais”

Pilar Leis
avogada de 
Leis & Negocios 
fálanos da 
reclamación das 
cláuslas e gastos 
abusivos das 
hipotecas
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A CABALGATA DA DISCORDIA : NINGUÉN QUEDOU SEN OPINAR DA RECEPCIÓN REAL

A tarde do 5 de xaneiro é o típico día no que as nais e pais xunto cos 
seus nenos van ver a cabalgata de reis polas rúas da súa vila ou cidade. Un 
día cheo de moita ilusión para os rapaces que ven como Melchor, Gaspar 
e Baltasar traen os seus regalos para deixalos debaixo da árbore de Nadal. 
Este ano en Ames suprimiuse este percorrido por un espectáculo nos pa-
villóns deportivos de Milladoiro e Bertamiráns. Máis de 90 minutos de luz, 
son e sorpresas para tódolos nenos ao cuberto do frío e con posibilidade 
de poder pasar moito máis tempo cos reis magos e cun final de ouro no 
que había chocolate con roscón para os asistentes.

A medida, chea de polémica, fíxose notar durante os días anteriores 
á celebración xa que tódolos partidos da oposición estiveron en contra 
de que se suprimise a cabalgata. O Partido Popular, Pacto x Ames e Ames 
Novo recriminaron ao alcalde a súa decisión xa que argumentaron que 
este medida iría en contra do comercio local xa que trasladándose o es-
pectáculo aos pavillóns, os comercios e a hostalería do concello quedarían 
seriamente prexudicados. PXA, PP e o concelleiro non adscrito pediron a 
dimisión do concelleiro de Cultura, David Santiomil, o que foi contestado 
cun peche de filas dos grupos en torno do edil nacionalista, resaltando le-
vado a cabo pola súa concellería. Así mesmo, as asociacións de comer-
ciantes ACB, AEMI, Palmira Boulevard e Praza de Maía Centro Comercial 
Aberto remitiron un escrito ao alcalde para recriminarlle «a falta de coor-
dinación entre as concellarías e por non ter unha política concreta en re-
ferencia ao comercio local».

O primeiro gran golpe da oposición e dos comerciantes xunto con al-
gúns veciños e veciñas do concello formou un gran escándalo incluíndo 
peticións de restitución da cabalgata, de dar marcha atrás a esa recepción 
real nos pavillóns e poder celebrar o típico percorrido de tódolos anos. 
Agora toca facer balance deste espectáculo e coñecer a opinión dos veci-
ños e veciñas de Ames e saber se a innovación deste ano foi un éxito ou 
un fracaso.

ASÍ OPINOU  VECIÑANZA

Susana, veciña de Bertamiráns
Persoalmente gustoume moito máis este acto que o do ano pasado 

coa cabalgata tradicional. Os nenos puideron desfrutar dos reis moito 
máis tempo, cuns espectáculos bastantes bos e cun éxito no chocolate 
con roscón. Sinceramente, penso que todo o lío que se montou era inne-
cesario e ademais hai que recordar que os protagonistas deste día eran 
os nenos.

  Carmen, veciña de Bertamiráns
Foi todo un acerto. A cabalgata do ano pasado dou moita vergoña, a 

súa organización foi pésima pero este ano o concello creo que o fixeron 
moi ben. É certo que quizais teñan que mellorar nalgunhas cousas do 
acto do pavillón pero penso que van polo mellor camiño e oxalá que o 
próximo ano sexa moito máis espectacular.

  Antonio, veciño do Milladoiro
O alcalde non está a facer cousa boa. Os meus rapaces quedaron sen 

ver a cabalgata polas rúas e tivemos que desprazarnos a Santiago para 
poder ver aos reis. Unha vergoña que Miñones quite a ilusión dos nenos 
desta maneira, espero que aprendan e que o ano próximo poidamos fa-
cer que volva a cabalgata polas rúas do Milladoiro.

  María Xosé, veciña do Milladoiro
Pois despois de ver todo o lío que houbo penso que non foi para tanto. 

Eu desfrutei a que máis co espectáculo no pavillón e pese a que a miña fi-
lla aínda é moi pequerrecha, estivo cos ollos completamente abertos mi-
rando todo o que estaba a suceder. Que haxa ou non cabalgata, dáme 
completamente igual porque os nenos o que queren é estar cos reis du-
rante un tempo e que mellor maneira que no pavillón.

  José, veciño de Bertamiráns
Pensaba que sería un auténtico fracaso o do acto pero teño que di-

cir que estou sorprendido. Apostaba pola cabalgata pero o que se fixo no 
pavillón foi algo diferente e cómodo para os nenos. O meu rapaz estivo 
alucinando todo o rato e puido pasar tempo con Melchor falando do que 
quería que lle trouxese.

  Olalla, veciña do Milladoiro.
A miña nena estivo moi contenta e se ela está contenta, eu tamén. Du-

bidaba nun principio pero despois de falar con ela e de ver a súa cariña 
durante o espectáculo pois teño que dar a noraboa ao concello. Aínda 
así, creo que deberían mellorar máis pero penso que o formato estivo 
ben.
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Somos unha asociación xove, vamos para cinco anos, e o formato que se le-
vaba facendo dende aquela gustábanos. Este ano non nos agradou porque 
unha cabalgata é unha cabalgata e tódolos rapaces ese día queren saír as 
rúas porque na casa non aguantan a emoción de ver chegar aos reis. Nós 
non podemos constatar, cos nosos asociados, se é o día que máis se ven-
de, pero é día no que hai máis xente nas rúas. Créase unha sinerxía entre 
a cabalgata e as tendas e bares abertos porque mentres uns están vendo 
a cabalgata, os outros poden facer algunha que outra compra ou estar to-
mando algo no bar do lado.

Creo positivamente en facer unha cabalgata. Como facela e tratala en dous 
núcleos de poboación como Milladoiro e Bertamiráns? 
Sentándose nunha mesa, falando e implicando a tódolos 
sectores, hostaleiros e comerciantes. O problema está na 
forma de tratalo xa que non se fala. 

Municipios máis pequenos ou que teñen o censo de Mi-
lladoiro teñen a súa propia cabalgata. Milladoiro non ten 
tradición de cabalgata porque temos que recordar que é 
un núcleo que creceu exponencialmente arredor dunha 
estrada e por iso temos que facer algo para implicar em-
presarios e veciños para que isto teña vida propia. 

Non podemos vivir ao remolque do que se poida organizar en Bertamiráns 
ou do propio concello porque penso que hai entidades suficientes para 
poder facelo aquí. Falta xente ou compromiso? Posiblemente, pero iso 
arránxase sentándose nunha mesa e debatendo. Milladoiro ten algo que 
non ten Santiago ou outras localidades. O núcleo duro da escenografía, da 

decoración e case se me apuras dos platós de televisión, están aquí, nun 
polígono industrial. Temos o máis nutrido para facer case o que queiramos. 

Eu non podo entrar a valorar a razón de gastarse 18.000 euros para facer 
dous actos en pavillóns deportivos, e por suposto, non estou de acordo. Un 
pavillón polideportivo é o recurso que temos para facer outro tipo de acti-
vidades cando a climatoloxía nolo ofrece pola chuvia ou frío; non foi o caso. 

Un acto no pavillón é un acto circense, non ten nada que ver cunha cabal-
gata de reis e respecto a xente que considera que ter máis  concentrado o 
acto é unha vantaxe pero non creo que sexa o adecuado. Os políticos non 

poden refuxiarse nun tema de seguridade, particular-
mente non me vale e a inmensa maioría do comercio 
do Milladoiro tampouco lle vale.

O traballo que trae a cabalgata, incluso o Nadal, é un 
traballo no que temos que estar implicados todos e 
facer algo con moita antelación, polo menos tres ou 
catro meses antes. Implicar a tódalas asociacións de 
comerciantes de Ames, ao concello e por suposto, aos 
veciños.

A asociación tivo unha reunión coa AEMI e despois coas 
restantes do concello no que firmamos un documento no que expoñíamos o 
parecer xeral e habería que pensar mellor quen está equivocado ou que alguén 
estivo equivocado na forma de xestionalo. Agora xa pasou pero debemos, a 
partir de agora, pensar que pasará no Entroido ou no resto do ano e obviamen-
te no ano que ven.

A CABALGATA DA DISCORDIA : NINGUÉN QUEDOU SEN OPINAR DA RECEPCIÓN REAL

Non podemos vivir 
ao remolque do que 
se poida organizar en 
Bertamiráns ou do propio 
concello 

José Manuel 
Fernández, 
presidente da 
Asociación Palmira 
Boulevard (Milladoiro)

Un acto no pavillón 
é un acto circense, 
non ten nada que 
ver cunha cabalgata 
de reis
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Unha vez rematados os actos de Nadal dende o Goberno facemos un ba-
lance positivo pese ás críticas recibidas e que non compartimos. Dende o Go-
berno xa no mes de Setembro puxemos en marcha unha comisión integrada 
por varios departamentos para organizar o evento de Reis. Despois de ana-
lizar os pros e contras da cabalgata do ano anterior decidiuse apostar para 
este ano por unha gran festa de Reis nos dous pavillóns. Nesta decisión foron 
varios os motivos que decantaron a balanza. 

Por un lado, o feito de ter dous núcleos urbanos incrementa o custe das 
carrozas xa que o tempo que deberán estar na rúa é 
moito maior ao ter que facer primeiro o percorrido 
nun núcleo para despois ter que facelo no outro. Por 
outro lado, os horarios sofren modificacións impor-
tantes, xa que para que as mesmas carrozas vaian 
aos dous núcleos debe empezar moi pronto nun de-
les e tarde no outro. Isto leva, como aconteceu o ano 
pasado, a que en Milladoiro a cabalgata transcorrera 
de día en Milladoiro, o que fai perder moita visibili-
dade, e en Bertamirans fora demasiado tarde atra-
sando moito a recepción dos Reis ata altas horas. 

Ademais, outro dos problemas que deriva facer 
as dúas cabalgatas está no feito do traslado de un 
núcleo a outro. Si as carrozas son de gran tamaño 
o traslado dificúltase enormemente e incrementa o 
custe ao ter que utilizar grandes remolques. 

Este traslado non pode facerse pola autovía po-
las normas de tráfico, debendo ser a través da es-
trada, o que conleva a un atraso importante. Na ca-
balgata do ano pasado precisamente nese traslado  
tiveronse problemas que causaron que unha das carrozas dos Reis non pui-
dera saír en Bertamiráns.

De ter decidido unha aposta pola cabalgata clásica o elevado investi-
mento que se tiña que facer imposibilitaba a aposta por unha recepción po-
tente, tendo que apostar pola mesma na Casa do Concello, o que considera-
mos un acerto, pero no caso de Milladoiro no hall da Casa de Cultura, o que 
quedou mais deslucida o ano anterior recibindo queixas veciñais. Ter a re-
cepción no pavillón de Milladoiro obrigaría a decorar o gran espazo, o que 
levaría un importante investimento engadido. Polo tanto, a cabalgata como 
tal, imposibilitaría unhas recepcións acordes para os nenos, salvo que se fi-
xera un aumento do custe.

Tamén tívose en conta o feito de que en Ames tradicionalmente non exis-
tía unha cabalgata como tal, mais si cadra nos últimos anos onde a cabalgata 

de reis consistía no paso a toda velocidade dun pequeno tren cos reis ma-
gos, á cal non acudía a xente, marchando os veciños aos pavillóns para ver a 
recepción dos reis. De aí, que dende o Goberno non compartamos as críti-
cas do Comercio que ano tras ano viviu esa falta de cabalgata sen presentar 
queixa algunha. No tocante á oposición, e mais en concreto á dereita repre-
sentada por PP e PactoXAmes, as súas críticas son menos coherentes si cabe 
xa que eles mesmos apostaron durante os anos de goberno por facer festas 
de recepción nos pavillóns e sen meter unha sola carroza nas rúas.

Así pois, o que este ano se fixo distinto en Ames en relación aos anteriores 
foi, por unha banda, eliminar o tren de chegada e, por outro, converter a re-
cepción dos reis –que se fai nos mesmos lugares que antes, nos pavillóns mu-
nicipais- nunha gran festa pensada para os nenos e nenas de Ames, a quen 
este Goberno considera que está destinada esta festa dos Reis Magos. 

O pasado ano, coincidindo coa nosa chegada ao goberno, apostamos por 
unha cabalgata polas rúas de Milladoiro e Bertamiráns, na que os problemas 
de loxística de trasladar as carrozas entre os dous núcleos de poboación com-
plicou moito o evento e causou un gran atraso na segunda localidade, ade-
mais de problemas na comitiva.  A cabalgata en Milladoiro non luciu como 
debía ao ser de día e a de Bertamiráns concentrou á xente só na rotonda da 
Avda. da Mahía cun importante atraso.

Daquela, este ano apostamos por cadansúa grande festa, porque con-
sideramos que todo eran vantaxes para os máis pequenos e as súas fami-
lias, a quen vai destinada calquera actuación propia deste día. E pasado o 
día, dende o Goberno o consideramos un acerto e podemos afirmar que foi 
un éxito de participación, con dous pavillóns cheos de familias desfrutando 
dos espectáculos preparados e da recepción dos Reis tomando un chocolate 
quente con rosca. Tal foi o éxito que as 1000 porcións de rosca que estaban 
preparadas en cada pavillón desapareceron durante as recepcións. Ademais, 
a organización do evento permitiu que tanto en Milladoiro como en Berta-
miráns ambas festas terminaran en torno ás 20:30h o que permitiu a moitos 
veciños acercarse ata o centro dos núcleos despois da festa. 

As nenas e nenos puideron desfrutar ao quente e a cuberto, lonxe do 
frío, e durante dúas horas, da presenza dos Reis Magos, que os recibiron con 
tempo de abondo. Todos os asistentes  gozaron dun espectáculo con diferen-
tes actuacións que ofreceu cadanseu Rei, luces e son, pirotecnia fría, photo-

call de nenos e chocolate con rosca durante a recepción. 

Na organización deste evento estiveron implicadas 
e coordinadas varias concellarías e numerosos servizos 
e técnicos do Concello, en contra do que denunciaban 
as asociacións de comerciantes. Así mesmo, debo acla-
rar que en contra do que pensa algunha Asociación, o 
evento de Reis é un evento que se organiza de sempre 
dende a Concellaría de Cultura, e non de Promoción Eco-
nómica.

Este evento de Nadal foi centrado polo tanto nas fa-
milias e nenos, e non como un evento de apoio ao co-
mercio local, para o cal si se puxeron en marcha ou-
tras actividades ao longo do ano e específicas no Nadal, 
como foron concertos en prazas, cantos de nadal e reis 
polas rúas, ademais da iluminación do Nadal e activida-
des para nenos e nenas. 

Sabemos que houbo cousas para mellorar e así recibi-
mos con agrado esas críticas positivas e construtivas de 
cara a poder mellorar o vindeiro ano, como será algunha 

actuación mais dirixida aos nenos. 

Dende o Goberno invitouse a todos os concelleiros e concelleiras a asis-
tir á recepción dos Reis nos pavillóns e debo dicir que salvo un concelleiro de 
Ames Novo que acudiu en Milladoiro o resto decidiu non acudir, o que consi-
dero un desatino porque por moita crítica que quixeran ter ao evento, como 
representantes da cidadanía de moitos votantes dos seus partidos que alí es-
taban deberían ter acudido deixando a crítica política noutro ámbito. Mais si 
cadra no caso dos representantes do PP e PactoXAmes que sempre estiveron 
na recepcións reais dos pavillóns cando eles gobernaban. 

Por último, creo, como xa dixen noutras ocasións, que as Asociacións de-
ben poñer os seus esforzos en buscar fórmulas para medrar e así incremen-
tar o número de comercios que se asocien para ter unha importante repre-
sentación.

O ano pasado o traslado da 
cabalgata de Bertamiráns 
ao Milladoiro causou moito 
atraso.

Este ano apostamos por 
cadansúa grande festa, 
porque consideramos que 
todo eran vantaxes para os 
máis pequenos e as súas 
familias

José 
Miñones:
A cabalgata 
é para os 
nenos, 
non para o 
comercio 
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Temos que agradecer a gran aco-
llida que tivo o noso primeiro AMESó-
metro desta nova etapa que comeza 
a Revista AMSGO!. A  participación 
foi bastante grande xa que a implica-
cións das veciñas e veciños é notable. 
Esperemos que nas seguintes enqui-
sas poidamos manter a participación 
para poder coñecer como se están a 
facer as cousas no concello.

A mostra de participación foi de 
649 persoas válidas. Temos que des-
tacar a participación maioritaria de 
homes cun 58,2% fronte a un 41,8% 
de mulleres. En termos de idade, o 
segmento que vai entre 45 – 54 anos 
participou un 31,3%, seguido moi de 
cerca das persoas con idades com-
prendidas entre 35 – 44 cun 27,8%. 
O tramo de 13 – 17 anos foi o que 
menos participou cun 1,4%. A maio-
ría dos veciños que respostaron a en-
quisa viven en Milladoiro cun 42,3%, 
seguido de Bertamiráns rondando o 
38,7% e o resto dos veciños e veciñas 
do rural.

Ante a pregunta, cal é valoración 
que lle daría a xestión do Goberno 
tripartito? Un 18,8% opina que me-
recen un 2, seguido de 15,1% que 
pensa que merecen 9. Como pode 
observarse, a opinión está moi pola-
rizada entre os extremos da escala e 
que non pode haber termo interme-
dio porque precisamente os que valo-
ran cun 5 apenas ronda o 3%.

Na seguinte das valoracións, da 
oposición, un 15,5% pensa que me-
recen un 8 seguido con cinco déci-
mas de diferencia que pensa que 
merecen un 3. Aquí, as opinións es-

tán menos extremas e xa se acercan 
ao cinco.

Na pregunta sobre cal merece o 
aprobado entre os diferentes por-
tavoces do concello (incluído o al-
calde), un 28,01% pensa que o al-
calde, José Miñones, merece o apro-
bado seguido do antigo portavoz do 
PP, Alberto Piñeiro cun 20,08% e de 
Blas García (PSdeG-PSOE) que ronda 
o 17%. O que menos aceptación ten 
é Javier López (non adscrito) que ten 
un 4,22%.

En relación o aprobado entre os 
membros do goberno do concello, 
Isabel González Cancela recibe un 
21,61% de aprobados, seguido de 
José Miñones cun 16,42% e de Blas 
García cun 14,46%. Os que menos 
puntuación reciben son Javier Gar-
cía, o novo concelleiro de Medio Am-
biente, que ronda case o 4%. Vendo 
a escala de puntuación, os conce-
lleiro do PSdeG-PSOE reciben a pun-
tuación máis grande, despois ven o 
BNG e por último Contido Pódese. 
Que podemos extraer dos datos? 
Que a xestión dos concelleiros de 
Contigo Pódese é a que menos con-
vence entre os veciños mentres que 
os membros do partido socialista é a 
que máis.

Por último, preguntando sobre o 
último cambio de goberno, un 44,6% 
dos enquisados pensa que a situa-
ción do goberno mellorou respecto 
ao goberno do PP pero seguido por 
apenas seis décimas de diferencia 
coa xente que pensa empeorou. Un 
10,1% pensa que segue igual e 1,2% 
non sabe ou non contesta.

AMESómetro  xaneiro 2017

A veciñanza 
segue polarizada 
e poucos 
participantes 
na enquisa se 
sitúan nos valores 
“templados”  
sobre  a acción de 
goberno . 

A enquisa, sen valor demoscópico, 
amosa unha tendencia e reflicte 
a opinión de 650 seguidores do 
facebook de AMSGO! 
Desde o último cambio de Goberno en Ames, as cousas van a mellor ou a peor

A mellor

A peor

igual

NS/NC

Dos portavoces do Concello cal cree que merece o aprobado?

José Miñones
Alcalde PSdeG

Alberto Piñeiro
PP

Blas García PSdeG

Genma Otero
Podemos

David Santomil
BNG

Pilar Candocia
Ames Novo

Ramón García Argibay 
PXA

Javier López

Dos seguintes concelleiros do Goberno, cal cree que merece o aprobado?

J.Miñones

Luisa Feijoo

Blas García

Isabel González

Genma Otero

Javier García

David
Santomil

Isabel
Vaquero
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OLIVA AGRA
NOVA PORTAVOZ 
DO  GRUPO 
MUNICIPAL  DO PP

Oliva é natural do Mi-
lladoiro, casada con dúas 
fillas, licenciada en Cien-
cias Empresariais na USC 
e asesora fiscal dende 
fai catorce anos. É mili-
tante do Partido Popular 
dende 1991 e presidenta 
da Xunta Xestora do PP 
de Ames. 

A nova persoa que 
ocupará o posto deixado 
polo anterior portavoz, 
Alberto Piñeiro, é Nani 
Santiago. Este é o terceiro 
cambio na portavocía e a 
cuarta renuncia do grupo 
popular despois de deixar 
os seus escanos os conce-
lleiros Santiago Amor, Al-
berto Piñeiro, Ana Ruso e 
Alfredo Taboada.

CEMITERIO
ADXUDICADAS AS 
OBRAS DE BATÁNS

Remata unha odisea 
que comezou no 2010 
cando  o entón alcalde, 
Carlos Fernández, re-
cibe o cemiterio que por 
posteriores deficiencias 
e demanda do Conce-
llo, nunca chegou abrirse 
ao público. A Deputación 
encárgase das obras, que 
asO Goberno Municipal 
ten previsto que o cemi-
terio poida abrir no ve-
rán despois das obrase da 
aprobación da ordenanza 
que regule as tarifas que 
se apliquen pola venda 
de nichos e panteóns. 
Como xa viña anunciado 
no acordo de investidura 
asinado entre as forzas 
políticas progresistas do 
concello de Ames, a xes-
tión das instalacións será 
pública, e polo tanto, de-
pendera do concello.

O Partido Popular manifestou nunha nota de prensa a desconformidade 
do funcionamento das bibliotecas que se ven dando durante os últimos me-
ses. Segundo a información que eles mesmos remiten, a Sala de Lectura da 
Casa de Cultura de Bertamiráns permanecía pechada ás 16:00 o pasado 9 de 
xaneiro en horario do seu funcionamento. Asemade, comentan que a biblio-
teca non tiña persoal algún atendendo polo que a saída de libros estaba sen 
control algún e para a devolución destes, tíñase que facer dende conserxería.

David Santomil, concelleiro de Educación e Cultura, a declaracións a esta 
revista manifesta “a nosa sorpresa e máis vindo do Partido Popular que cando 
gobernaba puxo enriba da mesa o despedimento de tres dos cinco traballa-
dores que están actualmente”.

Sobre as instalacións o concelleiro di “estase a facer tarefas de mante-
mento para solucionar problemas que eles mesmos nos deixaron, coma 
unha parede completamente encharcada, por non arranxas unhas inunda-
cións que houbo e que agora toca pastear e pintar a fachada norte da biblio-
teca”

Sobre o tema dos contacontos, un dos temas que ven denunciando o Par-
tido Popular no que explica que non hai programación algunha por parte do 
concello, Santomil explica “por primeira vez estase a manter unha certa regu-
laridade na animación á lectura con contacontos cada quince días e amplián-
dose ás zonas do rural. A primeira sesión nas bibliotecas municipais será a fi-
nais do mes de xaneiro”.

BIBLIOTECAS
SORPRESA DE SANTOMIL ANTE 
A DISCONFORMIDADE DO PP CO 
FUNCIONAMENTO DA SALA DE 
LECTURA DE BERTAMIRÁNS
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PactoxAmes califica de propaganda a nova do Goberno na web municipal 
sobre as indemnizacións derivadas das sentenzas falladas contra o concello 
por distintas instancias xudiciais. 

Os de Argibay afirman que tódalas indemnizacións motivadas polas sen-
tenzas que obrigan a pagar ao concello máis de 100.000 euros, proveñen da 
época dos gobernos socialistas 2003-2007 e 2007-2011, do que formou parte 
Pilar Candocia e o actual alcalde José Miñones.

 

INDEMNIZACIÓNS POR SENTENZA
PXA ACUSA AO GOBERNO DE PROPAGANDA  E AGARDA 
MÁIS SENTENZAS CONDENATORIAS, POLA RTP

MEDIO AMBIENTE
INFORMA QUE  OS  VERQUIDOS INCONTROLADOS 
PODEN SUPOÑER SANCIÓNS DE ATA 9000 EUROS 

Dende a Concellaría de Medio Ambiente, que está traballando na con-
servación do recursos naturais e o mantemento do equilibrio ecolóxico, 
apélase a colaboración cidadá co fin de evitar que este tipo de condutas in-
cívicas se repitan, e informa a todos os amesáns que abandonar residuos en 
lugares non autorizados, ademais de contribuír á contaminación ambiental 
e afear a contorna, poden supoñer sancións económicas que dependendo 
da gravidade poden ir dende 900 euros ata 9.000 euros.

En Riamontes e Pegariños atopáronse todo tipo de enseres e volumino-
sos vellos de uso doméstico como cadeiras, sofás, coxíns, etc. co perigo que 
entraña para a natureza tanto do noso concello como do planeta.

RECIBOS DA AUGA
O GOBERNO PROHIBE A EMPRESA O CORTE DE SUMINISTRO 

POR IMPAGO A ATA ACLARAR O DE ONDE SAEN  
O goberno municipal vén ditar un decreto a través do cal se lle prohibe, de 

xeito temporal, á UTE Acciona Auga Espina Servizos a suspensión no subministro 
do servizo do ciclo integral da auga aos abonados, que segundo esta entidade, 
teñen recibos pendentes de pagamento. Esta medida adoptouse despois de que 
dita entidade lle envíase ao Concello, entre o 2 de decembro de 2016 e o 12 de 
xaneiro de 2017, tres táboas diferentes nas que se reflectían un total de máis de 
1.300 aboados, que segundo esta UTE, tiñan pagos pendentes de recibos do ser-
vizo do ciclo integral da auga, en período voluntario, e que lle foron notificados 
aos interesados.

Os populares tamén se fixeran eco das denuncias da veciñanza afectada a 
través dun comunicado. 

O Concello non atopa xustificacións claras dos motivos dos avisos de corte 
que se notifican cando se está a proceder o cambio na xestión do chamado “ciclo 
integral da auga” que nos últimos meses ven prestando a UTE Acciona-Espina Hi-
dráulica e que agora pasará a empresa Espina & Delfín.
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RECOMENDACIÓN LIBREIRA
POR ÓSCAR E  IRIA  DA LIBRARÍA LENDA

Na Revista AMSGO! apostamos pola cultura, e moito máis, pola lectura. Ler relaxa das tensións do día a día, faiche máis intelixente, é bo para o cerebro e 
ademais é sexy. Non o dicimos nós senón que a propia ciencia demostrouno por iso cremos que dende pequenos, tanto os pais e nais así como na escola e por 
parte das diferentes administracións, débese apostar polo fomento desta dende a máis tenra infancia.

Se estás perdido e non sabes que libro ou libros comprar para as diferentes idades, non te preocupes porque falamos cos expertos da materia, os libreiros. 
Este mes, visitamos a Libraría Lenda, en Bertamiráns, para que Iria e Oscar poidan falarnos das súas recomendacións para xaneiro.

Para nenas de oito e dez anos Las cosas de Lota é un libro moi divertido e trata dunha nena que está coma unha cabra. É unha serie na que xa saíron publi-
cados cinco libros e está funcionando moi ben para o público ao que está dirixido polo ser divertido, simpático e cun vocabulario moi coloquial.

Para nenos a partir de doce anos e que empezan a ser bos lectores pois temos que recomendar tódolos libros de Rick Riordan, tanto a serie de Percy Jack-
son y los dioses del Olimpo así como o último que saíu que é Las pruebas de Apolo. Boa literatura fantástica que traballa coa mitoloxía grega, romana e nórdica 
adaptada para os rapaces cun enfoque moi divertido e ademais didáctico. Véndese bastante ben é pensamos que os  adolescentes desfrutarán destas fantásti-
cas sagas.

Se pasamos a un público adulto, queremos recomendar Manual para mujeres de la limpieza, da norteamericana Lucia Berlin. Unha antoloxía de relatos que 
saíu o ano pasado no noso país pero que dende que se publicou segue tendo moita forza e seguirá téndoa dure o que dure. É un libro para un rexistro de lectores 
bastante amplo porque aínda que é moi literario pode léelo un lector ocasional coma un máis formado e polo tanto segue sendo unha aposta para recomendar.

Agora queremos propoñer algo fora da novela, queremos falar do ensaio. A editorial Blackie Books publicou El universo en tu mano, de Christophe Galfard. 
Este libro demostra que o ensaio científico pode ter vocación de chegar ao gran público e ademais algo pouco frecuente que este tipo de publicacións poida che-
gar a ter máis de catro edicións. Non se necesita ter una formación científica moi avanzada porque o autor fai un texto moi divertido e son temas que algunha 
vez puidemos de dar moitas voltas pero que por temor a súa complexidade pois afastámonos destes libros. Se falamos dos típicos best-sellers que venden moi 
ben temos mencionar o gañador do Premio Planeta 2016; Todo esto te daré, de Dolores Redondo e o seu finalista El asesinato de Sócrates, de Marcos Chi-
cot. E non queremos rematar sen falar da sorpresa do 2016; Patria, de Fernando Aramburu. Un libro moi duro tanto porque estamos a falar dunha novela 
bastante literario pero tamén polo tema do terrorismo de ETA. A priori non é un tema que apeteza moito ler pero é un libro que leva seis edicións, encantou 
a todo o público que apostou por el e ademais é unha novela potente e necesaria a súa escritura.

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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Thais Rudiño, ou máis coñecida como Thais Suki, 
chegou ata as portas de gañar un dos concursos de 
talentos máis importantes do país. Ao final, a ga-
lega Irene Caruncho, conseguiu a vitoria pero Thais 
sae máis que satisfeita do seu paso polo programa.

A faceta musical de Thais ven dende moi pe-
quena e xa con 18 anos comezou nun grupo, 
agora extinto, chamado Thinking Twice sen nin-
gunha experiencia previa nin estudios de música. 
No 2008 gaña o primeiro premio no certame Mu-
sica Xove. Formou parte de Ith e Os John Deeres, 
formacións de rock galego, chegando incluso a ser 
teloneiros dos Celtas Cortos. 

Na actualidade, forma parte de Acûstica, un 
trío de guitarra, contrabaixo e voz  que fan ver-
sións en acústico e por se fora pouco, ela e o 
seu mozo Loren forman o dúo chamado Versus 
no que fan versións do pop-rock internacional. 
É unha incondicional das noites no barbanza no 
verán cos seus concertos.

Esta moza con apenas trinta anos comeza así 
unha nova etapa coa participación no programa 
de Telecinco. A Revista AMSGO! tivo a sorte de 
poder falar un pouco con ela, do seu pasado, 
presente e por suposto, do seu futuro

.- Cantas veces te presentaches a "La Voz"? 
Como foi ese momento no que os catro coachs 
dan a volta a súa cadeira?

É a segunda vez que me presento. A primeira 
vez, a edición pasada, coa "mala sorte" de que es-
taban tódolos equipos cubertos menos un sitio no 
equipo de Antonio Orozco. Non me colleu porque 
seica xa tiña unha voz do meu estilo. Pero non hai 
mal que por ben non veña! Este ano os catro "coa-
ches" para min, e puiden elixir ao que eu de ver-
dade quería, Alejandro Sanz.

- Fálanos un pouco da túa experiencia no pro-
grama.

A experiencia foi marabillosa e única! Aprendín 
moitísimo, coñecín xente estupenda e moi traballa-
dora. Cada día era ilusión, un trato excelente, unhas 
"tablas musicais" incribles! 

- Co paso das semanas ves como algúns dos 
teus compañeiros van sendo eliminados do pro-
grama. Tiñas algún favorito que quedou no ca-
miño?

Gústame moito Paul Alone, porque é moi pecu-
liar, ten un estilo moi persoal e propio, ademais de 
coincidir en gustos musicais. E Belén Aguilera, por-
que ten un timbre de voz espectacular, impecable. 
Ambos van chegar lonxe, estou segura.

- Alejandro Sanz é un dos artistas españois 
máis recoñecidos a nivel internacional, como te 
sentes ao ter un coach coma él? Puideches sacar 
boas leccións que poden servirche para o futuro?

É un músico espectacular! Procurei aprender de 
todo o seu percorrido. É un grande artista e gran 
persoa. Estou moi contenta de que confiara en min, 
sendo un estilo tan diferente ao seu. Sempre coi-
dou do seu equipo.

- Na gala final dúas galegas, ti e máis Irene Ca-
runcho, como recordas ese momento no que sa-
bes que estás as portas de gañar o concurso?

Con moita ilusión! E feliz ao 100% de que unha 
muller, facendo rock, chegara ao final dun pro-
grama de TV a nivel nacional. Recuperei a fe en 
que o rock pode e debe volver. Eu quixen dende 
un comezo que gañara Irene, era xusto e necesa-
rio. Esa rapaza ten un don! Temos que coidala.

- Antes de participar no concurso tes unha tra-
xectoria musical as túas costas, cóntanos como 
foi a túa vida musical antes de "La Voz"

O mundo da música, e de outras artes, por 
desgracia, non está ben visto nin respectado. É 

algo moi importarte para a nosa cultura e apren-
dizaxe como seres humanos. Antes deste pro-
grama respetábannos menos e facían menos 
caso non concertos. Dende logo é a mellor pla-
taforma para facerte oír, pero dende sempre é 
moito traballo, ser constantes, moitas horas de 
estrada, de tocar, de estudar, de pringar e tamén 
de desfrutar. Jajaja!

- Que supuxo participar no concurso? Cam-
biouche a vida en algo se a comparas fai anos?

Supuxo máis calidade e mellor trato nesta/e 
vida/traballo que é a música. A xente móvese 
máis por ti, máis respecto, tómanche en serio. 
Saen máis concertos e podes garantir uns espec-
tadores. 

- Gústache o estilo rock e así o demostraches 
no concurso como por exemplo na actuación da 
semifinal con Show Must Go On, tes algún outro 
estilo no que te sintes cómoda?

O rock encántame, e hai que facelo voltar.
Pero tamén me gusta moito o Soul, o Blues, e 

o Pop tamén. E dáme igual o idioma jajaja!

- Agora co tirón de "La Voz", tes pensado lan-
zar un disco ao mercado?

Claro que si! Estamos "traballando na som-
bra", para o verán xa teredes novas. 

- Que consello ou consellos lle poderías dar a 
tódalas persoas que queiran presentarse ao con-
curso?

Que se presenten, é unha experiencia que 
vale a pena vivila. 

Que non teñan medo ou vergoña. Que de-
mostren o que saben facer e que non se com-
paren con ninguén, porque cada voz e cada per-
soa é única. 

 THAIS 
Ames estivo 
presente na 
final de La Voz, 
o programa 
de canto de 
Telecinco
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Hoxe temos un ritmo de vida moi acelerado. Traballamos moitas ho-
ras, utilizamos demasiado o ordenador, repetimos os mesmos movementos 
unha e outra vez no traballo, facemos deporte, etc. e todo isto ten conse-
cuencias no noso corpo. Por este motivo, é tan importante previr as lesións 
derivadas deste estilo de vida.

 Unha cousa que podemos facer é nunca ignorar a dor. Se nos doe 
algunha parte do noso corpo é unha sinal que nos manda o mesmo corpo 
para dicir que algo non vai ben. Cando teñamos dor hai que acudir a alguén 
que poida dicirnos que nos causa esa dor e como podemos tratalo. Outra 
cousa que podemos facer é exercicio específicos se sufrimos algunha pato-
loxía concreta, por exemplo para xente que adoita ter dor de costas vén moi 
ben o pilates. Sempre hai que consultar cun profesional que exercicio vénnos 
mellor a cada un.

 O frío tamén inflúe nas dores xa que fai que se formen contracturas 
no corpo. Por moi abrigados que saiamos á rúa o noso corpo para combater 
o frío provoca contraccións involuntarias dos músculos. Ademais, nós mes-
mos tamén encollémonos ante o frío e iso fai que o músculo non sexa ca-
paz de relaxarse. Polo que durante o inverno o que ponde facer aquelas per-
soas que adoitan ter contracturas nas costas é poñer calor (15 minutos como 
máximo) dúas ou tres veces por semana, sobre todo os días que faga máis 
frío ou que se carguen máis no traballo. Desta forma conseguiremos relaxar 
o músculo e evitar que unha contractura vaia a máis. Aínda que sempre sa-
bendo que se notamos dor hai que acudir ao médico ou ao fisioterapeuta. 

A calor o que fai é previr unha lesión ou evitar que vaia a máis, pero é di-
fícil que cure.

 Os estiramentos tamén axudan como a calor para manter mellor a 
nosa musculatura. Se ao rematar unha xornada dura de traballo estiramos os 
nosos músculos, relaxaranse e así ao día seguinte estarán mellor para aguan-
tar outra xornada intensa de traballo. O mellor é que un profesional faga 
unha táboa de estiramentos que realizar na casa, para que nos explique ben 
como se fan e así evitar facelos mal e que sexan prexudiciais. Camiñar vén 
moi ben para o corpo porque despexa a mente, osixena a musculatura e ac-
tiva a circulación. O ideal sería poder facelo uns 40-50 minutos diarios

 Hai que entender que ter unha musculatura ben tonificada e sen 
contracturas é o mellor para que o noso corpo funcione ben. Nunha contrac-
tura unha parte do músculo non é capaz de relaxarse, quedouse contraído, 
se seguimos utilizando ese músculo cada vez irá a peor e é coma se aumentá-
semos a contractura. Por ese motivo é importante quitar a contractura, pero 
tamén actuar en casa poñendo calor, estirando ou realizando exercicios. Só 
temos un corpo e debemos coidalo porque nos ten que durar moitos anos. 
Cada día maltratámolo cos traballos e as actividades de lecer, así como coa 
tensión, xa que os problemas psicolóxicos tamén fan madeixa a nivel físico. Se só 
imos un día ao médico ou ao fisioterapeuta para tratarnos unha lesión é posible 
que esta volva xa que non deixaremos de realizar todo aquilo que sobrecarga ao 
corpo. Temos que entender que debemos involucrarnos en coidar o corpo e rea-
lizar pequenos actos que sirvan para coidalo e así estar o mellor posible.

SAÚDE
POR CRISTINA DEL ARCO, FISIOTERAPEUTA DEL CENTRO DAO
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CINEMA
POR JOSE IGNACIO   GUISASOLA ÓNEGA

Esta é a historia dunha película 
que vin despois de ler o libro, frase 
que xa poñería tensos á maioría dos 
afeccionados a ler e a ver películas. O 
contraste entre ambas expresións ar-
tísticas é a orixe de discusións eter-
nas. 

Gústenos ou non, o cinema e a li-
teratura camiñaron xuntos da man ao 
longo de todo o século XX, e a relación 
parece que ten visos de consolidarse 
no século XXI. As adaptacións conver-
téronse nunhas aliadas perfectas dos 
guionistas e foron a causa de éxitos e 
fracasos.  Se ninguén pon en dúbida 
que o can é o mellor amigo do ser hu-
mano, a novela é a mellor amiga do 
cinema, ata o punto que as adapta-
cións tiveron tanta ou máis importan-
cia que as propias historias orixinais 
no proceso da confección de guións. 
Algo que se evidencia nas categorías 
dos premios máis destacados.

Nin un pelo de parvo (Nobody's 
Fool,1994) foi dirixida e adaptada por 
Robert Benton  en 1994. A máis que 
adecuada partitura musical correu a 
cargo do sólido Howard Shore (O si-
lencio dos cordeiros, as películas de 
O Señor dos Aneis e outras 80 máis). 
O elenco de actores está formado por 
Paul Newman, Jessica Tandy, Bruce 
Willis e Melanie Griffith nos principais 
papeis e obtivo o nomeamento aos 
Óscar no ano 1994 á categoría de Me-
llor guión adaptado. Paul Newman 
conseguiu o nomeamento pola súa 
interpretación deste papel nos Óscar, 
Globos de Ouro e Círculo de Críticos 
de Nova York conseguindo o Oso de 
Prata no Festival de Berlín.

Paul Newman interpreta a Donald 
Sullivan, para os seus amigos Sully, un 
traballador de sesenta anos e nin un 
pelo de parvo. Vive en North Bath, 
unha pequena cidade de provincias 
que, coma el, coñeceu tempos mello-
res. Fillo dun borracho brutal que des-
truíu á súa nai e ao seu irmán, Sully 
tamén ten problemas co alcol, e ato-
pou a maneira de non repetir a histo-
ria do seu pai reuíndo os compromi-
sos, poñendo distancias cos que pui-
dese amar. Divorciouse ao pouco de 
casar, tivo un fillo ao que non maltra-
tou pero do que nunca se ocupou, e 
sobreviviu día a día mediante duros 
traballos manuais, a pesar da súa in-
telixencia, e rexeitando toda posibili-
dade de enriquecerse. Non foi unha 
vida infeliz, con todo. Sully é un home 
atractivo e vital a pesar do seu esca-
pismo, e sempre tivo amigos que non 
lle esixían demasiado. Pero agora che-

gou á idade en que a vida pasa con-
tas, e atópase sen traballo e ao bordo 
da bancarrota, cun xeonllo inutili-
zado por un accidente e pola artrite, 
un axudante que o venera pero que 
é irremediablemente estúpido e unha 
furgoneta estragada ó que lle temos 
que engadir que o seu fillo, tamén sen 
traballo e en plena catástrofe matri-
monial, regresou a North Bath. Pero 
quizá ese reencontro obrigue a Sully 
a coller por fin as rendas da súa vida, 
e lle permita desfacer algúns nós do 
seu pasado. 

Como todos os adaptadores de 
novelas, Robert Benton enfróntase á 
tarefa de facer unha interpretación 
e darnos a súa particular visión para 
converter 650 páxinas dunha novela 
en menos de dúas horas de película. 
Cando alguén mostra o seu desgusto 
nunha adaptación cinematográfica ar-
gumentando o típico “faltan cousas” 
sempre saco o caso da película Avari-
cia na que Erich von Stroheim tentou 
unha adaptación literal da novela de 
Frank Norris McTeague en 1924 coa 
súa película Greed (Avaricia). A pelí-
cula resultante foi de máis de deza-
seis horas de duración. Un corte da 
película reduciuna a só oito horas de 
duración, posteriormente fíxose ou-
tro corte e obtívose 
unha película de 
catro horas. Final-
mente, o propio es-
tudo interviu para 
cortar a película e 
reducila a dúas ho-
ras, resultando un 
produto acabado 
que era pouco co-
herente. Desde en-
tón, poucos direc-
tores trataron de 
poñer todo dunha 
novela nunha pe-
lícula. Por tanto, a 
omisión de perso-
naxes, feitos, even-
tos, descricións, en-
tre outros, é case obrigatoria.

Robert Benton decidiuse por anu-
lar personaxes, diminuír a interven-
ción doutros e cambiar certos aconte-
cementos e relacións persoais. Desta 
maneira consegue igualar o ton da 
novela aínda cambiando parte da his-
toria. O arranque da película cos títu-
los de crédito e a envolvente música 
do oscarizado Howard Shore méten-
nos na apracible vida da pequena lo-
calidade neoiorquina. 

O autor de novela orixinal foi Ri-

chard Russo. Este autor naceu en 
1949 nunha pequena cidade do es-
tado de Nova York e empezou a en-
sinar no departamento de Inglés da 
Universidade do Sur de Illinois. Du-
rante a súa estadía alí en 1985, publi-
cou a súa primeira novela, Mohawk, 
moi ben considerada por escritores 
como John Irving, Bill Buford e Barry 
Hannah; en 1988 Alto risco, finalista 
do Premio Pulitzer e do Premio Nacio-
nal de Literatura. A súa novela Empire 
Falls, publicada en 2001, gañou o Pre-
mio Pulitzer en 2002. A editorial Na-
vona tamén publicou recentemente a 
súa última novela de 2016, Tonto de 
remate, continuación das aventuras e 
desventuras de Sully. 

En Nin un pelo de parvo (Nobody´s 
fool) atopamos unha adaptación moi 
solvente. Como non podía ser doutro 
xeito, a interpretación de Paul New-
man brilla con luz propia e tanto a 
película como a trama están ao ser-
vizo do seu personaxe. Os seus diálo-
gos non teñen desperdicio. Bruce Wi-
llis fai un papel moi comedido e en 
ningunha película Melanie Griffith 
me gustou tanto coma nesta. A inter-
pretación de todos os actores, tanto 
principais como secundarios, calla tan 
axeito como a neve nas rúas de Norht 

Bath. Salvo ao principio da 
película cando se presenta 
aos personaxes quizais de-
masiado apresuradamente, 
cada escena ten a súa xusta 
medida, todo contado sen 
gretas neste filme ameno 
que ten a sinxeleza como 
característica principal. Un 
drama sinxelo inda que con 
grandes implicacións, pero 
que deixa un bo sabor de 
boca.

Os personaxes están de-
finidos dunha maneira moi 
intelixente a través duns 
diálogos brillantes. Pero 
non só por medio das súas 

palabras, se non polos seus acertos 
e as súas equivocacións, como diría 
Sully por erros de xuízo. Sully é unha 
persoa contraditoria como a maio-
ría de nós, aínda que non o recoñe-
zamos, unha persoa capaz de re-
flexionar e analizar os seus “erros de 
xuízo” que lle levaron a cometer ac-
cións inadecuadas e outras veces ac-
túa dunha forma tan impulsiva que 
non atopa xustificación aos seus ac-
tos. Facer boas obras aos seus veci-
ños ou deixarse levar para, simple-
mente, borrarlle o sorriso a algún da 
cara. Este é o tormento de vivir nun 

mundo imperfecto cunhas ferramen-
tas inadecuadas. 

Personaxes que caen en desgraza 
ou que se libran da traxedia por unha 
casualidade. A boa e a mala sorte é 
algo que aparece reflectido en varias 
ocasións na novela de Russo. É a vida 
real dunha pequena localidade ame-
ricana, a cara non tan amable do soño 
americano, o alcol como refuxio á in-
satisfacción e ao fracaso. 

Sullivan é un personaxe positivo, a 
cara boa da moeda; alguén que non 
ten interese algún nas posesións eco-
nómicas, como a súa herdanza. Pa-
rece que é un daqueles que ten como 
unha das súas teorías vitais a de que 
un bota de menos o que non ten, 
moito máis do que aprecia o que ten. 
Posuír bens materiais está sobreva-
lorado. Quizais leve máis aló esta 
máxima e tamén se afaste de maneira 
inconsciente da atadura das relacións 
persoais. É alguén cunha férrea von-
tade e convicción, alguén que consi-
dera que aínda que os demais pen-
sen que se merece o que lle pase, iso 
non significa que el teña que acep-
talo. Alguén que actúa arrastrado por 
si mesmo, que é quen de arroxarse de 
cabeza a unha piscina, aínda que vexa 
claramente que non hai auga.

Rub, o compañeiro inseparable 
de Sully supón o contrapunto per-
fecto. Representa a figura no extremo 
oposto da intelixencia. Sully mostra 
unha paciencia encomiable ao escoi-
tar os seus desexos de curto alcance 
que expresa constantemente. A súa 
cortedade intelectual parece que lle 
impide desexar cousas realmente im-
portantes e confórmase con desexos 
de baixo orzamento, é a súa forma 
de expresar a súa insatisfacción e, ao 
mesmo tempo, de paliala.

Pero cal é a forma máis adecuada 
de dirixirse na vida, que parte é res-
ponsabilidade nosa e cal é culpa da 
herdanza recibida? Quizais as persoas 
levamos as cadeas forxadas por nós 
mesmos, pero é posible que a miúdo 
estas cadeas xa estaban a medio facer 
antes de que nós puidésemos engadir 
o noso primeiro elo propio. Quizais a 
vida só consistise en completar o tra-
ballo que iniciaran outros. A pregunta 
que podemos facernos é porque so-
mos o que somos, e porque facemos 
o que facemos, e o máis importante 
se o porqué ten algunha importancia.

Quen se animará a adaptar a nova 
novela de Richard Russo?

Nin un pelo de parvo

O tormento constante de vivir nun mundo imperfecto.
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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.  
Bertamiráns 
Tel. 981 883 002 

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

Garda Civil 
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 nº 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
Teléfono  981 536 351

Taxi Bertamiráns
Teléfono  981 883 012

Pavillón Polideportivo de Bertamiráns 
Teléfono  981 883 032 

Avda. da Peregrina 

Piscina Cuberta Municipal “A Telleira” 
Teléfono  981 891 081 

Rúa do Camiño Novo s/n 

Servizo Municipal de Augas 
Bertamiráns 
Teléfono  981 890 776 
Rúa do Agrelo, 7 

Servizo Municipal de Augas O 
Milladoiro 
Teléfono  981 536 315 
Agro do Medio 10

Servizo Municipal de Recadación de 
Bertamiráns 
Teléfono  900 132 204 
Rúa do Ameneiral, 18, baixo.

Servizo Municipal de Recadación O 
Milladoiro 
Teléfono  900 132 204 
Rúa Agro do Medio

TELÉFONOS DE INTERESE                                                      
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Como a case calquera fillo de veciño, gústanme as hamburguesas, pero gústanme as de verdade, as que son de carne de calidade. Como non sempre pasa 
que podamos conseguir unhas boas hamburguesas con carne de confianza, a alternativa de preparalas uno mesmo é algo que debemos valorar. 

Hoxe tráiovos a receita de como preparar hamburguesas de cordeiro dunha forma rápida, súper fácil e cun resultado de categoría. Trátase soamente de com-
binar todos os ingredientes, darlles forma e listas unhas estupendas hamburguesas para pasar á tixola. 

A combinación da carne de cordeiro coa salchicha paréceme perfecta, ao ser ambas as carnes coa súa achega graxa, o resultado final será moi zumento. Este 
punto, sumado ao sabor do queixo Parmesano, que podedes substituír por calquera outro que vos guste, e o aroma que engaden as especias, farán das vosas 
hamburguesas un prato de categoría.

INGREDIENTES:

• 450 gr. CARNE DE CORDERIRO

• 3 ud. SALCHICHAS FRESCAS DE CALIDADE

• 1 OVO

• 4 cda. QUEIXO PARMESÁN RAIADO

• 1 cdita. TOMILLO

• 1 cdita. ORÉGANO

• SAL

• PEMENTA NEGRA

www.galletasparamatilde.com

TEMPO: 15 minutos

DIFICULTADE: baixa

RACIÓNS: 4

Hamburguesa  de  Cordeiro

 Sandra Novo
[Blogueira]

1.- Pedimos ao noso carniceiro que nos pique a carne de cordeiro se non temos como facelo nós mesmos en casa. Colocamos a carne picada xunto coas sal-
chichas desmenuzadas nun bol.

2.- Engadimos o resto de ingredientes, o ovo o tomiño e o ourego, o queixo Parmesano relado, un chisco de sal e pementa ao gusto.

3.- Coas mans traballamos os ingredientes ata que nos 
quede unha masa homoxénea e ben integrada. 

4.- Dividimos a carne en 4 porcións e dámoslle forma de 
hamburguesa facendo unha bóla e logo achatándoa. Po-
deriamos preparar mini hamburguesas dividindo a masa 
en 8 porcións.

5.- Cociñamos as hamburguesas nunha tixola cunha 
pinga de aceite de oliva a lume medio alto por ambas as 
caras, para así conseguir que cheguen a cociñarse ben polo 
interior. 

Só queda gozala como máis nos guste, no meu caso 
cuns panecillos caseiros, berros, Parmesano e mostaza á 
antiga. Segundo os comensais, estaban de vicio, a ver que 
vos parecen a vós.


