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Construindo 
o Ames do futuro
O BNG de Ames, con David Santomil á fronte, estamos satisfeitas e satisfeitos de ter 

comezado a transformación de Ames cara o modelo exemplar de Concello ao que 

aspiramos.

Despois destes catro anos, afrontamos o futuro con ilusión, responsabilidade e a 

seguridade de ter deixadas asentadas as bases dun proxecto que ten por vocación ser 

referente como motor económico da comarca, e un modelo de benestar para Galiza.

Durante este mandato, no que fomos garantía de cohesión, solidez e progreso real, 

conseguimos por unha banda, satisfacer as demandas esixentes de todas as familias 

que residen en Ames en termos de conciliación. Todos os comedores escolares están 

hoxe xestionados e financiados polo Concello de Ames, suplindo así unha competencia 

da Xunta de Galicia.  Impulsamos tamén as Escolas Unitarias, reforzando a proximidade 

do Concello para con os seus concidadáns, mantendo sempre un diálogo fluido cos 

axentes implicados.

Devolvemos a vida cultural que merece o noso concello,  gañando eventos e espazos para 

a creación artística, como a apertura dos locais de ensaio “A Factoría”. Recuperamos 

espectáculos como o Festival Millarock, e creamos o Festival Internacional de Cine 

“Cinema Crianza”. Apostamos por incrementar e mellorar a programación cultural até 

os estándares que merece un concello como o noso, con 32.000 habitantes.

Ames é tamén fonte de identidade, por iso apostamos por reforzar, protexer e poñer 
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en valor o noso patrimonio inmaterial e material. Así, fomos os impulsores do Parque 

Arqueolóxico Compostela Rupestre, e recuperamos o Patrimonio histórico de Ponte 

Maceira e Ponte Cabrita. Devolvemos espazos de diálogo para as asociacións culturais 

e de patrimonio, que son o mellor aliado para o desevolvemento dos nosos proxectos 

e a identidade mesma do noso concello.

Ames é un dos concellos máis importantes do noso país. Ademais, somos o concello 

con máis mozas e mozos e con máis nacementos. Isto esíxenos elevar a calidade dos 

servizos e apostar por un Concello que ten un futuro prometedor, potenciando a súa 

economía comezando por reivindicar o noso status de motor da comarca. 

Por iso, nós traballaremos, para que estes vindeiros catro anos sexan os dun Ames que 

se mira a si mesmo con orgullo, sabedor das súas potencialidades, e que traballa da 

man dunha administración que está entregada ao cento por cen para elevalo ás súas 

máximas aspiracións.

Temos o privilexio de sermos un concello onde convivimos moitos mozos, maiores e 

tamén crianzas. Debemos polo tanto potenciar o diálogo entre todas e todos os tramos 

de idade, para ser un referente de Municipio que funciona para todas as xeracións, 

comezando polo máis urxente, un Centro de Día para maiores, que cumpra cos máis 

esixentes requirimentos en termos de calidade de vida.

Porque somos un Concello grande e que quere verse a si mesmo fermoso e vivo, a 

grande prioridade nestes vindeiros anos será a Humanización do Concello, comezando 

polo Milladoiro, apostando pola ampliación de beirarrúas, aumento de zonas verdes 

e reducir substancialmente o tráfico da N-550, esixindo de inmediato a liberación da 

AP9 no tramo Santiago de Compostela - Padrón.
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Ames ten unha grande asinatura pendiente, un Rural vivo, que funcione, e estea 

cada día nas prioridades do goberno. Por iso impulsaremos coa máxima premura, 

e decisión, o Plan Integral de Saneamento e Abastecemento do rural de Ames 

2020 - 2030. Este proxecto non se pode entender sen garantir os máximos niveles 

de calidade medioambiental, comezando por termos xa un Río Sar Limpo. Para 

cumplir con este obxectivo, contaremos cun Plan Integral do Río Sar de ámbito 

supramunicipal que inclúa a adecuación e modernización das depuradoras de 

Sisalde e Silvouta.

En Ames falta un transporte público á altura das nosas necesidades, para vertebrar 

integralmente todo o término municipal, podendo así gozar del sen obstáculos e 

esperas.

A vitalidade e diversidade deste Ames 

ambicioso e que se quere, precisa 

trasladar o bo facer desta equipa a todas 

as áreas de goberno para liderar a lista 

dos concellos de vangarda de Galiza. 

Un Ames orgulloso do seu, aberto 

ao mundo facendo de Galiza un país 

mellor e con un horizonte e folla de ruta 

ambicioso e realista. En definitiva todo 

o que caracteriza un concello BNG, un 

concello de excelencia, con proxección 

de país, gobernado con IDEAS CLARAS.
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1. Ames con emprego de calidade
Ames xa é un motor económico na súa comarca e un motor demográfico no noso 

país. Nestes vindeiros catro anos, afianzaremos e promoveremos o dinamismo que 

amosan os nosos sectores produtivos, e seguiremos atraendo talento, favorecendo o 

crecemento económico e potenciando o comercio local en Ames.

Asemade, o Ames do BNG será o mellor aliado das persoas que máis dificultades

teñen para inserirse no mercado laboral, xerando oportunidades de emprego e 

emprendemento. Traballaremos sen descanso para solucionar as situacións de 

emerxencia e dificultade económicas.

� Potenciar o Servicio Municipal de Información adicado á orientación e procura de 

emprego.

� Impulsaremos a creación de becas de prácticas para reter as persoas mozas no 

noso concello, promovendo a colaboración tripartita entre o noso sector privado, a 

Universidade de Santiago de Compostela e o Concello.

� Brindaremos apoio ás empresas e comercios que se queiran instalar no noso 

concello, facilitando información e trámites, atentendo especialmente aquelas 

que aporten valor a Ames, como as TIC, a innovación, a robótica, e a transición 

ecolóxica.

� Promoveremos a creación dun viveiro de empresas orientado a estimular a 

materialización do capital intelectual, creativo e innovador do noso concello e 

todas as xeneracións.

� Seremos o principal aliado da poboación desempregada, propoñendo actividades 

enfocadas a mellorar as súas posibilidades de inserción laboral. Atenderemos 
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tamén aos colectivos máis desfavorecidos, como as mulleres víctimas de  

violencia de xénero, parados de larga duración, persoas en risco de exclusión 

social, e desempregados de máis de 50 anos.

� Unha vez atendidas e cubertas as necesidades na educación infantil, primaria 

e secundaria, queremos que este mandato sexa o do impulso da Formación 

Profesional de excelencia, ofertando ciclos nos nosos centros.

� Apostar pola creación de emprego público vinculado a servizos básicos locais para 

a poboación, como vía prioritaria para crear emprego estábel, e especificamente  

dirixido aos sectores de poboación que presentan taxas máis altas de desemprego, 

como son as mulleres e os mozos e mozas. A tal fin, reclamaremos a supresión 

da limitación á creación de emprego público destinado á creación, reforzo e 

ampliación de servizos públicos locais, establecida nas leis orzamentarias do 

Estado e de Galiza.

� Reforzaremos o diálogo entre o Concello, o sector empresarial de Ames e a USC 

co obxectivo absolutamente prioritario de procurar a máxima contratación de 

persoas recen tituladas, para loitar contra a emigración e a perda de talento.

� Impulsaremos actividades e encontros entre o tecido empresarial amesán e o 

Concello que teñan como obxectivo a concienciación na valía das persoas con 

diversidade funcional, mellorando así as súas posibilidades de inserción laboral.
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2. Ames, motor económico

Impulsaremos o crecemento dos nosos centros productivos e industriais comezan-

do polo Polígono de Novo Milladoiro e promoveremos a marca de comercio local de 

Ames.

Potenciaremos decisivamente o Rural que funciona, poñendo en valor a riqueza da 

nosa produción leiteira, gandeira e a agricultura ecolóxica, co obxectivo de facer de 

todas as parroquias do concello, un lugar onde vivir e traballar.

� Elaboraremos un mapa de recursos produtivos locais, identificando así as capaci-

dades de produción de Ames, e poñendo en valor no concello e en Galiza os produ-

tos que cumpran criterios de innovación, calidade ambiental e vantaxe competiti-

va.

� Potenciaremos os servizos de desenvolvemento local, co fin de asesorar e apoiar os 

proxectos de emprendemento económico, especialmente os de coooperativismo e 

empresas sociais, así como para localizar os nichos de oportunidade que supoñan 

unha vantaxe competitiva para Ames.

O goberno de Ames centrará todos os seus 

esforzos en potenciar e apoiar os proxec-

tos de emprendemento novos e os existen-

tes que queiran asentarse no noso territo-

rio aportando valor. Prestaremos especial 

atención a aqueles sectores productivos 

estratéxicos para Ames e que supoñan 

unha vantaxe competitiva no noso Conce-

llo, como o sector TIC e audiovisual.
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� Favoreceremos unha administración áxil e próxima que facilite a apertura de novas 

empresas baseada na coordinación eficiente dos servizos municipais implicados, 

entre outros, Urbanismo e Servizos Xurídicos.

� Poremos en funcionamento un Programa Municipal de Concesión de Xuros 

Reducidos orientados a proxectos que se consideren estratéxicos para o tecido 

produtivo e empresarial amesán.

� Apoiremos a promoción, visibilización e posta en valor dos productos creados en 

Ames para incentivar o seu consumo no Concello por parte de particulares e por 

parte dos comercios.

� As asociacións de Empresarios e Comerciantes atoparán no Concello de Ames, o 

mellor interlocutor para consensuar demandas e apoiar o desenvolvemento da súa 

actividade nas mellores condicións.

� Estudaremos a apertura do Mercado Único que funcione como unha praza de 

abastos móvil, que cunha periodicidade axeitada, teña lugar intermitentemente 

en Milladoiro e Bertamiráns, favorecendo a vertebración dos dous núcleos de 

poboación, xerando sinxerxías e ofrecendo un escaparate do produto do noso Rural 

Único e de proximidade.

� Potenciar escolas-obradoiro centradas en recuperar a artesanía local, así como ofi-

cios especializados (cantaría, carpintaría de restauración, etc.) con alta demanda 

no mercado laboral.

� Impulsaremos a Marca de Comercio de Ames apoiando na elaboración de mate-

riais, imaxes gráficas e envases para as empresas e comercios do Concello
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� Incluiremos criterios de contratación do concello de bens, subministracións e 

servizos, que valoren as ofertas de iniciativas empresariais locais, as condicións 

laborais, o emprego local, o carácter social, a utilización da lingua galega, a 

eficiencia, o aforro enerxético e o respecto co medio ambiente.

� Reformularemos  a participación municipal nos grupos de acción local dos pro-

gramas europeos de desenvolvemento rural, promovendo participación dos axen-

tes económicos e sociais.

� Daremos un impulso decidido ao Polígono do Novo Milladoiro, mellorando a súa 

conexión e a mobilidade. Crearemos un Plan Anual de mantemento do Polígono, 

reforzando a súa calidade como centro produtivo e de negocios. Estableceremos 

máis tramos para as taxas municipais en función dos metros cadrados ocupados, 

e estudaremos a súa ampliación.

� Crear o Servizo de Orientación e Asesoramento Para o Comercio que serva para 

mellorar a formación, a competitividade e a adaptabilidade do comercio, contando 

coas asociacións pertinentes cedéndolles instalacións adecuadas.

� Realizaremos campañas de promoción da marca de comercio local de Ames, 

promovendo a compra e consumo de produtos locais no noso concello e en toda 

Galiza.
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O Ames que queremos é un Ames que entende a súa extraordinaria orixinalidade, 

sendo o concello urbano e rural extenso e único. Esta realidade esíxenos que neste 

vindeiro mandato fagamos unha aposta decidida pola vertebración do noso término 

municipal atendendo a súa realidade única. Xunto a este feito, somos o Concello do 

florecemento demográfico, cun crecemento exponencial dos seus habitantes. Este 

grande valor require unha resposta por parte dunha administración ambiciosa, 

conseguindo transformar a dispersión nunha rede de cidadáns, da vila e do rural que 

mira cara o seu concello cunha concepción global e cunha identidade forte.

No BNG somos coñecidos e premiados por idear e materializar un urbanismo sostible 

e de vangarda orientado ás persoas e a calidade de vida así como o bullicio económico 

local. Deste xeito, queremos rematar este mandato cun Ames integrado e integral, como 

centro de traballo de calidade, de vivenda de excelencia e de culturas, sustentada nun 

territorio ordenado e vertebrado de xeito racional e equilibrado, atendendo sempre as 

máximas esixencias en termos de respecto medioambiental.

� Aproveitaremos a necesaria actualización do PXOM para reservar solo de 

equipamentos públicos pendentes: parque central e zonas verdes no Milladoiro, un 

centro de día para maiores, e centros sociais para mocidade, ademais de reforzar a 

rede de locais municipais abertos.

� Impulsaremos o Plan Integral de Conservación de Núcleos Rurais, que contemple 

a rehabilitación dos núcleos rurais para mellorar a calidade de vida da veciñanza 

e poñelos en valor, reforzando a identidade do noso rural único e o noso concello. 

� Promoveremos no ámbito urbano e no noso rural a mellora integral de Ames, 

incentivando, a través da posta en valor da nosa identidade e o noso patrimonio 

arquitectónico, a mellora de fachadas e beirarrúas e a mellora das vivendas nos 

3. Ames, vertebrado por un
    urbanismo sostible
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núcleos rurais.

� Iniciaremos a revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal, tanto para adaptalo 

á nova lexislación urbanística como para introducir criterios de sustentabilidade 

e racionalidade na xestión do territorio, e en clave post-petróleo (Peak Oil).

� Impulsaremos un plan ambicioso de Humanización do Concello, comezando polo 

Milladoiro, apostando pola ampliación de beirarrúas, multiplicación de zonas 

verdes, e reducir substancialmente o tráfico da N550, esixindo de inmediato 

a liberación da AP9 no tramo Santiago de Compostela - Padrón. Asemade, 

redobraremos esforzos en pedir como competencia propia do Concello, o tramo da 

nacional que transcorre polo Milladoiro, como travesía urbana de dous carrís.

� Estudiaremos a peonalización progresiva de parte do rueiro de Bertamiráns, 

favorecendo o seu desfrute a pe, axudado pola creación de parques disuasorios, 

e en última instancia mellorando o grao de coñecemento da oferta comercial e 

cultural da vila

� Promoveremos o embelecemento das paredes urbanas (medianeiras de edificios e 

baixos en desuso) meirante a colaboración con artístas.

� Executaremos un Plan de Mantemento e Mellora dos campos das festas nas 

parroquias do noso Concello.

� Impulsaremos a creación de novos parques e zonas verdes, ao tempo que 

reforzaremos o mantemento dos existentes, favorecendo o seu uso por parte de 

todas e todos, nomeadamente a infancia.
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� Incrementaremos a rede de carrís bici, empezando pola Senda Verde, entre O 

Milladoiro e Bertamiráns,, e en todo o termo municipal, para o desfrute deportivo 

e como aposta clara pola reducción do uso do vehículo privado, mellorando así a 

calidade ambiental do noso Concello. Crearemos, tamén, aparcadoiros específicos 

para bicicletas e motocicletas. 

� Acometeremos a mellora específica da seguridade vial, coa realización de beirrarúas 

e un sendeiro peonil paralelo á estrada no treito do camiño cara Fisterra.

� Executaremos un plan anual de mantemento e mellora de pistas e camiños 

municipais.

� Melloraremos a información na web do concello sobre o percorrido e frecuencia 

das liñas de transporte público existentes.

� Aumentaremos a frecuencia da liña que une Bertamiráns e o Milladoiro, de xeito 

que sexa fácil, cómodo e rápido ir dun núcleo a outro ao tempo que sinalizaremos 

de xeito adecuado as paradas mellorando así mesmo a información sobre as liñas 

que pasan por elas. Ampliaremos tamén o horario dos buses a Santiago en fins de 

semana e ás noites.

� Recuperaremos o noitebus, especialmente orientado á mocidade que queira 

desfrutar tamén o ocio de Santiago de Compostela, e viceversa, evitando así o uso 

de vehículo privado, mellorando a seguridade.

� Faremos de Ames un concello accesible, suprimindo barreiras arquitectónicas e 

corrixindo as eivas existentes para persoas con mobilidade reducida.

� Executaremos un plan de soterramento progresivo das liñas eléctricas e de 

telefonía nos núcleos urbanos e nos núcleos rurais.
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� O BNG de Ames, comprometémonos a non adquirir novos vehículos de transporte de 

persoas que non cumplan os requisitos de accesibilidade e a renovación paulatina 

do material non accesíbel.

� Estudiaremos a posibilidade de equiparar o custo do taxi co do autobus no caso de 

non dispoñer de transporte accesible.

� Desenvolveremos un Plan Municipal de accesibilidade para vivendas de alugueiro, 

que adecúe a oferta de vivenda neste réxime aos criterios de accesibilidade que 

defendemos, transformando vivendas en vivendas accesíbeis.

� Seguiremos implementando o Plan para a Mellora da Accesibilidade dos edificios 

existentes no Concello.

� Incluiremos na concesión de novas licencias, o requerimento de cumplir cos 

criterios de accesibilidade.

� Estudaremos axudas para converter os edificios en vivendas accesíbeis para 

aqueles propietarios con problemas de recursos.

� Rehabilitación e humanización das zonas urbanas que impulsen o comercio 

e hostelaría locais, e o aproveitamento do patrimonio arquitectónico en desuso 

como factor de atracción diferencial.

� Potenciación e mellora das redes de transporte, enerxía e das telecomunicacións.
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4. En Ames, iguais na diversidade

O Ames que queremos ten na súa esencia a defensa dos dereitos das mulleres e a loita 

por unha sociedade verdadeiramente igualitaria. Os gobernos nacionalistas somos 

recoñecidos por ter investido recursos e esforzos en conquistar espazos de igualdade 

e obxectivos ambicios de respecto pola diversidade. Un concello que aposta polos 

servizos públicos de calidade para favorecer a conciliación e a corresponsabilidade, 

nun concello feminista, xa que así devolvemos á sociedade as responsabilidades que 

son súas e que dende sempre cargaron no seu lombo as mulleres e exclusiva.

Para o BNG, promover a igualdade entre homes e mulleres pasa por fomentar a

mudanza de valores, rachando co modelo actual de socialización sexista, promovendo

novas formas de ser mulleres e homes e avanzando nun modelo de relacións

simétricas.

Finalmente, levaremos a todas as áreas de goberno, a máxima atención aos criterios 

redistributivos na provisión de servizos públicos, promovendo a reducción das 

desigualdades. A nosa aposta decidida e continuada por unha educación e unha 

saúde pública local de calidade e eficiente é tamén a mellor garantía para reducir a 

desigualdade social. 

� Poremos en marcha políticas activas na prevención e tratamento da violencia de 

xénero física ou psicolóxica: medidas de concienciación social e de formación 

dos profesionais implicados na súa detección, atención e tratamento; programa 

integral específico para a atención ás mulleres vítimas de violencia machista; 

participación da cidadanía nas accións de rexeitamento da violencia machista; 

mellorar a coordinación interinstitucional para asegurar unha maior eficiencia na 

resposta fronte á violencia de xénero; implantar, en coordinación coa Xunta de 

Galiza, o Rexistro Integral de Vítimas de Violencia; 
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� Favoreceremos o acceso ao mercado laboral das mulleres: Impulsaremos e apoiar 

emos a economía social e outras iniciativas que incorporen a perspectiva de xénero 

no seu funcionamento e posibiliten unha menor dependencia de acceso a recursos; 

plans de formación e capacitación; apoio ás mulleres emprendedoras e ás que 

queiran constituír cooperativas; apoio ás  mulleres beneficiarias dos programas de 

servizos sociais para facilitar así a súa a inserción laboral liberándoas de cargas 

familiares; axudas á conciliación nas accións formativas do concello, para evitar 

a autoexclusión de persoas con cargas familiares; incorporar cláusulas sociais 

na contratación pública, coa finalidade de favorecer a selección de empresas que 

destaquen por desenvolver unha política a prol da igualdade; facilitar o acceso ao 

traballo das persoas que desexen abandonar a prostitución.

� Favoreceremos a conciliación e a corresponsabilidade da vida persoal, laboral 

e familiar:  programas de formación para contribuír á igualdade de homes e 

mulleres na vida doméstica e cotiá; campañas escolares de coeducación e 

corresponsabilidade doméstica en colaboración coas ANPAS e centros de ensino.

� Promoveremos o asociacionismo de mulleres e a súa presenza na vida pública.
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� Incorporaremos iniciativas que 

contribúan ao cambio no uso do tempo 

das mulleres, como un banco de tempo.

� Visibilizaremos e poremos en valor a 

vida e o traballo das mulleres de Ames, 

adoptando medidas divulgativas e 

promovendo a presenza das mulleres 

nos espazos públicos.

� Promoveremos o protagonismo 

cultural e a práctica dos deportes  en 

todas as franxas de idade das mulleres, 

procurando que existan espazos 
e horarios axeitados; incrementar a presenza de nenas nas escolas infantís 

deportivas.

� O Ames que queremos é un Concello que acolle e promove o respecto entre todas e 

todos e está do lado das liberdades sexuais e a diversidade de xénero.

� Apostaremos por programas específicos de edudación na diversidade nas escolas e 

colexios públicos do noso concello, concienciando e sensibilizando nas liberdades 

sexuais e nas identidades de xénero.

� Promoveremos iniciativas de visibilización da diversidade sexual e de xénero, a 

través de campañas e actividades.

� Fomentar a coordinación e corresponsabilidade política e técnica na loita contra 

a exclusión en todas as áreas municipais (en especial nas de Emprego, Benestar 

Social e Educación).Coordinarémonos cos concellos limítrofes, promovendo a 

prestación conxunta de servizos sociais e tamén coa Xunta de Galiza.
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� Continuaremos deseñando orzamentos municipais que aseguren a consecución 

dos compromisos anteriores coa maior eficacia posible. Aseguraremos deste xeito 

o financiamento axeitado dos servizos sociais comunitarios.

� Impulsaremos o irmandamento con concellos menos desenvolvidos, co obxectivo de 

cooperar e apoiar  iniciativas de auto-desenvolvemento que sirvan de aprendizaxe 

mútua e que non se limiten tan só ao apoio económico.

� Estudiaremos a creación dun Plan de Erradicación da Infravivenda, ofrecendo 

alternativas de calidade que aseguren o benestar atendendo criterios de inclusión 

social.

� Seguiremos aumentando o servizo de axuda no fogar, con prioridade absoluta para 

grandes dependentes, e tamén ás persoas que, coas prestacións domiciliarias, 

poidan mellorar a súa calidade de vida, así como para a atención de necesidades 

relacionadas coa comunidade, acompañamento a xestións, etc. que se xestionen a 

nivel municipal mediante bolsas de emprego para a veciñanza.

 

� Seguiremos coas melloras no programa de teleasistencia domiciliaria e a 

localización fóra do domicilio.

� Fortaleceremos  os autocoidados e programas de respiro para familiares coidadores/

as.

� Implantaremos a rede de coidados para a autonomía persoal, que facilitará a 

atención e o asesoramento a persoas con dependencia, a formación de profesionais 

dos servizos de proximidade, a farmacia a domicilio, ou o préstamo de axudas 

técnicas.

� Incorporar representantes de organizacións de persoas con discapacidade aos 
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órganos de participación que existan na Corporación Local cos que a discapacidade 

teña unha conexión directa (educación, sanidade, emprego, urbanismo e 

edificación, vivenda, transporte, benestar social, consumo, ocio, novas tecnoloxías, 

muller, etc.).

� Fomentaremos a inclusión de persoas con mobilidade reducida na práctica 

deportiva.

� Impulsar a interculturalidade cos colectivos xitanos, contando coa súa participación 

e respectando as súas características e peculiaridades.

� Realizaremos actuacións de sensibilización social para a aceptación da comunidade 

xitana.

� Levaremos adiante actuacións directas coa comunidade xitana para garantir 

a escolarización básica, especialmente das nenas, estimular hábitos de saúde 

e a vacinación, e a súa participación e protagonismo en actividades deportivas, 

culturais e extraescolares.

� Proporcionaremos información a inmigrantes e emigrantes retornados, facilitar a 

xestión de trámites e promover iniciativas dirixidas a súa inserción social, laboral 

e cultural.

� Promoveremos axudas extraordinarias a emigrantes galegos retornados que se 

atopen nunha situación de precariedade económica.

� Contribuiremos á integración escolar desenvolvendo programas de tolerancia e 

coñecemento intercultural.
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Sempre que en Ames gobernou o BNG, convertemos a Educación nun modelo e 

referente para todo o país, perfeccionando todos os aspectos que nos competen e 

máis aló, asumindo mesmo competencias que nun principio corresponden a outras 

institucións. Deste xeito, apostamos pola urxente adecuación da oferta de prazas, 

atendendo a nosa situación de concello xove. Promocionamos tamén, as escolas 

unitarias, tendo impulsado neste mandato as de Ortoño e Covas, e seguiremos nos 

vindeiros anos apostando por este modelo, comezando por dotar de comedores 

escolares ás escolas unitarias.

Entedemos a educación como un proxecto integral e vertebrador do noso Concello, 

deste xeito, abrimos as portas ao coñecemento e á innovación, interactuando coa 

Universidade, con outras institucións, cun carácter transversal que estexa sempre á 

vangarda.

Estamos a facer de Ames, un concello pioneiro na educacación participativa, dotando 

de espazos de diálogo a todos os axentes da comunidade educativa, como é o caso 

do Consello Escolar Municipal que impulsamos neste mandato, e que entre as súas 

prioridades para os próximos 4 anos, están as seguintes iniciativas:

� Xestión de solo municipal para novos equipamentos educativos.

� Procura de novos investimentos para a amplicación de centros escolares.

� Construción do novo CEIP do Milladoiro.

� Crecemento sustentable dos programas de conciliación da vida familiar e laboral.

5. Ames, referente en educación
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� Construción do novo comedor escolar no CEIP A Maía

� Apostamos pola compostaxe comunitaria na Rede Municipal de Comedores 

Escolares.

� Incremento das axudas ás asociacións de nais e pais.

� Ampliar o apoio aos nenos/as con necesidades especiais.

� Ampliar a oferta formativa (ciclos) para os institutos, buscando as sinerxias coa 

aposta estratéxica en canto ao desenvolvemento local e a creación de emprego.

� Elaborar un plan de mantemento constante e melloras de todos os centros 

educativos para executar polo concello e a Xunta respectivamente.

� Ampliar a formación para o persoal das escolas infantís municipais. Oferta 

formativa para todo o profesorado do municipio en determinadas liñas de interese 

para o Concello.

� Demandar das autoridades competentes que non se poñan pexas á utilización do 

transporte escolar a estudantes se existen prazas dispoñibles.

� Mellorar a seguridade e organización do tráfico na entrada e saída dos centros 

escolares.

� Revisar os criterios de admisión e os prezos nas escolas infantís municipais e nas 

actividades educativas complementarias para priorizar as situación económicas 
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precarias e posibilitar o acceso das mulleres ao traballo. Introducir máis tramos en 

función da renda. Simplificar os trámites.

� Posibilitar que todos os nenos e nenas de Ames teñan en tempo e forma os libros 

e o material escolar necesario, tanto incrementando as partidas destinadas a 

axudas para a adquisición de libros e material escolar e mellorando a súa xestión 

e percepción polas familias, como creando bancos de libros e material.

� Apoiar cun programa de bolsas para os estudantes das familias máis necesitadas o 

acceso aos estudos de bacharelato, formación profesional e universidade, que sexa 

eficaz e discreta.

� Mellorar a calidade dos servizos educativos complementarios: procura da calidade 

alimentar con uso de produtos locais, potenciación da aprendizaxe de hábitos 

saudables, atención da monitoraxe mediante o control dos contratos de concesión 

(ratios monitor-alumnos).

� Crear programas de incentivación da autonomía e da participación das nenas e dos 

nenos e de creación de comunidades de aprendizaxe: toma en consideración das 

opinións dos nenos e nenas a respecto de asuntos que lles afecten directamente, 

hortas escolares, camiños escolares alí onde as condicións de seguridade viaria 

o permitan, apoio entre escolares (tarefas escolares, como comer, lectura, etc.), 

fomento de relacións interxeracionais, etc.

� Propoñer aos centros de ensino de todas as etapas actividades de servizo-

aprendizaxe incluídas no currículum que creen conciencia sobre a capacidade 

de participación e transformación social e que contribúan a detectar necesidades 

sociais, ambientais, culturais, informativas... e a poñerlles solución.

� Procurar o aproveitamento dos centros educativos fóra do horario escolar e das 

actividades desenvolvidas polas ANPA, para actividades sociais, lúdicas, culturais 
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ou deportivas cos correspondentes mecanismos e procedementos.

� Consolidar os programas xa existentes Bos días e Tardes Divertidas, así como os 

lúdicos de vacacións para apoiar a conciliación, asegurar a atención alimentar aos 

nenos e nenas en risco de exclusión, e promover a educación integral (seguridade, a 

integración e igualdade, os dereitos sociais, concienciación ambiental, actividades 

culturais ou deportivas).

� Mellorar a información sobre o acceso á universidade a maiores de 25 ou as probas 

de acceso a ciclos medios e superiores.

� Potenciar o programa de educación familiar que se adapte ás diversas realidades 

do concello e ás diversas idades das nenas e nenos, recuperando experiencias 

como a de Preescolar na casa, e incorporando outras. 
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6. Ames, á vangarda       
medioambiental
� Remate do Plan de tratamento de augas residuais e rede de sumidoiros no rural.

� Acometer o abastecemento de auga de forma integral en todo o rural.

� Implantar progresivamente sistemas que utilicen enerxías renovables nas instala-

cións públicas, con medidas de porcentaxe de uso de enerxía procedente de fontes 

renovábeis nos edificios públicos municipais.

� Nas actuacións de saneamento, tamén se iniciará o proceso de reforma cara a sis-

temas sustentábeis, reconvertendo de acordo coa tecnoloxía dispoñíbel as esta-

cións cara á adecuación enerxética e á redución na produción de residuos conta-

minantes.

� Adaptar os sistemas e programas de roza da vexetación nas vías de responsabili-

dade municipal, para facelas máis intensivas en man de obra e menos en combus-

tibles fósiles e sistemas mecánicos. Eliminar completamente o uso de herbicidas 

nestes labores.

� Continuarase a promover a toma de conciencia crítica e sensible respecto do 

ambiente, dos seus problemas e dos riscos que comporta o seu deterioro para o 

conxunto da humanidade, a diversidade e a calidade de vida.
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� Fomentarase o achegamento da poboación ao patrimonio natural de Ames, e aos 

espazos de interese, favorecendo a súa implicación directa na súa posta en valor e 

nos programas de recuperación.

� Reforzo das actividades na Aula da Natureza, con exposicións interactivas arredor 

da protección do medio ambiente  o fomento de novas formas de vida.

� Intensificar a colaboración con outras institucións nos programas de divulgación, 

apoiando as iniciativas dos centros de ensino en materia de educación ambiental. 

� Utilización de materiais naturais non contaminantes e da máxima salubridade 

nos pavimentos dos parques infantís, retirando aqueles producidos a partir de pe-

tróleo pola súa non sustentabilidade e polas emisións de substancias químicas 

volátiles prexudiciais para a saúde.

� Cartografar e limpar a rede de ríos e as pistas que se usan para acceder á miríade 

de parcelas que conforman o territorio, tanto para asegurar o acceso dos que quei-

ran traballar nelas como o disfrute da cidadanía.

� Favorecer a redución, reutilización e reciclaxe dos residuos, estendendo a recolli-

da de aceite doméstico, a compostaxe caseira, adaptando o número e localización 

dos contedores específicos ás necesidades detectadas.

� Mellorar a recollida de lixo no rural, verificando o cumprimento das condicións 

pola empresa concesionaria (limpeza de contedores, frecuencia da recollida, etc), 

e dotación de contedores específicos de vidro e papel a todos os núcleos e aposta 

pola compostaxe.
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� Perseguir con rigor os vertidos incontrolados de lixo.

� Promoverase a recuperación dos camiños tradicionais que unían os núcleos ru-

rais e coidaranse especialmente, os tramos do Camiño de Santiago que pasan polo 

noso concello: o que continúa ata Fisterra e o Camiño Portugués.

� Recuperación de itinerarios paralelos ás sendas fluviais, a través de intervencións 

mínimas, que permitan o paso a pé e en bicicleta.

� Impulsar un programa específico para a preservación dos valores ecolóxicos da 

cunca do Tambre.

� Traballarase na preservación e posta en valor do río Sar  e na recuperación das 

súas ribeiras, unha zona que é refuxio habitual de numerosas aves. Acometer des-

de agora un plan de recuperación unha vez entre en servizo a depuradora de San-

tiago.

� Avogar pola instalación de dispositivos térmicos e fotovoltaicos nas instalacións 

municipais e fomentar entre a poboación o uso de enerxías limpas e alternativas.

� Apoio ás persoas propietarias do monte en calquera iniciativa dirixida á súa orde-

nación e xestión sustentable.

� Aseguramento desde o concello da limpeza das faixas de protección contra os lu-

mes dos núcleos de poboación mediante a plantación de árbores autóctonas.

� Fomentar a agricultura/horticultura urbana e periurbana ecolóxica mediante cam-

pañas, cursos, incentivos diversos, cesión de espazos e apeiros, subvención de se-

mentes, etc. Ampliar as hortas públicas actualmente existentes no Milladoiro e en 

Bertamiráns e recuperar hortas ata hai pouco (ou aínda) produtivas.
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� Establecer un programa municipal para a transición enerxética tanto para adoptar  

un plan de medidas para a institución municipal como para establecer accións de 

difusión, concienciación e formación para a adaptación social pospetróleo.

� Prohibición de uso de agroquímicos (praguicidas, herbicidas, fertilizantes, etc.) no 

concello sobre os que exista unha sospeita razoábel de ser daniños para a saúde, o 

medio ambiente, e sobre todo para elementos críticos como as abellas, vitais para 

a produción de moitos alimentos.

� Controlar a calidade da auga.

� Recuperar oficios que impliquen reparación, mantemento, reutilización e reciclaxe 

local de materiais e produtos usados. Integrar os puntos limpos do municipio con 

estes servizos, ofrecendo neles produtos reparados/reciclados de balde a persoas 

e institucións sen ánimo de lucro que o precisen.

� Incluír nos pregos de contratación administrativa do concello de bens, subminis-

tracións e servizos, criterios que valoren as ofertas de iniciativas empresariais lo-

cais, as condicións laborais, o emprego local, o carácter social, a utilización da 

lingua galega, e o respecto co medio ambiente.

� Coidarase especialmente o impacto paisaxístico e a afección ás canles menores 

de auga e á conca drenante. Un parque empresarial de servizos tecnolóxicos ás 

empresas deberá ser un modelo exemplarizante en canto ao emprego de calidade, 

a sustentabilidade e a igualdade de xénero.



34

7. Ames, fonte de identidade

O noso compromiso coa normalización social da lingua ten de se reflectir en todos

os ámbitos de actuación, desde a coherencia persoal até unha acción decidida na

sociedade e nas institucións en que estamos e desde as que tivemos capacidade

de intervención. Os concellos teñen un largo abano de posibilidades de actuación

práctica no impulso ao uso social da lingua en ámbitos diversos que permiten

avances palpábeis e moita visibilidade e que de ningún modo podemos desaproveitar.

No actual contexto socio-lingüístico, de perda de falantes, de ataques planificados

desde o poder para frear as súas posibilidades de recuperación, des estancamento

cando non retroceso en ámbitos decisivos, de non respecto aos dereitos das persoas

falantes, etc, o papel en prol da normalización que cómpre desenvolver desde

os concellos tórnase crucial.

Por iso, o BNG, para alén de incluír a transversalidade dos criterios dunha política

lingüística normalizadora en todas as áreas, ámbitos e sectores, creará ou reforzará

áreas políticas específicas -co persoal técnico necesario- para a coordinación,

planificación e desenvolvemento da política lingüística municipal. 
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O BNG considera que unha política cultural verdadeiramente enraizada no país

contribúe de modo crucial para o noso autocoñecemento e autovaloración como

pobo, para alén de ser a base esencial para o desenvolvemento social e económico.

Por iso, asumimos a política de promoción, divulgación e impulso á creación de

cultura como un eixo central da nosa actuación municipal. 

Para vivir unha vida digna é imprescindíbel poder gozar do patrimonio, poñelo en

valor, traballar para o seu coñecemento e desenvolver unha planificación desde

un pensamento autocentrado no país e nas galegas e galegos. De maneira especial

neste ámbito, o BNG oporase á política de privatización do noso patrimonio e ao

seu uso con fins especuladores e lucrativos de empresas privadas. Por outra parte,

unha verdadeira política de recoñecemento e valoración dos bens de interese cultural

significa tamén un pulo importante á dinamización económica e contribúe a

asentar poboación.

Ames conta cun rico e diverso patrimonio cultural, material e inmaterial, que

pervive nas cidades e nas parroquias como mostra dunha identidade forte, vizosa

e dinámica.

Os bens culturais non son elementos illados da súa contorna. Pola contra, deben

ser considerados como parte do territorio e da comunidade. É así como adquiren

valor real, opcións de uso e goce, e compromiso coa súa conservación e promoción.

Polo tanto, é mediante a rexeneración, a dinamización e a promoción do

espazo público, a súa revalorización como escenarios de relación social, de convivencia

e lecer, como se debe entender a posta en valor dos bens culturais, como

parte dunha rica tradición, dunha identidade vizosa, mais sobre todo como 

instrumentos de cohesión social, de actividade comunitaria, de dinamismo socio-

económico e de proxección do Concello.
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� Velar polo cumprimento da Ordenanza de impulso do idioma, coa creación 

e funcionamento da comisión que a propia ordenanza establece, tanto nas 

comunicacións da propia institución como dos servizos contratados e das 

concesións, así como dos medios de comunicación municipais.

� Deseñar e poñerase en marcha un programa de formación que atenda as 

especificidades dos postos de traballo do Concello, que se dotarán de perfís 

lingüísticos.

� Afondar no proceso de normalización documental do Concello e completarase a 

galeguización da rotulación e da sinaléctica.

� Seguiremos a traballar cos programas de dinamización e formación lingüística para 

o persoal relacionado coas diversas actuacións dirixidas ao público, especialmente 

infancia e á mocidade: persoal das escolas infantís, monitores/as de actividades, 

persoal das escolas deportivas e culturais, bibliotecas, etc. de xeito que se cumpra 

a ordenanza municipal sobre a lingua coa maior calidade.

� Abrir programas de sensibilización para as familias, co obxecto de asegurar a 

transmisión da nosa lingua aos nenos e nenas. Garantiremos tamén a participación 

continuada no programa APEGO.

� Recuperar as actividades lúdicas e educativas para fomentar as actitudes 

positivas cara á lingua da infancia e da mocidade, os espazos para afortalar os 

usos lingüísticos mediante a creación de grupos e redes de rapaces e rapazas e/ou 

de familias, e a creación de materiais atractivos na nosa lingua.

� Continuar organizando actividades dirixidas á poboación procedente de fóra de 

Galiza para dar a coñecer a lingua e a cultura galegas, de xeito que faciliten así 

a súa integración a todos os niveis (legal, laboral, administrativo, lingüístico-

cultural, etc.). Crear bancos de tempo especificamente dirixidos á aprendizaxe da 
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nosa lingua e ao mantemento de conversas con galego-falantes.

� Promover o uso do galego no sector socio-económico en colaboración coas entidades 

que o forman, ofrecendo paquetes de servizos (asesoramento lingüístico, recursos, 

formación) e incentivos económicos (subvencións, rebaixas impositivas...) para 

aquelas empresas que asinen compromisos duradeiros. Fomentarase o uso do 

galego ligado a melloras na calidade do sector.

� Elaborar o plan de normalización lingüística con carácter transversal, baseado na 

participación e na implicación dos diversos ámbitos, que guíe as actuacións nos 

vindeiros anos. 

� Elaborar un mapa cultural de Ames, que faga un balance exhaustivo dos 

equipamentos e infraestruturas, tanto públicas –incluídos os centros de ensino- 

como privadas, con que conta o Concello para a intervención cultural, que sirva 
de base a un plan de necesidades 

en equipamentos, e que permita 

consolidar as escolas municipais de 

música e teatro, así como desenvolver 

as actividades culturais do Concello 

e as actividades das asociacións e 

grupos nos locais de ensaio “A Factoría” 

situada en Biduído.

� Seguiremos incrementando e 

mellorando unha programación 

estable de espectáculos (teatro, 

monicreques, cinema, música, danza, 

recitais, conferencias, exposicións, 

mostras, presentacións...), que tamén 

sexa escaparate dos creadores locais, 
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compaxinando os grupos profesionais co apoio aos grupos afeccionados. 

 � Reforzaremos A Billeteira como exemplo de modernización na xestión cultural 

mediante o uso de software libre na compra de entradas a espectáculos.

� Consolidar e ampliar os cursos de introdución e as escolas culturais para todo tipo 

de persoas e disciplinas, como a mellor forma de lles achegar os fundamentos da 

cultura (música, teatro, danza, ciencia, tecnoloxía, literatura, audiovisual, plástica, 

manualidades...) e de que xurdan novos creadores/as e se poidan organizar en 

redes, colectivos e plataformas. 

 � Consolidación e promoción do “Millarock” como festival de música rock en galego.

� Consolidar as escolas municipais: a Escola de Teatro e a Escola de Música; impulsar 

a creación dunha compañía teatral e unha banda ou orquestra co seu alumnado.

� Atender na programación e na formación a todo tipo de públicos: Cultura para/

de todos, cultura alternativa (banda deseñada, videoxogos, arte dixital, música 

electrónica, cinema, etc.), cultura para a infancia (espazos para aprender xogando, 

ludotecas, concertos e teatro didácticos en colaboración coas escolas municipais, 

psicomotricidade, programa “Coñece o teu Concello” en colaboración coa Biblioteca 

e a Aula da Natureza...) e cultura tradicional, aproveitando o coñecemento e a 

experiencia dos nosos maiores.

� Promover actividades de aprendizaxe-servizo en colaboración cos centros de 

ensino para fomentar as relacións entre diversos grupos sociais (de idade, sociais, 

etc.) en relación coa cultura.

� Promover os artistas locais e novos creadores mediante actividades e espazos de 

coñecemento, difusión, intercambio e colaboración: concursos, mostras, premios, 

bolsas, publicacións, exposicións, gravacións. 
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� Mellorar a dotación dos locais socioculturais das parroquias e promover axudas 

para mellorar as condicións de traballo das asociacións socioculturais e grupos 

locais.

� Enriquecer as festas parroquiais con novas actividades culturais, deportivas... 

apoiando o traballo das comisións de festas.

� Reafirmar a nosa identidade como galegos e galegas, no marco do respecto 

á diversidade global, do respecto á procedencia e identidade de cadaquén 

para construír a nosa identidade como amesáns. Recuperar os programas de 

coñecemento do concello e o programa Coñece o teu país.

� Promover unha cultura crítica, sensibilizada cos problemas do noso tempo, do 

noso país e do mundo, unha cultura transformadora. Nas actividades culturais 

procurarase transmitir transversalmente valores democráticos (interculturalidade, 

solidariedade, igualdade, participación...), así como canalizar as actitudes 

favorables cara ao cambio nos comportamentos: hábitos lingüísticos, artísticos, de 

relación familiar e social... 

� Recuperar a relación transparente e apoio constante ás asociacións (actualización 

do rexistro de asociacións, liñas información e de axudas anuais, regulación do 

uso de locais e infraestruturas, organización de actividades conxuntas), etc.

� Elaborar un mapa do patrimonio cultural, arqueolóxico, histórico e etnográfico, 

tanto material como inmaterial, de Ames, así como un plan integral de mantemento, 

valoración, recuperación, concienciación, divulgación, sinalización e promoción 

do patrimonio.

� Promover as rutas patrimoniais do Concello: achados arqueolóxicos, camiños 

portugués e fisterrán, a ruta rosaliana, a arte popular..., o seu coñecemento, difusión 
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e aproveitamento económico e cultural.

� Afondarase na particpación de Ames no “Parque Arqueolóxico Compostela 

Rupestre”, para poñer en valor e protexer os petróglifos do Val da Maía.

� Declaración da Ponte Maceira como Monumento Ben de Interese Cultural (BIC)

� Promover estudos –mediante bolsas, concursos, actividades escolares de servizo-

aprendizaxe etc.- sobre patrimonio, cultura, historia local, economía, poboación, 

lingua, tradicións, memoria histórica... así como a súa divulgación, difusión e 

valoración.

� Recuperar os programas periódicos e sistemáticos de animación á lectura, que 

serán participativos, con atención especializada aos diversos colectivos (infancia, 

adolescencia, mocidade,  terceira idade...)

� Continuar co programa de bibliopiscinas 

durante o verán.

� Mellorar o servizo prestado pola rede 

municipal de bibliotecas: Renovar e 

ampliar os fondos da rede de bibliotecas 

nos diversos soportes; recuperar os 

espazos informativo e participativo 

dos lectores/as. Posibilidade de contar 

con bibliobuses para as parroquias; 

posibilidade de préstamo a domicilio 

para as persoas que non poidan acceder 

fisicamente á biblioteca; ampliar a 

biblioteca de Bertamiráns.
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� Favorecer o acceso da mocidade ao traballo: apoio a proxectos de auto-emprego e 

de economía social; fomento da participación da mocidade no viveiro municipal 

de empresas, fundamentalmente baixo fórmulas cooperativistas; apoio ás inicia-

tivas empresariais e proxectos que xeren emprego xuvenil; compromiso para que 

bolsas, voluntariado, etc. non se apliquen nos servizos municipais como formas de 

precarización laboral.

� Apoiar o acceso á primeira vivenda por parte da mocidade, nomeadamente en 

réxime de alugueiro e a través do cooperativismo.

� Apoiar a auto-organización e os proxectos de creación cultural da mocidade con 

recursos e locais, formación (obradoiros de carácter lúdico, cineclub, radio, charlas, 

publicacións e mesmo bolsas de estudo), e difusión da obra creativa, en relación 

a manifestacións clásicas como teatro, pintura, escultura, danza, graffiti, audiovi-

sual, e tamén a produtos culturais alternativos como banda deseñada, videoxogos, 

arte dixital, música electrónica, etc. Apoio á creación de plataformas autoorgani-

zadas.

� Fomentar as actitudes positivas cara á lingua galega mediante actividades lúdicas 

e educativas, e afortalar os usos lingüísticos mediante a creación de grupos e redes 

de mozos e mozas.

� Fomentar o coidado da saúde entre a mocidade: atención sobre sexualidade, pre-

vención de enfermidades de transmisión sexual e anticoncepción; información e 

prevención contra os trastornos alimentarios (anorexia, bulimia...), sobre os alco-

hol e demais drogas, e programas de deshabituación e de reinserción social das 

persoas con dependencias (drogas, xogos, móbiles...).

� Fomentar a práctica do deporte entre a mocidade: novas escolas deportivas mu-

8. Ames, o concello mozo
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nicipais coa inclusión de modalidades coma o skate-board, parkour, deportes tra-

dicionais galegos como o fútbol gaélico, as artes marciais; axudas aos equipos de-

portivos; novas instalacións deportivas (rochódromos, skate...).

� Fomentar o uso do transporte colectivo entre a mocidade: posibilidade de liñas de 

autobuses nocturnas durante a fin de semana e outras noites puntuais en atención 

de festividades e outros eventos de relevancia.

� Atender as necesidades dos menores nas familias en risco de exclusión social.

� Traballar na prevención do maltrato e na detección de situacións de risco para 

menores.

� Colaborar coas asociacións de veciños para a creación de ludotecas e espazos de 

xogo, especialmente nas fins de semana.

� Mellorar a seguridade nos parques infantís.

� Deseñaranse programas de sensibilización social ante todas as situacións de in-

defensión da infancia.

� Consolidar os programas xa existentes Bos días e Tardes Divertidas, así como os 

lúdicos de vacacións para apoiar a conciliación e asegurar a atención alimentar e 

educativa aos nenos e nenas en risco de exclusión.

� Crear o Consello cidadán dos nenos e nenas de Ames para que poidan participar na 

toma de decisións de asuntos relativos ás súas necesidades, segundo as recomen-

dacións de Francesco Tonucci en “A Cidade dos nenos”.
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9. Ames en movemento e 
saudábel
� Rematar o novo centro de saúde do Milladoiro dotado co investimento e 

equipamentos sanitarios precisos e de calidade para a súa apertura nun prazo 

razoábel.

� Seguiremos insistindo na nosa esixencia de dotación de persoal segundo os 

criterios legais establecidos. 

� Esixir 1 traballador/a social e 1 fisioterapeuta en cadanseu centro de saúde do 

Milladoiro e Bertamiráns.

� Garantir os dereitos da cidadanía en relación coas actividades que causen afección 

á saúde ou ao ambiente, co cumprimento estrito das autorizacións ambientais.

� Controlar as condicións hixiénico-sanitarias dos establecementos adicados á 

elaboración, almacenaxe e distribución de alimentos.

� Elaborar en colaboración coas entidades deportivas e executar o Plan de ampliación, 

remodelación, mantemento, mellora e sinalización dos infraestruturas deportivas 

municipais, incluíndo a posible optimización dos equipamentos deportivos 

escolares e doutras infraestruturas municipais desaproveitadas.

� Estudar a posible sinatura de convenios de colaboración con clubes, para o 

aproveitamento e optimización das instalacións e servizos.

� Implantar circuítos de mantemento en parques e áreas recreativas. Ampliar e 

mellorar os circuítos para andainas no concello e consolidar un calendario de 

sendeirismo municipal.
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� Mellorar e ampliar a área recreativa fluvial de Tapia.

� Mellorar a xestión das piscinas municipais descubertas e o seu acceso. Garantir 

prazas destinadas a nenos e nenas con necesidades específicas de apoio educativo, 

e que haxa monitores con formación especializada neles. 

� Consolidar e ampliar a oferta das escolas deportivas municipais, mellorando a 

xestión, ampliando o número de modalidades e de prazas, e complementándoas 

con programas de control da saúde, como mellor forma de fomentar o deporte de 

base.

� Coidar especialmente a oferta de actividades físicas para nenos/as, que estean 

ao servizo da educación deportiva, a inclusión e a igualdade, que promovan 

as relacións entre nenos e nenas, o compañeirismo, o traballo en equipo e a 

respectuosa competitividade saudable, a participación de nenos e nenas con 
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diversidade funcional e que lle devolvan o carácter de xogo ao deporte. 

� Ampliar a oferta de actividade física para adultos tanto nos núcleos urbanos como 

no medio rural.

� Consolidar e mellorar a xestión do actual calendario de probas deportivas populares, 

ademais de diversificar as modalidades.

� Ampliar os programas de iniciación a outros deportes como o atletismo, equitación 

ou hockey patíns entre outros.

� Consolidar e ampliar a práctica de deportes tradicionais.

� Mellorar a xestión das instalacións deportivas e facilitar o seu uso polos veciños e 

veciñas, por colectivos non federados e polas entidades deportivas

� Consolidar e mellorar a xestión do calendario deportivo federado.

� Ampliar e intensificar a colaboración cos clubes deportivos municipais, facilitar 

información e asesoramento a clubes e entidades federadas, mellorar as 

subvencións a entidades deportivas (baremo obxectivo, axilidade...), contar con 

elas para ofertar actividades...

� Abrir un programa de apoio a deportistas locais con proxección.

� Consolidar a Gala Municipal do Deporte, como espazo de encontro dos deportistas 

do concello e como recoñecemento da súa actividade.

� Estudar a creación do Padroado Municipal do Deporte, co fin de axilizar a xestión 

e facilitar a colaboración da empresa privada no financiamento e mantemento da 

práctica deportiva.
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� Revisar os criterios e os prezos das actividades deportivas para favorecer a 

incorporación á práctica deportiva das persoas con situacións económicas 

precarias ou con situacións socio-sanitarias delicadas.


