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David Santomil, candidato á 
Alcaldía de Ames.

Concelleiro de Educación e 
Cultura.

Afrontamos as próximas 
eleccións municipais coa 
experiencia de catro anos de 
xestión no goberno
municipal, como garantía de 
estabilidade, de diálogo e dun
profundo coñecemento da 
realidade do concello de 
Ames.

Presentamos a candidatura 
que máis se parece a Ames: 
xove, diversa, ecoloxista, 
feminista e participativa.

Crecemento
sustentable:

Máis prazas nos 
programas de
conciliación

Festival 
internacional 

de cine infantil 
Cinema Crianza

Creación da 
Billeteira

para a reserva de 
entradas para 

eventos

Recuperación 
do festival
Millarock

Impulso ás
Escolas

Unitarias

Parque 
arqueolóxico
Compostela 

Rupestre

Locais de 
ensaio

“A Factoría”

Dinamización 
do Consello

Escolar 
Municipal

Recuperación do 
Patrimonio 
histórico:

Ponte Maceira e 
Ponte Cabirta



do BNG en Ames

Isabel Vaquero Quintela, concelleira de 
Normalización Lingüística e Comunicación.

Dar importancia á nosa lingua comezou pola
creación da Concellaría de Normalización
Lingüística. O investimento aumentou nun 400%
neste apartado.
No que se refire á Comunicación, reformouse a 
web municipal aumentando os servizos e 
accesibilidade, así como comezou a publicarse o 
94 km2, boletín oficial do concello en papel.

programa 
Apego

crianzas de 0 a 3 anos

Enreguéifate, 
Youtubeir@s e 
Club de Debate

centrados na mocidade

programas da 
cidadanía en 
Ames Radio

5 de 100 ideas do programa do BNG de Ames
1. CENTRO DE DÍA PARA AMES. Habilitaranse as parcelas 
municipais necesarias para construción dun novo centro de 
Día en Ames.

2. HUMANIZACIÓN DO MILLADOIRO. Esixiremos a reducción a 
dous carrís na Avenida Rosalía De Castro e o desvío de 

vehículos da N550 cara a autoestrada AP9 e o corredor Pardiñas
- As Galanas.

3. UN RÍO SAR LIMPO. Elaborarase un Plan Integral do río Sar de 
ámbito supramunicipal, que inclúa a adecuación e 
modernización das depuradoras de Sisalde e Silvouta. O 
saneamento é un dereito fundamental.

4. TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO E LIÑAS 
INTERIORES. Crearase unha rede de transporte público interna 

baixo demanda e ampliaranse as frecuencias e as rutas con 
Bertamiráns, O Milladoiro e o rural de Ames. Melloraranse as 

canles de información aos usuarios/as.

5. SANEAMENTO E ABASTECEMENTO NO RURAL. Nun
proxecto a 8 anos de mandato, levaremos o saneamento e o 
abastacemento a todos os núcleos do rural amesán. Porque 
estamos no S. XXI.



Despois de catro anos de
mandato, o BNG de Ames
presenta unha candidatura
plural, aberta, diversa, como o
propio concello, con
representación de todas as
áreas poboacionais: O
Milladoiro (9 persoas da lista),
Bertamiráns (8), Aldea Nova
(1) e o rural (9), tanto o sur
como o norte do territorio
amesán.
Unha candidatura mezcla de
experiencia e ilusión, con
persoas comprometidas na
vida política e social do
concello, cunha alta
porcentaxe de persoas
independentes.

Temos a experiencia de catro
anos de responsabilidade na
Concellaría de Educación e
Cultura e na de Normalización
Lingüística e Comunicación
en áreas estratéxicas do
concello: educación, servizos
de conciliación, lingua,
comunicación coa cidadanía,
etc.
Ademais, contamos cun
proxecto político, o do Bloque

Nacionalista Galego, que
artella o territorio en clave de
país, con solucións globais e
conxuntas cando así o require
o traballo municipal.

Propoñémonos como
obxectivo esencial cimentar
as bases para un novo modelo
de crecemento económico e o
aproveitamento dos recursos
do concello desde a
perspectiva da
sustentabilidade, que sitúe
como prioridade a creación de
emprego, impulsando e
dinamizando a economía
local.Ordenar e poñer en valor
o noso territorio e patrimonio ,
para que Ames sexa de todos
e de todas, un concello para
vivir, cunhas políticas de
ordenación territorial
sustentable que garantan o
equilibrio territorial, o
desenvolvemento urbanístico
racional e a protección do
ambiente e a paisaxe.

Candidatura do BNG

David Santomil Mosquera
Natividade González Rodríguez

Escarlata Pampín López
Manuel Otero Boquete

Isabel Vaquero Quintela
Alexandre Espinosa Menor
Raquel Rodríguez Martinez

Xesús Casas García
Ana Castaño Carou

Roi Pérez Vila
Davinia Lojo Amoedo
Xerardo García Mera
Luzía Pardo Abuín

Tania Ameneiro Calvo
Manuel Trigo

Sara Fabeiro Canedo
Almudena Rei Gómez

Xoán Xose Hidalgo Neira
Ana Iglesias Otero

Rafael García Saavedra
Celestino Seoane Pérez

SUPLENTES:
Felix Paz Castañal

Pilar Viqueira Miranda
Paula Castro Lago

Rosa Isabel Moares Rey
Alberte Souto Souto

Mercedes Vidal Baamonde
Xose Manuel Fernández López 

“Saímos a gañar” 

David Santomil

“



“A clave para gañar un futuro mellor é 
confiar nas nosas forzas e decidir nós 
no noso”

ANA 
PONTÓN,
portavoz
nacional do 
BNG

O BNG abre as portas a 
todas as persoas que 
comparten, coa cabeza e 
o corazón,  a necesidade
de contar con forzas
políticas propias para 
construír unha Galiza
diferente e mellor

“

B
ames@bng.gal

http://ames.bng.gal

Humanizar o Milladoiro

Tema chave do BNG de Ames para o 

próximo mandato, xa nestes catro

anos mobilizámonos invitando ao

Milladoiro á portavoz nacional, Ana 

Pontón, e ao membro do Consello

Nacional do Bloque, Néstor Rego, 

para que coñeceran de primeira man

a problemática do núcleo amesán.

O escano do BNG en Bruxelas é o escano
do pobo galego

Grazas á presenza do BNG no Parlamento 

europeo non houbo sector da nosa

economía nin problema do noso país que 

non fose alí tratado.

O 26 de maio temos que garantir que Ana 

Miranda seguirá a ser a voz de Galiza en 
Europa.

“


