
AS CONCELLARÍAS XESTIONADAS POLO BNG SEGUEN A
CUMPRIR COS SEUS COMPROMISOS 
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Se algo caracteriza ao BNG nos concellos é a
súa capacidade non só de imaxinar novos
proxectos, senón de levalos á práctica,
executalos, xestionalos, mantelos  e
melloralos.
Durante a pandemia as concellarías de
Educación, Cultura, Comunicación, Lingua e
Mocidade no concello de Ames demostraron
unha gran capacidade de adaptación e foron
das primeiras do país en retomar e impulsar a
actividade social.
Na actualidade as concellarías xestionadas
polo BNG están centradas en executar e
cumprir todos os compromisos que xa están
reflectidos nos orzamentos de 2022 e nos
correspondentes plans, polo cal incrementaron
o seu orzamento. Administración electrónica,
comedores escolares, infraestruturas para a
mocidade, protección do patrimonio histórico
son os principais investimentos das nosas
áreas, sempre dende a aposta por un modelo de
concello máis sostible e integrador, e pola
estabilidade política.

Rolda de prensa do Grupo Municipal do 
BNG de Ames 

 

 
David Santomil, primeiro tenente de alcalde, coas concelleiras Natividade González e Escarlata Pampín.



MÁIS INVESTIMENTO PÚBLICO PARA AS
PRINCIPAIS ACTUACIÓNS MUNICIPAIS 

O novo Centro de Mocidade atópase na fase
de redacción do proxecto. Comezará a 
 licitación das obras no ano 2022. 
Acondicionada a zona verde do Milladoiro
cun novo anfiteatro. 
Impulsamos a administración electrónica.

Reforma dos locais de ensaio A Factoría.
Redactados os proxectos da central de
lavado e a cociña central dos comedores
escolares municipais. Licitaranse as obras en
2022.
Finalizada a Pista de PumpTrack 

FONDOS EUROPEOS NO PLAN IMPULSA AMES 

PLAN AMES PROGRESA 2022 -2023

IDAE
Reposición de luminarias a LED. 
Eficiencia enerxética e aforro no consumo
eléctrico para paliar a suba no prezo da luz.

Reformas nas Casas da Cultura de
Bertamiráns e O Milladoiro
Acondicionamento de interiores, saneamento
e recollida pluviais no rural.
Sendas peonís e circuítos saudables. 
Protección do patrimonio histórico.
Rehabilitación da ponte Cabirta e creación do
Parque Arqueolóxico Compostela Rupestre. 

PLAN ÚNICO POS + DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Visita dos deputados provinciais do BNG

Presentación da web conciliames.gal

Visita de Ana Pontón ao novo comedor do CEIP A Maía



Novo comedor do CEIP A Maía 
Ampliación dos programas de
conciliación ás escolas unitarias
de Covas e Ortoño.
Centro de compostaxe
comunitaria para comedores.
Eliminación das botellas de
plástico.
Aposta polos produtos de
proximidade.

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS
DE EDUCACIÓN 

Mantivemos e reforzamos a programación cultural en
tempos de pandemia.
Lanzamento dos Bonos Culturais con descontos para
espectáculos de artes escénicas.
Actualización da web A Billeteira para a reserva de
entradas nos auditorios municipais.
Cursos de alfabetización dixital nos locais
socioculturais das parroquias no rural.
Continuidade do festival internacional Cinema Miúdo,
que xa vai pola cuarta edición, e apoio ao cinema
documental galego.
 Apoio ás corais, grupos de música e baile tradicional
de Ames.
Continuidade do festival internacional de maxia
Festimax, na súa XVI edición. 
Continuidade do festival Millarock, na súa X edición.
Creáronse os Encontros literarios. O concello de
Ames como espazo para a presentación de libros e
publicacións en galego. 
Impulso aos Seráns de Tapia, con programación
estival na praia fluvial. 
Impulso de Ames Jazz.
Ampliación da programación nas bibliotecas
municipais e impulso da EMMA.
Constituímos o Consello Sectorial da Cultura, na
procura de reforzar a participación veciñal e do sector
na toma de decisións.
Reformamos a Radio Municipal, que deu o salto á web
coa incorporación da radio á carta e podcast.

PROGRAMAS E SERVIZOS:
MARCA BNG

Comedores escolares sostibles

CULTURA

David Santomil no CEIP Agro do Muíño

Presentacións da programación



ORZAMENTOS: SEXTO ORZAMENTO ANUAL CONSECUTIVO

PROGRAMAS E SERVIZOS:
MARCA BNG LINGUA E MOCIDADE

Presentouse a edición do mapa sociolingüístico
escolar do concello de Ames en colaboración coa
Real Academia Galega.
Ames recoñece a figura de Rosalía de Castro con
murais de Yoseba Muruzabal na Casa da Cultura do
Milladoiro e en Bertamiráns.  
Máis dunha ducida de agrupacións e músicos locais
xa ensaian na Factoría e danse a coñecer no
SolporSon.
Continuidade do programa Trouleando, no que
participan máis de 300 mozos e mozas de Ames.
Celebramos a segunda edición do programa
Galetiktokers para o fomento da creatividade e o uso
do galego entre a mocidade.
Mantivéronse os campamentos de verán.
Entregáronse os premios Lingua Empresa, na súa
cuarta edición, para recoñecer o uso do galego por
parte do tecido empresarial de Ames.
Ampliamos e reforzamos o compromiso do Concello
de Ames co programa Apego e outros espazos
colaborativos (Youtubeiros, Enregueifate, Fálame,...) 
Continuamos co Obradoiro En Galego co teu Acento
no que participou alumnado de quince países
diferentes.
Continuamos a premiar os mellores relatos e poemas
no Certame Literario, na súa XVIII Edición.
Impulsamos o Clube de Debate e Asociación
ALINGUA.

Aprobamos o Orzamento Municipal de
2022 con maioría suficiente para garantir
a continuidade da programación
municipal e realizar os investimentos
previstos. 
O voto do BNG é fundamental.
Trátase do sexto orzamento municipal
consecutivo dende o ano 2016.
Presentamos emendas aos Orzamentos
Xerais do Estado e da Xunta de Galiza.

Celebración do Día de Rosalía 
con murais de Yoseba Muruzabal

Néstor Rego co grupo municipal no
Congreso dos Deputados



ENTREVISTA

"O noso obxectivo é liderar un novo goberno de
esquerdas"
O pasado mes de novembro a asemblea
local do BNG de Ames elixiu por
unanimidade a Isabel Vaquero Quintela
como nova responsable local, cargo que xa
ocupara entre 2013 e 2016.

Cal é o plan de traballo?
Un dos mandatos que saíu da última
asemblea nacional do BNG é ampliar a
nosa base social e cremos que esa é unha
misión fundamental. Estamos tratando non
só de activar a nosa militancia, senón
tamén de contactar coas persoas que
simpatizan ou simpatizaron nalgún
momento co BNG para trasladarlles de
xeito directo a nosa alternativa de goberno
a nivel nacional e para explicarlles polo
miúdo a nosa acción no goberno en Ames,
a través das concellarías das que se
responsabilizan David, Nati e Escarlata.
Mais tamén para escoitar problemas que
afectan aos nosos veciños e veciñas, para
saber as súas inquedanzas e, moi
importante, para coñecer as súas
propostas e ideas e apoialas, e mesmo
incorporalas como alternativas se o vemos
oportuno.
Xa nos reunimos con varios colectivos de
veciños e veciñas, así como asociacións, e
xa trasladamos propostas para problemas
concretos, como os referidos ao Centro de
Saúde do Milladoiro. E isto mesmo
seguiremos facendo nos vindeiros meses,
así como contactar con persoas de
especial interese polos seus
coñecementos, para crear equipos de
traballo sectoriais.

Nun ano, en maio de 2023, haberá novas
eleccións municipais. Cal é o obxectivo?
A ampliación e afortalamento que buscamos
debe servir para arrequentar o noso
programa e para abrir a candidatura á nosa
base social. Queremos ilusionar e facer do
BNG de Ames a alternativa política favorita
para todas aquelas persoas de esquerda
cuxos valores son a democracia, a xustiza
social, o ecoloxismo e a igualdade, e que
levan a Galiza e a Ames no corazón mais
tamén na cabeza. Non só as portas están
abertas: sairemos a convidar a vellos e novos
compañeiros/as.
O noso obxectivo é converternos na forza
maioritaria nun goberno de esquerdas, e
liderar e darlle un novo pulo ao pacto que leva
gobernando Ames dende 2015.  Vemos
moitas posibilidades de que así sexa e de
termos en Ames un goberno presidido por un
alcalde ou alcaldesa do BNG !

ISABEL VAQUERO, RESPONSABLE
LOCAL DO BNG DE AMES 



A ASEMBLEA LOCAL DO
BNG DE AMES

XUNTANZAS VECIÑAIS E
CO TECIDO ASOCIATIVO
Retomamos a rolda de contactos
presenciais coas asociacións para coñecer
o nivel de execución das obras e as
principais necesidades veciñais no rural.

Animamos ao tecido asociativo a recuperar
a súa actividade, con asesoramento e
axuda económica para a realización da súa
programación cultural e de festas.

Participamos de forma activa nas
actividades municipais e das asociacións.
  

A Asemblea Local acordou a renovación
dos cargos orgánicos do Consello e a
Responsabilidade Local de Ames, que
asume de novo Isabel Vaquero. Alexandre
Espinosa e David Santomil incorporáronse
ao Consello Comarcal. 

Visita á aldea de Caroubáns
 

Festa en Bugallido

A GRAN OPORTUNIDADE DA
AXENDA URBANA DE AMES

David Santomil co alcalde de Pontevedra

O primeiro tenente de Alcalde e concelleiro de
Educación, David Santomil, asumiu unha nova
competencia municipal neste ano 2022,
asumindo a concellaría de Axenda Urbana.

Esta concellaría de nova creación será a
responsable de impulsar a implementación e
desenvolvemento da Axenda 2030 para lograr os  
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) . 

A Axenda 2030 e os ODS afectan
transversalmente a todo o Concello, mais a
Concellaría de Axenda Urbana
responsabilizarase de redactar o principal
documento estratéxico de planeamento urbano
municipal de Ames para os próximos dez anos.

Nunha primeira fase de diagnose estratéxica
visitáronse os concellos da Coruña, Pontevedra e
Santiago de Compostela para coñecer a súa
experiencia de planeamento urbano.  

O lanzamento da Axenda Urbana de Ames
aprobouse por unanimidade da Corporación. 



Reclamamos a reposición da liña de transporte
urbano P2 de Ortoño a Santiago de Compostela e
sumámonos ás reivindicacións veciñais en
Bugallido e no Parlamento de Galiza.
Denunciamos a eliminación de frecuencias que
cruzan o concello de Ames en dirección a Brión,
Portomouro e Negreira con recollida de
sinaturas.

RECLAMACIÓN DE NECESIDADES Á
XUNTA DE GALIZA

TRANSPORTE
METROPOLITANO

CENTROS DE SAÚDE

SEGURIDADE VIARIA

Reclamamos a reparación dos problemas de
climatización no novo centro de saúde do
Milladoiro.
Solicitamos habilitar o centro de saúde do
Milladoiro como PAC os sábados.
Esiximos a ampliación do centro de saúde de
Bertamiráns.

Presentamos emendas aos Orzamentos Xerais
do Estado e a Xunta de Galiza para a mellora da
seguridade viaria no Milladoiro.
Solicitamos unha mediana no corredor Pardiñas
- As Galanas (AG-56).
Insistimos na necesidade de mellorar a
seguridade peonil no tramo Roxos - Portomouro
(AC-453)

Entrega de sinaturas no Parlamento galego

 Santomil e a deputada Iria Carreira con
representantes veciñais en Biduído

Novo centro de saúde do Milladoiro



ames@bng.gal

ames.bng.gal

@bng.ames

@obloqueames
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Despois da marcha de Feixóo e a
investidura de Rueda, que muda na Xunta
de Galiza?
Nas políticas da Xunta, nada. É puro
continuísmo: cero competencias novas para
Galiza, cero peso político no Estado, cero
defensa dos intereses galegos. E máis
espolio económico, máis desmantelamento
dos servizos públicos, máis propaganda na
CRTVG ao servizo do PP. Manterase a
submisión ao centralismo e o servilismo a
intereses alleos. Con todo, este é un PP
máis débil, dividido internamente e que ten
medo porque sabe que pode perder. Rueda
non ilusiona nin aos seus. 

Este cambio na Xunta abre un novo
escenario político en Galiza?
Totalmente. E fai que o cambio galego que
representa o BNG estea máis cerca. Hoxe
lideramos claramente a alternativa política e
de goberno ao PP. E si, podemos gobernar a
Xunta dentro de dous anos, para pór en
marcha un cambio de verdade, que faga
valer Galiza. 

O BNG está a defender na rúa e nas
institucións medidas contra a crise.
Si, un paquete de medidas de rescate das
familias, da economía real, das persoas e
dos sectores máis vulnerábeis. 

ANA PONTÓN: "O CAMBIO
GALEGO QUE REPRESENTA
O BNG ESTÁ MÁIS CERCA"

ENTREVISTA

Contacta co BNG!

Son medidas urxentes e viábeis para facer
fronte ao impacto da inflación nas
condicións de vida da sociedade. Non valen
escusas. A guerra na Ucraína afecta, si, mais
a suba de prezos e os problemas de fondo xa
viñan de antes. En Galiza xúntase a carestía
da vida coas consecuencias do problema
principal que temos: o espolio económico
dos nosos recursos por causa deste modelo
centralista. Temos que facernos valer. Galiza
ten que ser dona dos seus recursos para
poñelos ao servizo das galegas e galegos. 

Di vostede que o BNG é alternativa política e
de goberno.
Claro, as dúas cousas. Nós queremos
gobernar para mudar, para transformar. E iso
require facer políticas radicalmente
diferentes ás das forzas estatais, sexan de
dereitas ou de esquerdas. O cambio de
verdade é pensarnos desde nós, defender os
intereses galegos, facernos valer como
nación. Somos unha forza política seria, útil
para o noso pobo e que defende sempre e
por riba de todo os intereses de Galiza, cun
proxecto para a grande maioría, que mellora
as condicións de vida da nosa sociedade e
que garante futuro e desenvolvemento ao
noso país. Iso é o que nos fai e fará avanzar.


