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Os finais de ano son datas de balances e de retos.
Neste remate de 2022 con máis motivo, se cadra,
xa que o 2023 é ano electoral, é o momento de
render contas ante todas e todos vós. Nos
próximos comicios sodes vós os que tedes a
palabra á hora de decidir se nos revalidades a
confianza, dotándoa de máis forza aínda, para
poder seguir desenvolvendo o traballo serio,
rigoroso, comprometido e solvente que
caracterizou o noso xeito de facer ao longo destes
anos. 

David Santomil, Concelleiro de Axenda Urbana e
de Educación, asume de novo o reto de liderar a
candidatura do BNG de Ames co respaldo de toda
a organización, que considera que conta con
todos os activos necesarios para acadar un apoio
maioritario para o BNG no próximo mes de maio:
nivel de coñecemento por parte da cidadanía, o
seu coñecemento do concello de Ames, o seu
recoñecido talante de diálogo e a súa experiencia
no goberno local dende o ano 2015, así como a
alta execución do programa de goberno nas súas
áreas de xestión.

 
David Santomil, candidato do BNG de Ames 2023, con membros do Consello Local

“É o momento do BNG”, pois están a darse as
circunstancias necesarias para “agrupar a
esquerda galeguista e nacionalista de Ames”
na súa candidatura, que “sae a gañar”. David
Santomil agradeceu deste xeito a confianza
renovada por parte dos afiliados e afiliadas do
BNG e comprometeuse a seguir a desenvolver
unha “política de feitos e non de promesas”,
con “proxectos realistas e que se cumpren”,
como os que xa están actualmente en
execución nas concellarías dirixidas polos edís
do grupo municipal do BNG.

O BNG mantén que o actual grupo municipal
debe ter continuidade, repetindo así os tres
primeiros postos da candidatura: David
Santomil, Escarlata Pampín, actual concelleira
de Lingua e Mocidade, e Natividade González,
concelleira de Cultura e Comunicación. O
obxectivo? Darlle un novo pulo á transformacion
do Concello en novas áreas, como é habitual no
BNG, e liderar un goberno estable, sólido e
cualificado.



DESEÑAR O AMES DO FUTURO
Falar ou proxectar o futuro de calquera
concello nestes tempos pasa por traballar en
sintonía cos obxectivos de desenvolvemento
sostible da Axenda 2030. Impulsar unha
acción de goberno completa e moderna hoxe
conleva, necesariamente, incorporar
conceptos como o do cambio climático e
espazos de convivencia máis ordenados,
saúdables, sostibles e equitativos. 

Un reto complexo e ilusionante que foi
asumido por David Santomil en decembro de
2021 ao facerse coa Concellaría de Axenda
Urbana e que en apenas 10 meses xa ten
rematada a análise e diagnose para a
redacción do documento estratéxico que
orientará todos os plans cara a 2030 (PXOM,
EDUSI; PMUS). 

O deseño do Ames do futuro, conforme aos
ODS marcados pola Axenda 2030 das
Nacións Unidas, requería dun perfil como o
de David, pola súa formación e devoción
como doutor en Xeografía e Análise do
Territorio.

A experiencia e compromiso do BNG neste
sentido é incuestionable, sobra poñer o
exemplo de Pontevedra como cidade
referente mundial en materia de urbanismo e
mobilidade, grazas ao goberno liderado polo
nacionalista Miguel Fernández Lores, con
quen David Santomil mantivo un encontro,
para coñecer de primeira man o exitoso
modelo desa cidade.

David Santomil é licenciado en Xeografía  
cunha dilatada traxectoria académica e investigadora 

ligada á USC e universidades de 
Alemaña, Reino Unido e Portugal

Modelo Territorial. Configuración dun
novo modelo territorial urbano que faga
frente, ao mesmo tempo, á dispersión e á
densidade poboacional en determinadas
áreas. 
Espazo Rural. Revitalización do espazo
rural, o que pasa pola reactivación e
consolidación da produtividade das
actividades primarias; pola dinamización
social destes espazos e pola posta en
valor do rico patrimonio cultural e natural
do concello.
Vertebrador. Favorecer a conectividade
do conxunto da área urbana, co río Sar
como eixe vertebrados
Cambio Climático. Necesidade de intervir
sobre a mobilidade para a reducción de
emisións; reducir residuos e deseñar
novas áreas verdes.

O froito destes primeiros traballos, a folla de
ruta resultante ten catro grandes eixos de
acción que sitúan ao BNG ante a grande
oportunidade de facer de Ames outro
concello exemplar. 

1.

2.

3.

4.



HUMANIZAR O MILLADOIRO
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Humanizar un lugar no que viven 15.000 persoas,
polo que pasan máis de 24.000 vehículos diarios,
que ten serios problemas de ruído, seguridade
viaria, contaminación ou para atopar praza para
aparcar é algo no que todos e todas estamos
dacordo. Por iso, dende o BNG estivemos sempre
do lado da Plataforma pola Humanización da N-
550 e acollimos con satisfacción o anuncio do
Ministerio de Transportes dun proxecto de 8
millóns de euros con este fin. No BNG sabemos,
ademais, pola experiencia de Pontevedra, que
esta transformación é posible, pero sempre que
se proxecte con alternativas, de aí as emendas
presentadas polo deputado do BNG en Madrid,
Néstor Rego. 

 
Emendas Orzamentos Xerais do Estado 2023. David Santomil e Néstor Rego, voceiro do BNG no Congreso

Como en anos anteriores, reclamamos a
humanización de Rosalía de Castro e
solucionar tamén o acceso ao parque
empresarial Novo Milladoiro. Emendas que,
novamente, foron rexeitadas.

... U-LAS ALTERNATIVAS?
Onde está, logo, o compromiso real do Goberno
coa Humanización de Rosalía de Castro? É un
proxecto para o que non hai ningunha partida
nos orzamentos 2023 e no que teiman en
rexeitar as nosas propostas de alternativas que
fagan realmente posible a tan necesaria
reforma viaria. Non se prantexan nin admiten
propostas para dárlle unha alternativa ao tráfico
-ante a imposibilidade de facer unha
circunvalación- como estender a gratuidade da
AP-9 nun tramo maior có actual, abrindo unha
nova saída/entrada. Desbótase tamén crear un
sistema de transporte urbano moderno e
racional así como favorecer outros xeitos de
moverse. 

BENVIDO PROXECTO! ....



Medios Públicos. Continúa a aposta polos medios de
comunicación públicos coa Radio Cidadá, un proxecto
innovador e único de Ames Radio.

Proxectos de remodelacón nas Casas da Cultura. 
 Bertamiráns: renovación da cuberta do edificio e os
aseos e melloras na iluminación e na cafetería. 
 Milladoiro: ampliación do espazo para poder crear
novas aulas. Estes importantes e recientes cambios
das instalacións culturais promoven unhas
estructuras  e espacios destinados a salas de cine,
teatrais  con requisitos técnicos  para o
desenvolvemento da vida cultural ao mesmo que as 
 bibliotecas  como espazos de consulta  e creación de
prácticas culturales

Inclusión dixital. Veciños/as de Agrón, Trasmonte,
Bugallido e Biduido participaron nos cursos de
alfabetización dixital da AMTIC. A "dixitalización da
vida" chegou para quedarse e no BNG non queremos
que ninguén se quede atrás.

A FORZA DO BNG ...  EN AMES

CULTURA E
COMUNICACIÓN

 Cinema Miudo, celebrado nas Casas da Cultura 

MARCA BNG

LINGUA E MOCIDADE 

Lingua e Empresa. Un ano máis organizamos os
Premios Lingua e Empresa, que triplicaron a súa
participación, convencidos do papel que xoga  o
sector socioecónomico como outro espazo básico
para a normalización do idioma. 

Lingua e Escola. O presidente da RAG, Víctor
Freixanes, veu presentar a nova entrega do Estudo
sociolingüístico escolar do concello de Ames, que
afonda nos elementos que inflúen no abandono do
galego das novas xeracións .

Anfiteatro Mozas e Mozos de Ames disfrutan a cotío
do Anfiteatro de Milladorio e de Lapido, espazos
onde organizar distintas actividades como festas,
cine ao aire libre ou concertos.

A Factoría. Máis dunha ducida de agrupacións e
músicos locais xa ensaian de cotío na Factoría. 

 Natividade González falando para Ames Radio

 Actuación no Anfiteatro de Milladoiro 

Escarlata Pampín na presentación de XA, 
a nova marca de Xuventude Ames 



Comercio Local. Campaña “Mellor local, mellor
galego. Eu apoio o produto galego e o comercio de
proximidade”

A FORZA DO BNG ...  EN AMES
ECONOMÍA LOCAL

Campaña apoio produto local e galego

MARCA BNG

INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES
 

Sendeiro Escolar Bertamiráns. Obras de
acondicionamento que conectará o centro urbano coa
área deportiva, o CEIP A Maía e o IESP de Ames na
Avenida da Peregrina. Un proxecto para gañar
amplitude e garantir unha  mobilidade máis segura e
sostible dos/as nosos rapaces.

Escola Infantil O Bosque. Cuberta e fachadas novas
nos módulos da Escola Infantil Municipal O Bosque,
para a eficiencia enerxética, térmica e acústica das
aulas de 0-3 anos de idade.

Novo Milladoiro
Visita e xuntanza, xunto á voceira nacional do BNG, Ana
Pontón, coa Asociación de Empresarios Novo Milladoiro,
durante a que reiteramos o compromiso do BNG coas
pequenas e medianas empresas de Ames e coa xeración
de emprego de calidade. Así como a necesaria
implantación de ciclos formativos de FP Básica e Dual no
Milladoiro, que permitan crear sinerxias que faciliten a
inserción laboral da mocidade.



A FORZA DO BNG ...  NA XUNTA
MARCA BNG

A FORZA DO BNG ...  NA RÚA
MARCA BNG

O BNG de Ames mobilizámonos xunto aos
traballadores e traballadoras do Servizo de Axuda ao
Fogar (SAF) na súa loita por un convenio digno

O BNG de Ames mobilizámonos un ano máis o 25 N
en solidariedade con todas as vítimas de violencia
machista e para concienciar na loita contra todo tipo
de violencia contra as mulleres, ante os pasos atrás
que semella están a darse nesta batalla. 

O BNG de Ames participamos na grande mobilización
do 18 de decembro convocada en Santiago en contra
da suba de prezos e a situación de crise e
empobrecemento que está afectando á meirande
parte da sociedade. “Non é unha crise de prezos, é
unha estafa”.

EMENDAS BNG
Orzamentos á Xunta 2023

Ampliación da Edar de Sisalde
Ampliación e mellora da seguridade viaria no 

Mellora da seguridade viaria na estrada Roxos-
Portomouro (AC-453)
Dotación dun Centro de Día

       Corredor Pardiñas-As Galanas (AC-522)

 Concentración de traballadores/as de SAF 

 Depuradora de Sisalde 



40 ANOS DE BNG. 40 ANOS EN AMES O BNG está a celebrar o 40 aniversario da
súa Fundación no frontón de Riazor o 25 de
setembro de 1982. Unha bagaxe que
demostra, como dixo a voceira nacional, Ana
Pontón, que o BNG “é un proxecto sólido,
maduro, con raíces firmes e cargado de
presente e de futuro”.

Un presente e un futuro que non serían
posibles sen o traballo e o legado dos
primeiros afiliados, moitos deles de Ames, 
 aos que a militancia quixo render homenaxe 
 nun acto do BNG comarcal.

Acto homenaxe 40 anos BNG Ames

Acto en Riazor de 40 anos de BNG

VOTO EXTERIOR
Eleccións municipais 2023
Datas Claves

Deben inscribirse no censo electoral
 Solicitar o voto

Se resides no exterior ou tes familia
residente fóra que pode participar nos
próximos comicios de Maio de 2023 lembra
que:

1.
2.

*PRAZOS

a) No caso de persoas con nacionalidade dun
pais da Unión Europea é do 1 de novembro
ao 30 de xaneiro
b) No caso de persoas con nacionalidade dun
dos paises cos que hai convenio (son moi
poucos) é do 1 de decembro ao 15 de xaneiro.

Pasado este prazo sen que se inscribisen no censo
electoral e fixeran a solicitude de voto xa non
poderían votar, nin ser votados, no caso de
querer metelos nunha candidatura.
  



ames@bng.gal

ames.bng.gal

@bng.ames

@obloqueames

@obloqueames

O BNG vén de convocar unha mobilización
nacional o 18 de decembro, con saída ás 12
horas da Alameda de Compostela.
Si, cremos que é preciso e que hai unha
necesidade social de trasladar que esta crise de
prezos e inflación non a pode pagar a o pobo
galego, nin pode repercutir no deterioro dos
servizos públicos. Hai que plantar cara aos
discursos oficiais que dan esta situación como
inevitábel. É evidente que estamos nun contexto
de crise económica europea, mais tamén o é
que hai alternativas viábeis, realistas e positivas
no inmediato que se poden e deben tomar canto
antes por parte dos gobernos. O BNG está
centrando a súa campaña xustamente niso: en
explicar que hai alternativas e en que as persoas
deben estar no centro das políticas. 
. 
A do BNG é unha campaña que acolle
diferentes contidos e temáticas.
Si, porque esta crise está a ser usada para
debilitar aínda máis as coberturas sociais
públicas e as políticas de apoio ás familias e á
economía real. A escusa foi Ucraína, mais a esta
alturas xa non resulta críbel esa explicación,
porque todo isto xa vén de antes. A través de
instalar o medo na xente, a preocupación
económica, os poderes aproveitan para ir aos
poucos liquidando a sanidade pública, a
atención á dependencia, promovendo o privado
fronte ao que é de todas e todos, alimentando
un modelo de vida que se parece cada vez máis
á "lei da selva".E fronte a iso rebelámonos.
Defendemos un modelo contrario. Un modelo
xusto, avanzando, que defenda o emprego, a
economía real e as garantías sociais, con
poderes públicos fortes que actúen na defensa
da sociedade á que se deben. 

ANA PONTÓN: "O BNG
CHAMA A MOBILIZARSE NA
DEFENSA DAS PERSOAS
FRONTE Á CRISE"

ENTREVISTA

Contacta co BNG!

E o BNG defende medidas concretas...
Claro, no inmediato e tamén no medio prazo. É
urxente axudar ás familias, ás pequenas
empresas, ás persoas autónomas. Hai que esixir
que a banca, por exemplo, devolva os 60.000
millóns de euros cos que foi rescatada na crise
de 2008. Ou que as grandes fortunas tributen o
que é debido, en beneficio da maioría social. Ou
implantar canto antes unha tarifa eléctrica
galega, impoñer á banca unha moratoria na suba
das hipotecas, acabar coa estafa da AP-9,
desenvolver a capacidade produtiva do noso país
para depender menos de fóra... Ou poñer fin ao
espolio fiscal galego: máis de 4000 empresas
emprazadas en Galiza pagan os seus impostos
en Madrid.

Para alén da campaña contra a crise, o BNG
segue a traballar noutros temas.
Estamos, si, mais buscando mostrar que todo
está interconectado. Por exemplo, cun traballo
moi intenso de apoio á sanidade pública fronte
os ataques da Xunta e o Partido Popular, que
culpa da situación ás persoas sanitarias e bota
balóns fóra. Tamén imos desenvolver unha
campaña en favor do comercio de proximidade e
do produto galego, enfocada especialmente ao
Nadal que xa está ás portas. Queremos trasladar
con toda claridade unha idea: a sociedade galega
ten no BNG a forza que a defendeu sempre e a
vai volver defender hoxe. Fronte a parálise e o
medo que buscan instalar na xente, estamos
explicando e mobilizando na defensa dun país
xusto, vivo e con futuro, no que se poida vivir e
traballar con dignidade.


