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David Santomil amosa a Ana Pontón a localización e planos da parcela

Despois dun longo traballo de xestión urbanística, retomado en 2016 polo
goberno municipal, o tenente de alcalde e concelleiro de Educación David
Santomil lembra que a posta a disposición da parcela de 13.167m2 acordouse
por unanimidade no Pleno da Corporación en maio de 2020, e agora
corresponde á Xunta de Galiza actuar e construír de forma urxente o colexio
de Infantil e Primaria no Milladoiro, que necesariamente debe incluír un novo
comedor escolar.

Desde o inicio deste ano escolar o Concello de Ames garantiu a prestación dos
programas de conciliación da vida laboral e familiar a todo o alumnado
matriculado coa máxima seguridade. Os comedores escolares municipais xa
superan os 1.400 usuarios/as.

Preparado o terreo para un novo Colexio no 
Milladoiro



do BNG en Ames

Gran resultado electoral nas eleccións galegas en Ames

O BNG de Ames acadou un resultado histórico nas eleccións ao Parlamento Galego
deste pasado mes de xullo, triplicando o número de votos a respecto dos resultados
das anteriores votacións galegas e duplicando os números das municipais de hai un
ano, en que o BNG de Ames tamén acadou unha suba importante a respecto de
anteriores convocatorias locais.

En 2019 o BNG de Ames foi determinante para lograr unha maioría absoluta de
esquerdas no goberno municipal e garantir a estabilidade para sacar adiante os
orzamentos e realizar importantes investimentos locais.

Esta remontada afianza o proxecto do BNG de
Ames e reforza a liña de coherencia,
responsabilidade e firmeza seguida desde o ano
2015 co regreso do BNG ao goberno municipal,
como xa acontecera no período 2003 – 2007 en
Ames.

Agora ben, lonxe de caermos en calquera tipo de
falso triunfalismo, consideramos que os
resultados, que referendan o proxecto político do
Bloque, veñen dados polo traballo realizado, con
humildade e responsabilidade.

No BNG de Ames agradecemos á cidadanía amesá
o apoio recibido e seguiremos coas mesmas
prioridades: mellora da calidade de vida dos
veciños e veciñas, respecto e coidado da nosa
contorna, identidade e patrimonio e traballo en
todos os eidos e ámbitos local, galego e estatal.



Cultura e Tecnoloxías da Comunicación
AmesON dinamiza a actividade económica e cultural

Comunicación, Normalización e Mocidade
Múltiples proxectos en marcha para a mocidade amesá
grazas á súa participación
Ames é un dos concellos máis novos de
Galiza e conta cunha mocidade activa e
dinámica. No BNG de Ames criticamos a
estigmatización da xente moza nos
medios de comunicación e por parte de
determinados responsábeis políticos.

A concellaría de Mocidade e Normaliza-
ción Lingüística, dirixida pola concelleira
Escarlata Pampín, avanzou neste ano en
importantes investimentos para a moci-
dade amesá, como foi o caso do anfi-
teatro de Milladoiro e dous parques de
calistenia, propostas dos mozos e mozas,
a través dos orzamentos participativos.

Púxose a andar o festival SolporSon, no
campo da festa de Biduído e ao carón dos
locais de ensaio A Factoría, así como o
programa Trouleando, con diversas
actividades de lecer no concello de Ames
e noutros lugares de Galiza.

Mantívose e ampliouse o programa de
actividades existentes como o Apego,
Youtubeir@s ou o Premio Lingua e
Empresa, e estase a aumentar con outros
programas dirixidos especificamente á
mocidade, como o recente programa
GaleTiktokers, que premiará o uso do
galego nesta rede social usada en gran
parte pola mocidade.

O concurso de ideas do proxecto para un
Centro da Mocidade en Ames está en
marcha, cofinanciado por fondos euro-
peos e no marco do Plan Impulsa Ames –
EDUSI, dotado con 1 millón de euros.

O Concello de Ames, a través da
concellaría de Cultura dirixida pola
concelleira Natividade González, foi dos
primeiros do país en retomar a
programación cultural como impulso da
actividade e a dinamización social, após
o confinamento do pasado mes de marzo.

O programa AmesON foi un dinamizador
da actividade económica e cultural do
concello durante o verán, cun investi-
mento próximo aos 100.000 € que contou
principalmente con grupos locais.

Este programa incorporouse ao Plan
Reactivames, para o apoio ás pequenas
empresas e autónomos do concello, en
particular ao comercio e á hostalaría,
dotado con máis de 7 millóns de euros.

A concellaría de Cultura adaptou as
bibliotecas municipais para poderen
desenvolver a súa actividade neste novo
contexto e impulsou a Escola Municipal
de Música (EMMA) iniciando con
seguridade o curso escolar aplicando os
protocolos sanitarios.

Dende o departamento de comunicación
adaptouse a web municipal e a emisora
Ames Radio (107.2 FM) a novos formatos
para informar da actualidade e facer
partícipe á veciñanza. Tamén se
adaptaron os Plenos telemáticos e
semipresenciais, así como o impulso da
administración electrónica e os trámites
online.

Actividade no AmesON

Anfiteatro no 
Milladoiro
(orzamentos
participativos)



Como valora o BNG o novo 
escenario que se está a producir 
pola segunda vaga da Covid?
Con moita preocupación polas
consecuencias na vida, na saúde e na
economía que está a ter. Ademais, a
pandemia puxo de manifesto a falta
de recursos na sanidade galega, coa
conseguinte necesidade de desvialos
a loita contra a COVID, en detrimento
da atención a outra enfermidades.
É obvio que as cousas non se fixeron
ben, nin polo Goberno central nin pola
Xunta. Especialmente grave está a ser
o escurantismo, a ausencia de infor-
mación e a falta de anticipación da
Xunta de Feijóo.

Que valoración fai o BNG dos 
fondos europeos que se anunciaron 
para facer fronte á situación?
Aínda non se sabe a axenda de
reformas que o Goberno central está a
negociar con Bruxelas a cambio deses
fondos. O BNG vai estar atento para
que Galiza non reciba nin un euro
menos do que lle corresponda no

reparto que se faga a nível de Estado.
E preocúpanos moito a falta de
información que a Xunta está a ter
neste tema, anunciando proxectos
que non se sabe de onde saen nin
como se xestionan, sen convocatorias
nin información pública. Eses fondos
deben servir para un novo modelo
produtivo, para reforzar os servizos de
benestar e xustiza social, para paliar
déficits infraestruturais do país e
apostar claramente polo coñece-
mento, a innovación e a nova
economía.

Con respecto aos orzamentos do 
Estado, que posición vai ter o BNG?
Claramente, o BNG non vai apoiar uns
orzamentos que sexan discrimi-
natorios para o noso país. Agardamos
que o PSOE non realice unha fraude á
sociedade galega e cumpra o sinalado
no acordo de investidura, que
negociamos con eles no seu día.
O voto do BNG vai depender de que se
cumpra con Galiza.

ANA PONTÓN:
"Hai que poñer as 
persoas no centro e 
rescatar a sociedade 
das consecuencias 
da COVID”

Ana Pontón,
portavoz nacional do BNG

ames@bng.gal
http://ames.bng.gal

981 554 167

Contacta connosco:


