
 
 
 
 

 

 

 

Estimadas veciñas e veciños: 

 

Diríxome a todas e a todos vós nestes momentos, que sen dúbida son de extrema 

complexidade, para mostrarvos en nome do Concello de Ames, o noso apoio e 

agradecemento polo bo xeito de dar cumprimento ás medidas e recomendacións feitas 

nas últimas xornadas polas administracións e autoridades para poder frear a pandemia 

do COVID - 19 (Coronavirus).  
 
Quero facervos chegar unha mensaxe de tranquilidade, xa que, coa debida unidade, e 

respectando tódalas esixencias establecidas, acadaremos superar esta situación de 

emerxencia sanitaria máis pronto que tarde. 
 

É importante que lembremos que soamente debemos facer os desprazamentos  

imprescindibles, e que apostemos, na medida das nosas posibilidades, polo xa coñecido 

“eu quedo na casa”. Nos demais casos, debemos desprazarnos de un en un, evitando 

saír en conxunto a rúa, xa que, este será o único modo de que as medidas aplicadas 

surtan os efectos positivos, que tanto anhelamos. 

 

Nos vindeiros días as nosas vidas sufrirán importantes cambios, principalmente por ver 

restrinxidos os nosos movementos, as nosas reunións, por ter que pechar os nosos 

negocios, ou nalgúns casos pola imposibilidade de acudir ao noso centro de traballo. 

Cuestións que dende logo, cambiarán dun xeito radical o noso día a día, por iso, será 

imprescindible que asumamos coa necesaria calma as vindeiras xornadas, posto que é 

a única maneira de retardar a propagación desta pandemia. Posteriormente, as 

administracións seremos quen de habilitar os mecanismos precisos para que os danos 

ocasionados por esta crise sexan asumibles por tódalas persoas e empresas afectadas. 

 

Será necesario que prestemos atención a todas aquelas medidas que se vaian adoptando 

mentres dure o Estado de Alarma, facéndoo a través de fontes oficiais, afastándonos 

de novas publicadas sen contrastar, que veñen a ser bulos que o único que crean son 

alertas innecesarias na nosa sociedade. 

 

Dende o Concello de Ames, temos xa posto en marcha un Comité de seguimento do 

COVID-19, composto por técnicos municipais e tamén por unha representación do 

Goberno local, que está en permanente contacto para conseguir actuar axiña ante os 

diferentes cambios que vaian xurdindo na xestión da crise sanitaria na que nos 

encontramos. 

 

Quero aproveitar esta mensaxe, para agradecer a labor que leva a cabo todo o persoal 

dos servizos sanitario, así como a tódalas persoas que traballan no Concello de Ames, 



 
 
 
 

 

e en especial á Policía Local e aos servizos que van a cubrir nestes días os servizos 

esenciais, pola colaboración prestada até agora e a que prestarán nos vindeiros días, xa 

que en moitos casos suporá un importante incremento nos seus esforzos. Tamén será 

imprescindible a colaboración da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, que 

en todo momento prestan unha impagable labor. 

 

Permitídeme lembrarvos por esta canle de que todas as instalacións municipais 

permanecerán pechadas de cara ao publico ata novo aviso. Unicamente se atenderán 

cuestións de urxencia, previa solicitude de cita. Así mesmo, manteremos a atención 
telefónica e telemática, cuxos contactos teremos publicados na nosa web 
www.concellodeames.gal, a cal vos pido que consultedes diariamente para 
informarvos.  
 

Non obstante, quero incidir en que o Concello de Ames, garantirá en todo momento a 

prestación dos servizos sociais e esenciais, así como a seguridade da veciñanza. 

 

Para finalizar, permitídeme unha vez máis, agradecer a responsabilidade cidadá coa 

que estades actuando e pedirvos que como veciñanza manteñamos a calma, posto que  

coa colaboración e co bo facer de todas e todos lograremos rematar con este difícil 

período, do que seguro sairemos reforzados. 

 

Unha forte aperta á veciñanza amesá. 

 

José Manuel Miñones Conde 

Alcalde do Concello de Ames 

http://www.concellodeames.gal/

