
O bo tempo contribuíu a que nas últimas semanas
continuasen a bo ritmo as obras da estrada Cal-
deliñas-Campobecerros, no tramo entre Vilar e
Fontefría. A previsión da Xunta é que a pavimen-
tación quede rematada durante o verán.

As participantes no programa “Muller porque sí”
recibiron da Consellería de Traballo os diplomas
que acreditan a súa formación. O Concello puxo
en marcha novas iniciativas para facilitala inte-
gración no mercado laboral.

O Concello segue a promocionar actividades de
dinamización cultural. O pintor Alfredo Martíns
imparte clases no Centro de Interpretación e
organiza, en colaboración co propio Concello,
unha exposición coas obras realizadas.

Infraestruturas necesarias Esforzos que continúan Afección pola pintura
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EEEE dddd iiii tttt oooo rrrr iiii aaaa llll

O pasado 9 de marzo tivemos oportunidade de exer-
cer, novamente, o dereito ó voto, a expresión plena da
Democracia. Nesa ocasión, a consulta foi para dilu-
cida-lo Goberno do Estado, e, entre as distintas
opcións, había que decidir o modelo de sociedade que
queremos. Ao igual que aconteceu no resto de
España, en Castrelo do Val gañou o
PSdeG-PSOE. Os nosos veci-
ños apostaron maioritaria-
mente pola opción conti-
nuista que represen-
taba José Luis Ro-
dríguez Zapatero,
fronte á alterna-
tiva de goberno
que supoñía a
opción de Maria-
no Rajoy e as pro-
postas naciona-
listas que chegaban
dende o BNG, plan-
texando unha represen-
tación forte no Congreso
dos Deputados para negociar
pactos e apoios a leis importantes
emanadas da Cámara Baixa. As demais forzas
políticas tiveron un apoio meramente simbólico no
noso municipio.

O tempo dirá quen tiña razón, pero o que sí está
claro é que, á hora de decidilo voto, pesaron máis as
políticas sociais, representadas polo programa socialis-

ta, que as medidas económicas, nas que se baseaba boa
parte do programa dos "populares". Vivimos nunha
situación difícil, augurada dende hai tempo, e que afec-
ta, case que por igual, a tódolos países do chamado
"Primeiro Mundo". En calquera caso, cabe agardar que

os grandes temas de Estado, como a financiación
autonómica, as políticas sociais, sobre

todo, a Lei de Dependencia, e as
grandes obras públicas que

nos afectan directamen-
te, como é o AVE, no

tramo Lubián-Ou-
rense, non se vexan
afectados por esta
situación coxun-
tural.
E, case sen darnos
conta, imos estar

inmersos en pouco
tempo no clima pree-

lectoral que antecede
ás eleccións autonómi-

cas. Un tempo que coincide
coa entrada en vigor do Plan Lea-

der Plus, previsiblemente a derradeira
oportunidade de recibir os fondos de cohesión da

Unión Europea. É de agardar que tódolos sectores
afectados, sobre todo os empresarios e as Administra-
cións públicas, saiban aproveitar esta nova ocasión
para que a Galicia do interior non perda o tren do pro-
greso e da modernidade.

Unión, solidariedade e forza para afrontalo futuro

Vicente Gómez, recuperado
O alcalde, Vicente Gómez García, incorporouse o 7 de xullo ás súas
obrigas no Concello despois de someterse, o 18 de xuño, a unha
intervención cirúrxica no Hospital Clínico Universitario de Santiago.
“Todo saíu ben, como estaba previsto -asegura Vicente, dende o
seu despacho da Consistorial de Castrelo do Val”. “De feito -enga-
de- opereime porque estaba mellor, e en condicións para afrontar
ben a operación. Agora xa levo un ritmo normal, como antes, e sigo
atendendo plenamente as ocupacións do Concello”. Durante as
pouco máis de dúas semanas que estivo ausente, exerceu como
alcalde Américo Santiago Silva.

Trala súa reincorporación á Alcaldía, Vicente Gómez mantivo xa
reunións con varios delegados provinciais da Xunta de Galicia e
participou no proceso de constitución do Grupo de Desenvolve-
mento Rural que xestionará o Plan Leader Plus ata o ano 2013.
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O equipo redactor do Plan Xeral de Ordenación Munici-
pal (PXOM) de Castrelo do Val remitíulle á Consellería
de Política Territorial, Obras Públicas e Transporte a
documentación requerida para completala súa tramita-
ción. No novo documento quedan suprimidas cinco uni-
dades de solo urbanizable contempladas en Nocedo e
Castrelo e xustifícase a ampliación de “solo de expan-
sión” en Castrelo, Gondulfes, Nocedo e Campobece-
rros, como solicitaba a Consellería. O Concello agarda
que o PXOM quede aprobado definitivamente durante o
mes de outubro. A planificación do territorio, delimitan-
do o solo para zonas verdes, uso dotacional, residencial e
industrial, será clave para o futuro do noso municipio.

O Concello dispón xa do trac-
tor-desbrozadora, a través dun
convenio coa Consellería de
Medio Ambiente. Este vehícu-
lo, valorado en 90 mil euros,
dispón de brazo desbrozador
lateral e traseiro e xa está a ser
empregado en tarefas de man-
temento dos espacios naturais.
Servirá de axuda para a posta
en valor de recursos como o
turismo medioambiental, apro-
veitando os proxectos de
potenciación do Parque Natu-
ral do Invernadeiro.

Castrelo do Val está representado na Expo Univer-
sal de Zaragoza, aínda que de xeito simbólico. O
pabillón de Galicia inclúe unha parede multimedia
construída con recipientes de auga recollida en cada
un dos municipios da nosa terra. Os de Castrelo do
Val están preto do chan e sitúanse a carón da auga
procedente de Ourense capital e de Parada de Sil.

Alberto Piñeiro e Nuria Resurrección, dous
xoves emprendedores, restauraron un vello case-
rón de Pepín para converti-lo en casa de turismo
rural. O resultado é “A Cortiña”, un exemplo de
que con gañas, ideas e moito traballo poden
facerse cousas interesantes no medio rural.
Dende este verán está aberto ó público, con 8
habitacións e servizos de cafetería e restaurante.
Sen dúbida, unha boa noticia para o concello.

O  Plan  de  Urbanismo,
cuestión  de  días

Adquisición  dun  tractor
desbrozadora

Auga  de  Castrelo  do
Val  na  Expo  Zaragoza

A  Cortiña,  nova  casa  de
turismo  rural  en  Pepín

O delegado de Medio Ambiente,O delegado de Medio Ambiente,
Francisco Fumega, co alcalde,Francisco Fumega, co alcalde,
durante unha visita a Castrelodurante unha visita a Castrelo

O delegado de Política Territorial, Raúl Fernández,
e a conselleira, Mª José Caride



Páxina 4

Iniciativas públicas a prol da modernización e do progreso

O Concello desenvolve proxectos
en tódolas parroquias do municipio
Deputación Provincial de Ourense e Xunta de Galicia colaboran na execución

de obras para mellora-las infraestruturas básicas de Castrelo do Val

As obras de mellor
notable nos último
aglomerado entre 
ballos reanudaráns
la capa de rodadu
tado antes da cheg

Na zona de Servoi
ban nos últimos 
construcción de ga
llida das augas p
vías. A estrada c
carrís de 3 metros 
circulación. O fina
cargo da Consel
Territorial, Obras 
porte, cunha ache
algo máis de 4 m
delegado provinci
dez, calificou esta
para a vertebració

Gondulfes disporá de novas redes hidráulicas
Os veciños de Gondulfes contarán cunha nova rede de saneamento, con colectores de augas resi-
duais e pluviais, e unha depuradora con capacidade para trata-los verquidos dunha poboación
equivalente a 200 persoas (substituirá á actual fosa séptica). Tamén está prevista a instalación
dunha nova rede de abastecemento de auga potable. Trátase dunha iniciativa do Concello de Cas-
trelo do Val que financiará a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, a través
da empresa pública de Obras e Servizos Hidráulicos, con 366.988 euros.

Este proxecto vaise realizar cunha especial sensibilidade medioambiental. Para elo, as canali-
zacións das augas pluviais vanse conducir cara ó río, xa que o terreo se presta para esta actua-
ción, e as fecais, cara ó novo centro de depuración.

As actuacións contempladas no convenio asinado polo conselleiro de Medio Ambiente, Manuel
“Pachi” Vázquez, e o alcalde de Castrelo do Val, Vicente Gómez García, contan cun prazo de exe-
cución de tres meses. Este acordo materializouse despois de que o Consello da Xunta dese a auto-
rización para a colaboración entre a Administración local e a autonómica para a execución dos tra-
ballos. 

Mellora do abastecemento en Pepín,
Veiga de Nostre e Campobecerros

A mellora e renovación do abastecemento e
saneamento nos pobos nos que se detecta
algunha deficiencia levou ó Concello de Cas-
trelo do Val a encarga-lo proxecto para acometer
estas obras en Campobecerros, Pepín e Veiga
de Nostre. Trátase doutra iniciativa que conta
co apoio da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible da Xunta de Gali-
cia. En total, contémplase o investimento duns
200.000 euros para acometer unha renovación
integral das canalizacións deterioradas, de cara
á obtención dun servizo máis eficiente. Tamén
se quere garantila depuración total das augas
residuais, en defensa do noso fermoso entorno
natural.

Concello e Medio Rural realizan
desbroces preventivos contra o lume

O Concello desenvolve durante este ano
novos traballos de limpeza e acondicionamen-
to dos espazos naturais do municipio, ao
tempo que realiza permanentemente tarefas
de limpeza das vías públicas e de zonas con
perigo de incendios, sobre todo nas proximi-
dades das vivendas. Empresas e operarios
contratados polo Concello realizan estes tra-
ballos, de grande importancia para manter en
bo uso os lugares recreativos e de lecer, pero
tamén para previr os lumes forestais, e as con-
secuencias que poidan ter para as persoas e os
bens naturais do noso municipio. Para estes
cometidos, o Concello conta coa colaboración
da Consellería de Medio Rural. 
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Veiga de Nostre contará
cun centro cultural

O Concello de Castrelo do Val xestionou coa
Deputación de Ourense e os propios veciños a
construcion dun centro cultural en Veiga de
Nostre, aínda que terá un uso variado, en fun-
ción das necesidades do pobo. A través do
Plan BASE de 2008 está consignada unha
partida orzamentaria de 42.370 euros, pero en
caso de necesidade, os propios veciños, que
xa cederon os terreos, estarían dispostos a
aportar unha cantidade suplementaria. O Con-
cello segue así co proxecto de dotar a tódolos
pobos de centros sociais e culturais.

Nova fase da mellora
da rede viaria local

A mellora da estrada que comunica Servoi con
Monteveloso e Piornedo, de 8 quilómetros, é
unha das preocupacións actuais da Corpora-
ción local de Castrelo do Val. As xestións van
encamiñadas a acadalo financiamento para
dotar a este vial dun triple rego asfáltico, cun
investimento próximo ós 140.000 euros. Esta é
unha obra necesaria para dar un bo servizo ós
máis de cen veciños que residen nos tres
pobos.

Outro proxecto que acometerá o Concello,
en colaboración coa Consellería de Medio
Rural, é a mellora de camiños de uso agrope-
cuarioen Nocedo e Castrelo, cun investimento
de 133.000 euros. Esta iniciativa forma parte
do Plan Autonómico de Infraestruturas Rurais.

Aínda máis, o Concello presentoulle a
Medio Rural un proxecto para a pavimentación
de pistas e apertura doutras en Castrelo,
Nocedo, Pepín, Gondulfes e Servoi, os cinco
núcleos incluídos na Denominación de Orixe
“Monterrei”.

Máis axilidade nos
trámites administrativos

A Corporación municipal segue a traballar para
mellora-la atención ós cidadáns, axilizando os
diferentes trámites administrativos coa Xunta
de Galicia maila Administración do Estado. O
Concello de Castrelo do Val adheríuse o novo
convenio marco Estado-Xunta que facilita ós
concellos o envío de documentación a estas
instancias. Este convenio substitúe e perfec-
ciona outro anterior, ó que tamén estaba adhe-
rido o noso municipio, chamado da “ventanilla
ou xanela única”. Agora, o novo servizo chá-
mase de “Atención ó Cidadán” e permite a
expedición de certificados de empadroamento,
convivencia, etc, en menos de cinco minutos.
Agárdase que a primeiros de 2009 boa parte
destes documentos poidan enviarse ós solici-
tantes a través do correo electrónico.

ra do firme da estrada de Caldeliñas a Campobecerros avanzaron de xeito
os meses. Xa se ampliou a calzada e se extenderon as primeiras capas de
Caldeliñas e Fontefría, en máis de 15 quilómetros. Posteriormente, os tra-
se dende Campobecerros cara a Fontefría, polas dificultades para extende-
ra en pendente. De segui-lo ritmo actual, o proxecto deberá estar comple-

gada do outono.

i aínda se realiza-
días traballos de

abias para a reco-
luviais nas beira-
contará con dous
en cada sentido de

anciamento corre a
llería de Política
Públicas e Trans-

ega económica de
illóns de euros. O
ial, Raúl Fernán-
a obra de “clave”
n do municipio.

A reforma da estrada OU-
114 é clave para poboacións
como Campobecerros, Por-
tocamba, Fontefría, Vilar,
Servoi, Sanguñedo, Veiga de
Nostre, San Paio, Piornedo,
Monteveloso ou Gondulfes.
Tamén é clave para o acce-
so ó Parque Natural do
Invernadeiro, que contará
en Campobecerros cun Cen-
tro de Interpretación para
visitantes.

Asfaltado entre Vilar e Fontefría
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As 15 participantes no programa laboral “Muller porque sí”, no que colaboraron o Concello maila
Consellería de Traballo, recibiron os diplomas acreditativos da súa formación. Agora, outras 15 mulle-
res do municipio comezaron outro programa, durante catro meses (ata novembro). Neste período rea-
lizarán traballos de construcción de varios locais de uso municipal e público no polideportivo.

O Concello traballa no proxecto
dun novo Obradoiro

O pacto polo
emprego aglutina

a concellos,
empresarios
e sindicatos

O director xeral de Formación e
Colocación da Consellería de Tra-
ballo da Xunta, Pastor Fuentese-
ca, presidíu en Verín a sesión
constitutiva do Pacto Territorial de
Emprego da Limia-Verín, do que
forma parte o Concello de Castre-
lo do Val. Neste acto participaron
tamén os alcaldes das dúas
comarcas, xunto a representantes
dos sindicatos CCOO, CIG e UGT,
e da Confederación de Empresa-
rios de Galicia. Os pactos territo-
riais de emprego representan un
instrumento de participación da
Administración local e dos axentes

económicos e sociais nas políticas
de emprego da Consellería de Tra-
ballo. Antes de que remate o ano
comezará a súa posta en marcha,
tal e como foi comprometido no
“Novo marco de relacións laborais
en Galicia: Acordo polo emprego”,
asinado en febreiro polo Goberno
galego, patronal e sindicatos.

E o Concello xestionará ante a
Consellería de Traballo a organi-
zación dun novo Obradoiro de
Emprego antes de que remate o
ano. Facilitará formación nas es-
pecialidades de albanelería, cante-
ría e medio ambiente. 

Castrelo do Val forma parte do Plan Leader, operativo ata o ano 2013
O concello de Castrelo do Val integra un
novo Plan Leader, que estará operativo
no período 2008-2013, conxuntamente
cos outros concellos das comarcas de
Verín (Vilardevós, Monterrei, Laza, Cua-
ledro, Oimbra e Verín) e de Conso-Friei-
ras (A Gudiña, Riós e A Mezquita). Trá-
tase dunha iniciativa promovida pola
Unión Europea e que será xestionada a
través da Axencia Galega de Desenvol-
vemento Rural (AGADER). Pero da súa
actuación directa vaise encargar un
Grupo de Desenvolvemento Rural, que
preside o alcalde de Monterrei, José
Luis Suárez Conde, e que aglutina ós
diferentes estamentos políticos, econó-
micos, sindicais e sociais dos concellos
que o integran: de feito, “tódalas entida-

des públicas ou privadas que desenvol-
van a súa actividade nas áreas territo-
riais definidas do ámbito económico,
social, cultural, veciñal, medioambien-
tal, profesional, comunidades de mon-
tes etc”. A representación que lles
corresponde ás asociacións de veciños
neste Grupo de Desenvolvemento
Rural do Plan Leader recaeu en Lucía
Gil, de Pepín, por elección durante a
asamblea constituinte.

Este plan europeo establece unha
liña de axudas e subvencións para o
desenvolvemento económico e laboral
de zonas desfavorecidas, tendentes á
modernización de empresas e ó apro-
veitamento e comercialización dos pro-
dutos primarios. 

Lucía Gil Cid, presidenta da
AVV de Pepín, foi elexida pa-
ra integralo GDR do Plan Lea-
der de Verín en representa-
ción das asociacións veciñais
de toda a comarca.
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Votacións para renova-las Cámaras Lexislativas, o pasado 9 de marzo

Victoria do PSdeG-PSOE en Castrelo do Val nas eleccións xerais
O PSdeG-PSOE volveu ser,
como xa acontecera nas elec-
cións locais de 2007, a forza
máis votada en Castrelo do Val
nos comicios xerais do pasado
9 de marzo. Para o Congreso
dos Deputados, a candidatura
encabezada pola ministra de
Medio Ambiente, Medio Rural
e Mariño, Elena Espinosa,
acadou 523 votos (57,2%), por
diante do PP, que se mantén
como segunda forza política
do noso municipio, con 279
votos (30,5%) e do BNG, con
103 votos (11,3%). Os repre-
sentantes de Ourense na
Cámara Baixa son Celso Del-
gado e Jesús Vázquez, polo
PP, e Elena Espinosa e Alber-
to Fidalgo, polo PSdeG-PSOE.

Tamén na votación para o
Senado, os tres candidatos

socialistas (Miguel Fidalgo
Areda, Elvira Lama e Alfredo
Vázquez) foron os máis vota-
dos no noso municipio, supe-
rando ós “populares” Carmen
Leyte Coello, Amador Váz-
quez e Miguel Ángel Pérez de
Juan.

Castrelo do Val non foi
alleo ó avance experimentado
a nivel autonómico e provin-
cial polos socialistas, en detri-
mento do Partido Popular e
do BNG. En comparación
coas eleccións municipais, o
PSdeG-PSOE mantén en
Castrelo do Val un apoio por-
centual semellante ó rexistra-
do o 27 de maio de 2007,  su-
perando sempre o 55% (da-
quela acadara o seu mellor
resultado histórico, co 67,5%
dos sufraxios). 

P  G-PSOE
DE

Número de votantes: 915 (censo: 1.112)
Participación: 82,28% (abstención: 17,72%)
Outros: 7. Votos nulos ou en branco: 3.
O índice de participación en Castrelo do Val
resultou superior á media rexistrada na provincia
de Ourense, que foi do 77,8%.

523523

279279

103103

57,1657,16

30,4930,49

11,2611,26

Forza
política

Votos
Congreso %

Eleccións xerais 2008

Elena Salgado Méndez, nada en Ourense, en 1949, é minis-
tra de Administracións Públicas, despois de ocupala cartei-
ra de Sanidade e Consumo no anterior Goberno (2004-2007).
É enxeñeira Industrial, licenciada en Ciencias Económicas e
Máster en Métodos Cuantitativos de Xestión.

A provincia de Ourense ten a
honra de contar con dúas
ministras no Goberno de José
Luis Rodríguez Zapatero:
Elena Espinosa, cabeza de
lista do PSdeG-PSOE, nas
eleccións xerais; e Elena Sal-
gado, oriunda de Castrelo do
Val, onde aínda ten familiares
directos. Na imaxe, Espinosa
e Salgado nunha xuntanza
que mantiveron pouco des-
pois dos comicios co titular da
Xunta, Emilio P. Touriño.
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Comezan as visitas guiadas ó
Parque do Invernadeiro

Durante todo o mes de agosto, a
Dirección Xeral da Conservación
da Natureza, da Consellería de
Medio Ambiente, organiza visitas
guiadas ó Parque Natural do Inver-
nadeiro. Campobecerros é o lugar
de saída e chegada destas rutas
divulgativas e de sensibilización
medioambiental, que se celebran
pola mañá e pola tarde. Un autobús
recolle ós visitantes e os achega
ata o Invernadeiro, onde percorren
varias zonas acompañados por un
guía, regresando, posteriormente,
ó punto de partida, en Campos.

O Parque do Invernadeiro está
incluído na Rede de Observación
Ambiental de Galicia para avaliar
os efectos da acción humana e do
cambio climático sobre os ecosiste-
mas. Un total de 12 investigadores
de 18 técnicos traballan inicialmen-
te nesta rede galega, que prevé
recoller 4.400 mostras anuais nos
ecosistemas terrestres acuáticos e
litoriais, e analizar 60 variables
ambientais.

Un deles aborda as accións para o
mantemento do entorno da Rede
Natural 2000. Outra publicación
recolle o catálogo da fauna existente
no río Támega (peixes, mamíferos,
anfibios e aves), e unha terceira refí-
rese ó catálogo da flora do principal
río de Castrelo do Val e da comarca.

O Concello de Castrelo do Val edi-
tou, en colaboración coa Consellería
de Medio Ambiente e Desenvolve-
mento Sostible unha serie de folletos
informativos para fomenta-la sensi-
bilización e o respeto polo medio am-
biente, e para dar a coñecer ó gran pú-
blico a riqueza da nosa fauna e flora.

S

Completada a restauración
da estación de Campos

O INORDE culminou a restauración integral da
estación de Campobecerros, destinada a futuro
Centro de Interpretación do Parque Natural do
Invernadeiro. Neste proxecto, no que tamén par-
ticiparon a Xunta de Galicia e a Unión Europea, a
través do Plan Interreg III, investíronse máis de
550.000 euros. A intención do Concello de Cas-
trelo do Val e da Consellería de Medio Ambiente
é que este edificio se convirta nunha referencia
ineludible para os visitantes do Parque, xa que
incluirá exposicións permanentes, paneis e pro-
xeccións audiovisuais sobre a riqueza biolóxica
deste privilexiado enclave. 
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PARQUE DO INVERNADEIRO
Rodolfo Núñez asumirá a

presidencia da Xunta Consultiva

O prestixioso cartógrafo Rodolfo Núñez de las Cuevas
asumirá en breve a presidencia da Xunta Consultiva do
Parque Natural do Invernadeiro (será oficial cando a Con-
sellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible
o faga público, en próximas datas). O seu recoñecido
prestixio, con importantes premios a
nivel internacional e internacional
(foi director do Instituto Xeográfico
Nacional), e o gran coñecemento
que posúe da nosa zona, xa que é
natural e reside en Vilardevós, son
factores que determinaron a súa
elección como presidente deste
órgano colexiado asesor.

A Xunta Consultiva do Parque
do Invernadeiro vaise constituir
como un órgano de participación
pública permanente, no que esta-
rán representados os concellos
(Vilariño de Conso e Castrelo do
Val), os colectivos sociais e a pro-
pia Administración autonómica.
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Creada a Asociación Galega de
Danzas Brancas ou Gremiais

O grupo Brixel amosa o traballo de recuperación da música
tradicional da comarca nas festas patronais de Castrelo
Ramón López comparte as súas obri-
gas profesionais á fronte da casa
rural “A Cabanca” coa paixón pola
música. Despois de varios anos de
recuperación as cantigas e a tradi-
cións musicais por tódolos pobos de
Castrelo do Val e da comarca, agora
amosa este traballo ó gran público
nas festas patronais de Castrelo do
Val. O grupo Brixel, integrado por
Natalia, Rafa, Víctor, Jose, Anxos,
Nito, Marta, Carmen e o propio Ra-
món chega ó noso concello despois
da presentación, con notable éxito,
na Casa da Xuventude de Verín.

Esta agrupación musical forma
parte da Asociación Cultural “A Som-
bra do Brixel”, que organiza no forno
de Castrelo cursos de gaita, pandei-
reta, canto, percusión e baile tradi-
cional, impartidos por Marta e Ra-

món. Máis de trinta persoas de tódalas
idades interesáronse nos últimos
meses por manter viva a nosa tradi-
ción musical. 

Na imaxe, a presentación de Brixel na Casa
da Xuventude de Verín. O repertorio inclúe
temas tradicionais de toda a bisbarra.

O forno de Castrelo é o lugar dos ensaios e
das clases de música que desenvolve a Aso-
ciación “A Sombra do Brixel”.

O  Centro  de  Interpretación  acolle
unha  mostra  do  curso  de  pintura

O Centro de Interpretación dos Carboeiros
de Castrelo acolle do 8 ó 18 de agosto unha
exposición cos traballos realizados polos
alumnos que participaron nun curso de pin-
tura ó óleo, impartido polo profesor Alfredo
Martíns e que contou coa colaboración do
Concello. Nesta actividade, que se desen-
volveu dende o mes de xaneiro, participaron
15 persoas. "O resultado é bo -en opinión
de Martíns- e os cadros valen para ver".
Certamente, resulta unha sorpresa agrada-
ble observalas obras dos “aspirantes a
artistas” do noso municipio, en apenas seis

meses de aprendizaxe. Os temas foron de
libre elección, pero predominan as paisaxes
e oficios tradicionais da nosa terra. De feito,
a práctica totalidade dos alumnos e alum-
nas xa confirmaron a súa inscrición nun
novo curso, a partir do mes de setembro.
Calquera outra persoa interesada tamén
pode participar. (Na imaxe, Vicente Gómez
e Alfredo Martíns, no Centro de Interpreta-
ción). Para o alcalde de Castrelo do Val,
“estas iniciativas culturais son importantes
e serven para dinamizar e amplia-la oferta
de actividades no municipio”.

Castrelo do Val é un dos concellos
fundadores da recén creada Aso-
ciación Galega de Danzas Brancas
ou Gremiais, que integra a 16 muni-
cipios da Comunidade autónoma
(ademais de Castrelo, están Allariz,
Bande, Boborás, A Cañiza, Cartelle,
Castro Caldelas, Celanova, Marín,
A Mezquita, Mondariz, Ponteareas,
Pontecaldelas, Redondela, Vilagar-
cía de Arousa y Xinzo de Limia).
Alcaldes e representantes dos con-
cellos reuníronse en Celanova para
oficializala sinatura dun manifiesto
que confirma a creación da nova
asociación, “que traballará para
recuperar e promocionalas distintas
danzas gremiais (tamén denomina-
das danzas ’brancas’) existentes en
Galicia.

Castrelo do Val forma parte da
asociación grazas ós “Danzantes”
de Fontefría, unha danza procesio-
nal que se celebra tradicionalmente
o último domingo do mes de agos-
to. O Concello traballa agora, en co-
laboración cos propios veciños, por
manter viva esta tradición que, se-
gundo algúns investigadores, como
Taboada Chivite, ten a súa orixe a
mediados do século XVII. 

Brixel
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curso de cata en Pepín

Iniciativas dinamizadoras
A asociación Portas Abertas organizou en Pepín un curso

de cata de viño para profesionais e afeccioados
A Asociación do CDR "PORTAS ABERTAS", en cola-
boración co Concello de Castrelo do Val, ven de impar-
tir un cursiño de iniciación á cata de viños.

Partíase dun obxetivo, que era o de ofrecer esta posi-
bilidade formativa a todolos empresarios da restauración
que radican en Castrelo do Val, pero estando aberto a
todos aqueles que manifestaran interese na materia,
habida conta de que Castrelo do Val ten parte do seu
territorio no ámbito da D.O. Monterrei e que xa se están
a conquerir uvas de gran calidade.

O cursiño durou máis de 40 horas, e nel tratouse a
temática da cata dende unha perspectiva ampla, xa que
se pretendia formar catadores ou, mellor dito, persoas
con capacidade para atreverse a valorar un viño como o
culmen de  moitas variables, traballos e tecnicas que
sucesivamente van implementando un produto. Asi tocá-
ronse temas coma o solo, a pranta, patróns, inxertos,
conducións, podas, vendimas, elaboración e embotellado
para, seguidamente, poder facer valoracións dos viños de
forma respetuosa co medio onde se produce un viño, coa
cultura que xerou esa elaboración, cos viticultores, e cos
adegueiros.

O cursiño foi impartido
po Javier Rodríguez, Víctor
Rodríguez Bernárdez e José
Paz Paz (presidente de Portas
Abertas), todos eles inte-
grantes do comité de cata do
Consello Regulador da Deno-
minación de Orixe Monterrei.
Celebrouse en Pepín, nos
salóns de “A Cortiña”, coa
participación de máis de 20
persoas, durante vinte días.
A evaluación final que se fixo
co fin de chequear obxetivos
arroxou un resultado positi-
vo, que permite afirmar que
foi unha experiencia moi
positiva i enriquecedora para
todos: organizadores, moni-
tores e asistentes.

Os segredos do viño,
un mundo ó descuberto

Na formación, xá específica pretendí-
ase facer a iniciación ó adestramento
dos sentidos para poder captar toda a
complexidade que nos pode ofrecer
un viño, e que de forma máis ou me-
nos involuntaria se fai nunha degusta-
ción profana, pero que a partires de
agora pode que sexa mais complexa
e enriquecedora para os asistentes.
Para esto tratáronse temas coma:
“Os sentidos na cata: vista, olor, sa-
bor, tacto e incluso ó oido”.

Falouse dos útiles de cata, catavi-
ños, iluminación, etc; fixéronse ades-
tramentos con aromas sintéticas, tra-
touse de identificar defectos, e fíxose
un amplo percorrido por tipos de
viños, procedencia i elaboración,
tocando viños xoves, crianzas, reser-
vas, viños de mesa, viños da terra,...
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OO  PPuunnttoo  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  áá  MMuulllleerr  ddoo  CCoonncceelllloo
ddee  CCaassttrreelloo  ddoo  VVaall  oorrggaanniizzoouu  oo  ppaassaaddoo  1122  ddee
aabbrriill  uunnhhaa  ““CCaammiiññaaddaa  ppoollaa  IIgguuaallddaaddee””..  UUnnhhaass
7700  ppeerrssooaass  ddee  ttóóddaallaass  iiddaaddeess  aanniimmáárroonnssee  aa  ppeerr-
ccoorrrreerr  ooss  99  qquuiillóómmeettrrooss,,  ppaarrttiinnddoo  ddaa  ccaappiittaalliiddaaddee
mmuunniicciippaall  ppoollaa  RRuuttaa  ddooss  CCaarrbbooeeiirrooss,,  ppaassaannddoo
ppoorr  RRiibbaass  ee  PPeeppíínn..  OO  bboo  tteemmppoo  aaxxuuddoouu  aa  ffaacceerr
mmááiiss  lleevvaaddeeiirraa  eessttaa  xxoorrnnaaddaa  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa,,  nnaa
qquuee  ssee  ttrraattoouu  ddee  cchhaammaa-llaa  aatteenncciióónn  ssoobbrree  aa  ddiiss-
ccrriimmiinnaacciióónn  qquuee  aaíínnddaa  ssooffrreenn  mmooiittaass  mmuulllleerreess  eenn
ddiiffeerreenntteess  eeiiddooss  ddaa  vviiddaa  ssoocciiaall  ee  llaabboorraall..

AAnntteess  ddee  ppaarrttiirr,,  oo  ccoonncceelllleeiirroo  XXoosséé  LLooiiss  SSaannttiiaaggoo  ddeeuulllleess  aa
bbeennvviiddaa  aa  ttóóddoollooss  ppaarrttiicciippaanntteess  nnoo  CCeennttrroo  ddee  IInntteerrpprreettaa-
cciióónn  ddoo  CCoonnttrraabbaannddoo,,  oonnddee  ssee  pprrooxxeeccttoouu  uunn  ddooccuummeennttaall
ssoobbrree  ooss  ccaarrbbooeeiirrooss..  TTrraalloo  ppeerrccoorrrriiddoo,,  xxuunnttáárroonnssee  ddee  nnoovvoo  nnoo
ffoorrnnoo  ddee  CCaassttrreelloo,,  ddeessppooiiss  dduunn  ppeeqquueennoo  rreeffrriixxeerriioo,,  oonnddee  ccoonn-
vveerrssaarroonn  ee  ddeebbaattiirroonn  ssoobbrree  aa  iigguuaallddaaddee  ee  aass  ddiiffiiccuullttaaddeess  qquuee
aaíínnddaa  tteeññeenn  mmooiittaass  mmuulllleerreess  ppaarraa  sseennttiirrssee  pplleennaammeennttee  iinnttee-
ggrraaddaass  nnaa  nnoossaa  ssoocciieeddaaddee..  Esta  iniciativa  contou  co  apoio
económico  do  Servizo  Galego  da  Igualdade  e  a  colaboración,
entre  outros,  do  CDR  Portas  Abertas,  que  tamén  agradeceu
a  colaboración  do  alcalde,  Vicente  Gómez,  e  de  traballadores
do  Concello  de  Castrelo  do  Val,  como  Lucía,  Juan,  Puri  Cal-
delas,  ...

A
Marcha pola Igualdade de

Castrelo do Val reuníu a homes e
mulleres, pero tamén a moitos nenos e

nenas, para disfrutar dunha xornada de convi-
vencia, debate e sensibilización a prol dunha
sociedade máis xusta. Foi tamén a ocasión de

coñecer mellor o noso concello, co perco-
rrido dunha parte da Ruta dos Carboei-

ros e a visita a Castrelo do Val,
Ribas e Pepín. 



II Camiñata  de  Montaña...

Ruta dos Carboeiros

Unha das boas noticias que nos deixa este 2008 é que Castrelo
do Val é un dos poucos concellos da provincia que gaña poboa-
ción. Así o reflicte o padrón de habitantes, e tamén podemos
comproba-lo no incremento da matrícula no CEIP de Castrelo
do Val. Despois do esforzo realizado durante o curso escolar,

chegou o merecido descanso. Pero antes, os rapaces e os profe-
sores viaxaron ata o O Grove, para disfrutar da praia, visitalo
Acuario e viaxar en barco, coa colaboración do Concello de Cas-
trelo do Val. E, por último, a comunidade educativa celebrou
unha festa de despedida, ata o próximo curso, que xa está ahí.

Castrelo do Val reuníu a máis
de cen deportistas que partici-

paron na “II Camiñata de
Montaña” (24 de maio),

incluída no Circuito Galaico-
Luso. A Ruta dos Carboeiros

servíu de eixo para unha
proba de gran dureza, xa que
os participantes tiveron que
percorrer 50 quilómetros, en

tres etapas, e cunha duración
máxima de 12 horas. A orga-

nización estableceu puntos de
avituallamento cada sete qui-

lómetros, en lugares como
Servoi, Portocamba, Penano-

fre e O Xestil.
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Disfrutando  da  praia...


