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CASTRELCASTRELOO
DO DO VVALAL

O Descenso Folclórico do Támega
convertíu Nocedo do Val nunha concen-
tración de “navegantes”. Eiquí, as
gañas de pasa-lo ben priman por riba de
calquera outra competitividade. !".
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#Correo electrónico:

ccastrelo@interbook.net

O orzamento municipal para este
ano supera os 573 mil euros. As parti-
das de bens correntes e servicios, per-
soal e investimentos reais volven selas
máis importantes. !".

!

$

no plano de recollida selectiva de lixo
%

emprego 2002
Apoio a emprendedores:
autoemprego e economía social
Información: Técnico Local de Emprego
Casa do Concello de CastrCasa do Concello de Castrelo do elo do VValal
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ColaColaborbora co teu concelloa co teu concello

Os alumnos do noso colexio coñecen os oficios artesáns
Os alumnos/as do cole-
xio de Castrelo do Val
familiarizánse cos oficios
artesanais, como a ces-
tería. Moitos deles reali-
zaron con paciencia (na
foto) pezas que lucen xa
nos seus fogares, nun
obradoiro impartido por
veciños coñecedores da
súa técnica. Estas activi-
dades escolares teñen
como obxectivo implicar
ós máis novos na conser-
vación das tradicións dos
devanceiros.

Plan de Urbanismo

O equipo técnico encargado da
redacción do Plano Xeral de
Ordenación Municipal traballa
na recollida de datos e na elabo-
ración do diagnóstico, dúas das
pautas clave no Documento de
Avance. A partir de eiquí os ve-
ciños poderán presentar ideas e
alegacións ó proxecto. !'

Cursos de formación

Numerosos veciños/as do noso
municipi benefícianse dos cur-
sos de formación promovidos
polo Concello de Castrelo do Val
ou a Mancomunidade. Ademáis
de mellora-la cualificación profe-
sional, estas iniciativas axudan a
cumprir requisitos para acceder
ó mercado laboral. !(

Novos proxectos

Limpeza de cunetas, reposición
do firme e a programación de
novas vías de comunicación son
obxectivos prioritarios do Plan
Anual de Obras do Concello. Outra
liña de actuación foi a mellora
das redes hidráulicas, facilitando
mellores servicios de abastece-
mento e saneamento.!)

Un baño refrescante en Pepín
Pouco a pouco, tódolos pobos do noso concello van
dispoñendo de máis e mellores espacios recreati-
vos. Unha nova mostra témo-la en Pepín, co acon-
dicionamento para o baño dunha zona do río.
Veciños e visitantes poden disfrutar xa deste entor-
no fermoso, dotado de céspede e pasadizos para
atravesa-la canle fluvial.

Moito que ver en Castrelo
Desto están convencidos os participantes na con-
centración moteira organizada polo Club Viela
Picada. Un ano máis, cerca de 700 persoas realiza-
ron un percorrido turístico polo noso municipio.
Así, cando volven á súa terra -moitos deles eran
asturianos, casteláns-leoneses e lusos- teñen de qué
falar, e ben, desta fermosa zona.

Páx. 3 !
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Plan Xeral de Ordenación Municipal
MMarcando as pautas do ffuuttuurroo do noso municipio

" "

A empresa Consultora Galega S.L. re-
cibíu o encargo do Concello de Castrelo
do Val para elabora-lo Plano Xeral de
Ordenación Municipal. Do traballo
encárgase un equipo multidisciplinar,
integrado por arquitectos, biólogos,
xeólogos, enxeñeiros agrónomos de
camiños e arqueólogos. Un dos coordi-
nadores do proxecto é o arquitecto Ós-
car Menor Tesouro.
Pregunta.- ¿Por qué se fai este Plan
Xeral de Ordenación Municipal?
Óscar Menor.- Coa promulgación da
nova Lei do Solo de Galicia, do ano 97,
o único elemento que habilita para a
ordenación integral dun concello é este
modelo de planificación urbanística.
P.- ¿Cales son os criterios a seguir?
Óscar M.- No Plan Xeral de Orde-
nación interven a Corporación Munici-
pal, que traza as liñas de traballo que
seguirá o equipo multidisciplinar. Os
veciños tamén interveñen nas fases da
exposición ó público, expresando ideas
e desexos de cara a onde queren que
vaia o concello, no sentido de delimita-
ción dos terreos e o seu mellor aprovei-
tamento. É importante que a poboación
participe en tódalas fases do proceso de
elaboración e tramitación, facéndose
oír, para expresar necesidades, arelas,
etc., sobre algo tan importante como o
escenario no que se representa a súa
vida social.
P.- ¿Están xa definidos os obxectivos

calidade de vida para o conxunto da súa
poboación.
P.- ¿A Corporación ten claras as ideas
sobre o modelo de desenvolvemento?
Óscar M.- Sen dúbida, e forma parte
activa do proceso, marcando as directri-
ces e obxectivos claros a conseguir coa
redacción do planeamento. Tamén ten
claro e entende este modelo de planea-
mento como un instrumento de desen-
volvemento para o futuro.
P.- ¿En qué fase está agora a redacción
do proxecto?
Óscar M.- Agora estamos co traballo
de campo e a recopilación de informa-
ción cultural, física do territorio, natu-
ral, antropolóxica e demográfica.
Centrámonos nas delimitacións dos
núcleos, desenvolvendo a cartografía.
Despois, plásmase todo nun avance do
planeamento e plantéxanse as posibles
solucións.
P.- ¿Nestas primeiras fases percíbense
claramente as potencialidades do noso
concello?
Óscar M.- Semella claro que os recur-
sos naturais e o turismo son dúas bazas
importantes. A nivel industrial imos
plantexar unha zona próxima ó limite
do concello de Verín. Tamén se contem-
plan solo para construir vivendas de
promoción pública e unha zona de equi-
pamentos que quedará calificada como
“rústico común” para un posible plan
parcial residencial, entre outros usos.

prioritarios en Castrelo do Val?
Óscar M.- O futuro planeamento de-
berá ter como principal obxectivo,
como referencia, o establemento dun
modelo que, sen renunciar a unha autén-
tica modernidade, preserva os valores
esenciais do territorio, sexan naturais ou
artificiais, e facilita unha explotación
racional dos recursos tradicionais, coma
único medio de acadar unha mellora da

Gran coñecedor da realidade do noso
municipio. Acadou o premio do “Mellor
proxecto 2001” do Colexio de Enxeñeiros
Técnicos Agrícolas de Ourense.

XXoooosssséééé    PPaaaazzzz ::::

Para Xosé Paz, o ordenamento do territorio
municipal “é unha ferramenta esencial para
o Consistorio e o tecido empresarial de
Castrelo”. Pero, na súa opinión, debe ser
consensuado por tódolos sectores dinámicos
do noso municipio, dende os políticos ata os
sociais, empresariais, etc., “xa que vai se-la
planificación do territorio de Castrelo do Val
nos próximos 25 anos”.

Para este profesional, o futuro Plano
Xeral de Ordenación “vai permitir ós veci-
ños e veciñas dispór dun concepto claro da
propiedade e da aptitude dos terreos”, xa
que considera que “non todo son solares de
horta, videiras, forestais,...”.

Ademáis da planificación e delimitación
das distintas zonas e o aproveitamento do solo,
o Plan de Ordenación ten que trata-lo patrimo-
nio como un valor comercializable, sen que
supoña impedimento algún para o crecemento.
Neste senso, Paz aposta por favorece-las
potencialidades concretas e reais: “na zona do
val, existe a posibilidade de asentar industrias
pesadas, de favorece-lo desenvolvemento
agrícola (horta e viticultura), e mesmo o turis-
mo rural, polas boas comunicacións co resto
da comarca; e na área de montaña, está o
Parque Natural de O Invernadeiro, que ten
tirón, e o tema da madeira, caza, turismo
deportivo e de aventura”.

OOscar MMenor,
arquitecto redactor do

Plan de Ordenación Municipal

“O planeamento debe apostar
pola modernidade, sen renunciar
ós valores esenciais do territorio”

“Vai ser unha ferramenta esencial para os próximos 25 anos”
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Colexio, pais/nais e Concello aúnan esforzos
para mellora-lo nivel educativo do noso centro

A prol dunha formación integral dos rapaces e rapazas

O Centro de Educación de Infantil e
Primaria de Castrelo do Val estase
a converter nos últimos anos na
referencia cultural e de actividades
máis importante do noso munici-
pio. O 2002 non foi nengunha

excepción e así, xunto á actividade
escolar diaria, programáronse múl-
tiples actividades (internas ou
externas) que procuran acada-lo
desenvolvemento integral dos
nosos rapaces e rapazas. A boa

sintonía entre pais/nais, colexio e
Concello fixo posible auna-los
esforzos, co que se acadaron uns
resultados excelentes. Entre as
actividades e celebracións máis
salientables podemos nomemar:

# Día da Paz.
# Entroido, coas celebra-
cións dos “xoves de compadres
e comadres”, e o día de disfra-
ces (con fariña, incluída).
# Excursión a Ourense para
visita-lo Parque de Bombeiros.
# Participación no concurso
“Entre nós, en galego”, aca-
dando o 2º premio.
# Participación na conferen-
cia “Os cruceiros e petos de
ánimas en Galicia”.
# Sesión de títeres e con-
fección dos mesmos.
# Sesión de conta contos.
# Participación no concurso
de contos galegos promovido
polo Centro de Desenvolve-
mento Rural “Portas Abertas”.
# Semana das Letras Galegas.
# Visita ó Centro de Inter-
pretación do Patrimonio Rural.
# Obradoiro de cestería.
# Proxección cinematográfi-
ca sobre Frai Martín Sar-
miento.
# Representación dunha
obra teatral.
# Confección do nº 7 da re-
vista escolar “Carboeiros”.
# Participación no concurso
de recollida de pilas usadas.
# Excursión fin de curso a
Puebla de Sanabria, co
seguinte percorrido: visita ó
Centro de Interpretación da
Natureza de Castañeda; visita,
baño e comida no Lago de
Sanabria; visita guiada ó cas-
telo, casco histórico e museo
de xigantes e cabezudos en
Puebla de Sanabria.

As actividades plásticas do Día da Paz serven
para inculcar ós alumnos/as valores solidarios.

Coñece-lo Parque de Bombeiros e á exposición
O Mar de Ulises, excusa para viaxar á capital.

Conservar tradicións como as do Entroido e
Nadal é obxectivo da comunidade educativa.

A viaxe de fin de curso, nesta ocasión a Sa-
nabria, é o premio ó esforzo dun ano.

As sesións de conta contos son un instru-
mento moi útil para fomenta-la lectura.

As obras teatrais espertan vocacións artísticas
e axudan á comprensión de temas diversos.
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2 0 0 22 0 0 2Castrelo do Val, en obras

Á esquerda, obras na estrada de Sanguñedo a Cortegada. En Vilar, á dereita, procedeuse ó asfaltado de tódalas rúas.

O Plan Anual de Obras
incide na mellora das

infraestructuras viarias

Un novo grupo de obras ten que ver coa
cada vez máis necesaria colaboración
entre as diferentes asociacións veciñais e
o propio Concello de Castrelo do Val. Así,
diferentes pobos do municipio acordaron,
por sí mesmos, ou en colaboración co
Concello, a realización de diferentes
obras:

Fontefría: instalación dunha rede de
tuberías para regadío.

Vilar: apertura de camiños, dotación de
cunetas e depósito de abastecemento de
auga.

Servoi: novas captacións de auga para
abastecemento, rede xeral do mesmo e
arranxos na piscina.

Rivas: reparación da rede xeral de abas-
tecemento.

Pepín: diversas obras de mellora no
pobo e no entorno.

Nocedo do Val: actuacións en camiños e
renovación dos engaches da auga.

O Plan de Obras do Concello de
Castrelo do Val desenvolveuse cun
forte empuxe ás infraestructuras via-
rias, incidindo nunha triple direc-
ción:

Limpeza e profundización
das cunetas das estradas
como previsión do seu deterio-
ro. Seguindo a máxima de “cunetas
limpas e profundas, estradas dura-
deiras”, actuouse nas seguintes vías:

Campobecerros-Portocamba.
Campobecerros-O Bolaño.
OUR 114-Veiga de Nostre-Parada da Serra.
Servoi-San Paio.
Servoi-Monteveloso.
Pepín-Rivas-Gondulfes.
Reposición do firme (en

zahorra ou asfalto, segundo a
situación anterior) deteriorado
a causa dos temporais do inver-
no 2000-2001. Así, actuouse en:

Campobecerros-O Bolaño.
Acceso a Vilar.
Castrelo do Val-Estevesiños (tramo de A
Veiga).
Nocedo do Val-Vences (tramo no entorno da
Ponte Nova).
Castrelo do Val-Nocedo do Val (tramo de Os
Campos-Ponte Nova).
Programación de novas vías

de comunicación.
Durante o ano 2002 quedará

completada a estrada que unirá
Sanguñedo e Cortegada (Riós). Só
queda para completa-la un quilóme-
tro, tramo que será contratado en
breve e conta cun orzamento aproxi-
mado de 90.000 €.

Ó mesmo tempo estase no proce-
so de cesión dos terreos para urbani-
za-lo tramo da estrada Castrelo-
Gondulfes, no núcleo de Castrelo.

Outra liña de actuación é a reno-
vación das redes de abastecemento e
sumidoiros naqueles pobos con
maiores deficiencias:

Campobecerros. Coa actua-
ción que se leva a cabo quedará renovada toda a
rede interior de abastecemento de auga.

Nocedo do Val. Este acto
actuouse sobre un tramo da estrada OUR 113,
dotándoa de abastecemento e saneamento. Ó
mesmo tempo, renovouse un tramo da rede inte-
rior no Barrio da Igrexa.

Castrelo do Val. Este ano fanse
obras en tres tramos:

Estrada de Pepín. Dótase de abastecemento
e sumidoiros, e comeza o proceso de recollida de
pluviais no entorno da subida ó cemiterio.

Rúa da Estrada. É un tramo importante do
pobo, xa que forma parte do anel de abastece-
mento, recolle do alcantarillado da zona leste de
Castrelo (entorno do Toural) e da saída ás augas
pluviais da estrada de Gondulfes. Por elo, estase
renovando a rede de sumidoiros, o abastecemen-
to de auga, instálase tubería para pluviais e
urbanízase con beirarrúas e farolas.

Rúa Estrada-Toural. Este proxecto dalle con-
tinuidade á obra anterior, renova das diferentes
conduccións e ofrece solución ó problema dos
resíduos fecais no entorno do Toural.

O terceiro capítulo de obras refí-
rese a pequenos, pero impor-
tantes proxectos de carácter
municipal:

Desbrozado, limpeza e ordenación das dife-
rentes áreas recreativas.
Canalización do regadío en Veiga de Nostre.
Apertura dun camiño en Piornedo.
Acondicionamento e reforma das fontes de
Monteveloso.
Acondicionamento dos inmobles de carácter
municipal.

#

!

!!

Renovación do abastecemento en Campobecerros.
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Servicios municipais 2002

Os programas formativos axudan ós veciños/as a mellora-la súa capacitación profesional
A formación das persoas en situción de
activos ou desempregados ten que ser
un pilar fundamental do desenvolve-
mento da nosa sociedade. O traballa-
dor necesita mellorar de forma conti-
nuada as súas capacidades, así como
adaptarse a novos instrumentos de tra-
ballo. O dsempregado, pola súa parte,
ten que formarse para poder acceder á
condición de traballador e ter unha
adaptación áxil. Neste senso, o Con-
cello de Castrelo do Val tenta chegar á
poboación (mediante a publicación de
bandos) de tres xeitos diferentes:
A- Ofertando a realización de cursos,
por sí mesmo.
B- Ofertando a realización de cursos
con outras entidades.
C- Publicitando a realización de cursos
por outras organizacións.

Así, no que vai de ano 2000, ofertá-
ronse e publicitaronse en cada unha
das modalidades os seguintes cursos:

Modalidade A:
- Curso de cestería, de 40 horas de

duración, celebrado en Nocedo do Val.
- Operador de retroexcavadora, de

50 horas, celebrado en Pepín.

- Curso de Alfabetización e Gra-
duado Escolar para adultos. Continúa
ata setembro, no local social de Nocedo
do Val.

Modalidade B. A Mancomunidade
de Concellos da Comarca Verín-
Monterrei, da que forma parte do
Concello de Castrelo do Val, oferta os
seguintes cursos a desenvolver ó longo
do ano 2002:

- Auxiliar de Enfermería e Xeriatría
(585 horas).

- Viticultor (450 horas).
- Celador sanitario (250 horas).

- Xardineiro (530 horas).
- Auxiliar de Axuda a Domicilio (445

horas).
Todos estes cursos desenvólvense

en Verín e son para desempregados da
nosa comarca.

Modalidade C. O Concello publici-
tou a oferta dos seguintes cursos para
traballadores en activo:

- Folla de cálculo (30 horas).
- Internet (30 horas).
- Linguaxes PROG (30 horas).
- Ofimática para Windows (dous

cursos de 30 horas candaseu).
- Deseño asistido por ordenador

(30 horas).
Outros cursos para desempregados

publicitados polo Concello de Castrelo
do Val foron os seguintes:

- Ofimática (125 horas).
- Electricista de edificios (875 ho-

ras).
- Auxiliar de Enfermería ou Hos-

pitalización (675 horas).
- Auxiliar de Axuda a Domicilio (675

horas).
- Iniciación á rede Internet (dous

cursos de 60 horas candaseu).

#

#

#
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José Francisco Gago Fernández coordina o Curso de
alfabetización para adultos, que se desenvolve no centro
social de Nocedo. De lúns a venres, de 19 a 21 horas, os
quince alumnos/as, de idades comprendidas entre 18 e
40 anos, amplían os seus coñecementos nas áreas de
Lingua Galega e Española, Matemáticas, Naturais, Lin-
gua Extranxeira e Sociais. Completado o curso, examí-
nanse en Ourense para obte-lo Graduado Escolar, requi-
sito hoxe para acceder a moitos postos de traballo. Esta
actividade está organizada polo Concello e maila Con-
sellería de Educación.

BB ii bb ll ii oo tt ee cc aa     MM uu nn ii cc ii pp aa ll
A Corporación Municipal aprobou as normas dun
convenio coa Xunta de Galicia para a integración da
Biblioteca Municipal na Rede de Bibliotecas de
Galicia. Este convenio repercutirá positivamente na
mellora da nosa Biblioteca, que xa dispón duns
1.500 libros, moitos deles en galego, de diferentes
estilos narrativos e de consulta. A Biblioteca perma-
nece aberta os días laborables de 9 a 14 horas, e os
sábados, de 9 a 13. A súa responsable, Rosa Losada
Salgado, coordina tamén outras actividades, como a
proxección de documentais didácticos, etc.

Charla informativa no Concello.
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A recollida selectiva de lixo, unha aposta medioambiental

A colaboración de todos é moi importante para
asegura-lo éxito da recollida selectiva do lixo,
cunha doble vertente: económica, co que supón de
aforro no custe do servicio, e medioambiental,
contribuindo á conservación da natureza no noso
entorno.

A recollida selectiva de lixo
será realidade en breve en
Castrelo do Val, despois da
entrada en vigor do convenio
asinado polo Concello con
SOGAMA maila Consellería
de Medio Ambiente, e a poste-
rior distribución dos contene-
dores específicos. A colabora-
ción dos veciños/as dende o
primeiro momento será funda-
mental para o éxito deste
ambicioso plan que ten como
finalidade mellora-lo noso
entorno medioambiental..

Os chamados puntos lim-
pos dispoñen de contenedores
amarelos, para plásticos, latas
e tetra-bricks; os verdes serven

para deposita-lo vidro, frascos
e tarros; e os azuis almacenan
todo tipo de cartóns, papeis,
revistas e periódicos.

A implantación da recolli-
da selectiva de desperdicios
que poden seren reciclados,
como o papel, o vidro e o plás-
tico, contribúe a preserva-lo
medio ambiente, xa que no seu
proceso de elaboración empré-
ganse productos químicos,
como o cloro, altamente con-
tamiñantes. Unha campaña
informativa, casa por casa,
axuda a concienciar ós nosos
veciños da necesidade de
seleccionar no fogar os distin-
tos productos de refugallo.

A colaboración de tódolos veciños/as é fundamental para o éxito do plan

Contedores tradicionais
Para todo tipo de desperdi-
cios orgánicos. Compre
lembrar que moitos refuga-
llos da alimentación poden
empregarse como esterco,
co que poderemos reduci-
la cantidade de lixo que xe-
ramos a cotío, e comezan-
do o ciclo da reciclaxe.

Contedores para papel
De cor azul, para deposita-
los envases de cartón ou
papel, revistas e xornais.
Na producción do papel é
básico o uso de cloro, un
dos principais inimigos da
capa de ozono. Tamén se
evita a tala de grandes ma-
sas arbóreas.

Contedores para plástico e brick
De cor amarelo, para dei-
xa-las latas, envases de
tipo brick de leite, viño, zu-
mes, etc., e os outros de
plástico. Éstes son produc-
tos non biodegradables,
polo que poden permane-
cer na natureza inaltera-
bles durante séculos.

Contedores para vidro
De cor verde, para envases
de vidro, botellas, frascos e
tarros. Na fabricación des-
tes productos empréganse
algúns compoñentes quí-
micos, polo que a reciclaxe
con sistemos inocuos axu-
da á preservación do noso
entorno natural.

Antes...
Tódolos resíduos depositábanse nunha única bolsa

que se levaba a un contedor, trasladándose despois ó
vertedoiro. Deste xeito, estábase desaproveitando unha
cantidade importante de materiais propicias para a
recuperación e a reciclaxe. Este plantexamento está xa
superado nos países desenvolvidos, introducindo dife-
rentes sistemas. O de Sogama, adoptado polos conce-
llos da Mancomunidade de Verín-Monterrei así como
pola maior parte dos concellos galegos, aposta pola
reciclaxe e a incineración controlada dos resíduos.

! . . .agora
A implantación da recollida selectiva ofrécenos a

oportunidade de contribuír á rexeneración ambiental
da nosa terra. Respetando estas normas básicas de
responsabilidade cidadá, contribuimos á unha gran
mellora da natureza e un aforro nos custes de xestións
dos resíduos xerados no municipio, o que implicaría
unha reducción na taxa pola recollida do lixo.
Asemade, a Consellería de Medio Ambiente da Xunta
de Galicia pon a disposición de tódolos consumidores
un teléfono gratuito de información: $ 900.150.589.

!
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Dende o día 1 de xaneiro, os veciños e veciñas de
Castrelo do Val, ó igual que os do resto da Unión
Europea, tivemos que ir esquecéndonos da vella

peseta, para dar paso ó euro. Un cambio que, sen
dúbida, provocou quebradeiros de cabeza a moita
xente. Pero despois do período de adaptación, case

todos estamos familiarizados coa nova moeda. A
xente maior tivo máis dificultades, sobre todo pola
confusión das pezas de menos valor.

Despois dos primeiros meses de adaptación ó euro, uns veciños lévano mellor que outros. O Boletín Informativo Municipal de Castrelo quixo coñece-la súa opinión:

Francisco Alonso Casares

Eliseo Alonso Vázquez

“A mín resultoume fácil adaptarme ó euro, a
pesar de moita xente tiña medo de non enten-
der. A algúns fíxoselle complicado, pero no meu
caso, non. Xa estaba acostumbrado, de cando
viñeran os reais e as cadelas, hai moito tempo.
O que fago é pagar o que me piden, e colle-la
volta, como facía antes coas pesetas, e así non
hai complicación. O que non está ben é que
subiron tódolos prezos, co redondeo, e os con-
sumidores pagámo-lo pato”.

“Os que estivemos fora de España non temos pro-
blema, porque xa nos manexábamos co cambio
de moeda. Agora é máis cómodo, aínda que a
vida subíu bastante. Vexo que moita xente maior
segue pensando en pesetas. Tiñan que haber
feito como en Alemaña, que o 31 de decembro xa
suprimíu os marcos e alí o 1 de xaneiro só había
euros. Se hai dificultades, por falla de informa-
ción non foi, porque estiveron dándonos a lata
ben tempo coa chegada do euro”.

Julia Mª. López Cabido

Mercedes De Dios Manso

“Nos primeiros días resultoume un pouco difí-
cil, pero agora non. Pensei que ía ser peor, por-
que había moito medo e confusión, pero pasou
rápido. O que non me parece ben é que subiran
de golpe tódolos prezos, sobre todo nos bares
e supermercados. Outra cousa que debían cam-
biar son as moedas pequenas, ou face-las de
maior calidade. O mellor de todo é que non
haxa que troca-los cartos para ir ó outro lado
da raia, como facíamos antes”.

Domingo Caldelas Alonso

“Sí que hai xente que dí que lles rinden menos
os cartos, pero para min é igual. Claro que co
redondeo á suba, moitos están aproveitándose.
Por exemplo: cousas que antes valían 150
pesetas, pasaron a 1 euro. Vexo que moitas
persoas maiores procuran non manexa-la nova
moeda, e seguen pensando en pesetas. A prin-
cipal avantaxe, na miña opinión, é que agora
non hai que cambia-los cartos para ir a
Portugal nen a outros países”.Milagros Atanes Rivero

“Moita xente aínda ten dificultade para distin-
gui-las moedas. Penso que as pequenas, de 1 e
2 céntimos, debían retira-las da circulación, e
sería máis cómodo para todos. Unha das cou-
sas máis negativas é o redondeo, porque subíu
case todo, menos o pan. Agora, as persoas din
que os cartos non lles rinden como antes, e
que a vida está máis cara. Eu creo que o que
sucede é que xa se nota a crise, pero non sei
se é polo euro ou por outros motivos”.

“Aínda queda moita xente desorientada e sus-
ceptible, porque lles da a impresión de que os
estás enganando co cambio. Os que viviron
algún tempo no extranxeiro téñenno máis
doado. Antes, moitos sabían o que podían com-
prar cos cartos que levaban no bolso, e agora
parécelles máis complicado. A maioría segue
pensando en pesetas. Algunhas persoas poñen
os cartos enriba do mostrador para que lles
cobres, porque non se aclaran aínda moi ben”.

A chegada do euro foi asimilada con rapidez por parte dos
nosos veciños/as, despois de non poucas dúbidas iniciais

A bandeira de Castrelo, un novo sinal de identidade do concello
O Pleno da Corporación Municipal de 30 de
maio de 2002 aprobou a bandeira municipal,
que, xunto ó escudo, constitúe un dos prin-
cipais sinais de identidade de Castrelo do
Val. A Comisión de Heráldica de Galicia,
encargada da súa confección, atendendo á
solicitude do noso Concello, xustifica, por
razóns históricas, as alusións ó antigo mos-

teiro de Servoi, á Ruta Xacobea da Prata e o
Condado de Monterrei. Por todo esto, pro-
puxo o seguinte blasonamento: “De sinople
(verde), unha torre de ouro (amarela), acom-
pañada en xefe dunha cruceta do mesmo,
flanqueada de dúas veneras de prata (bran-
co); bordura de sable cunha cadea de ouro.
Ó timbre, coroa real pechada.
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Un ano máis, no 2002
as partida de investimen-
tos, persoal e de bens
correntes e servicios son
as que acaparan a maior
parte dos gastos do Con-
cello de Castrelo do Val,
segundo os orzamentos
aprobados en sesión ple-
naria pola Corporación
municipal. Ós proxectos
de obras e infraestructu-
ras previstos para o ac-
tual exercicio económico
destínanse 176.000 €, o
que supón o 30 por cento
do total do orzamento,
que ascende a 573.250

euros. Deste xeito, Cas-
trelo do Val segue a man-
ter, como en anos ante-
riores, un aceptable nivel
de gasto por habitan-
te/ano en investimentos
reais.

Nos capítulos de
ingresos, as transferen-
cias correntes seguen a
se-la principal fonte do
financiamento municipal,
xa que supoñen máis do
44 por cento do total.
Tamén son significativos
as taxas, as transferencias
de capital mailos impos-
tos directos. #

Gastos de persoal 195.300
Gastos en bens correntes e servicios 113.000
Gastos financeiros 7.000
Transferencias correntes 61.350
Investimentos reais 176.000
Transferencias de capital ---
Pasivos financeiros 20.600

Total gastos: 573.250 €
Impostos directos 87.500
Impostos indirectos ---
Taxas e outros ingresos 35.100
Transferencias correntes 252.000
Ingresos patrimoniais 1.950
Enaxenación de investimentos reais
Transferencias de capital
Pasivos financeiros

---
196.700

---
Total ingresos: 573.250 €
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O Concel lo  de Castre lo  do Val  d ispón durante o  ano 2002 é de a lgo máis  de 573 mi l  de euros

As transferencias correntes e de capital representan as maiores partidas de ingresos municipais

Bens correntes, servicios e investimentos acaparan o 50% do orzamento

Os proxectos de obras e de mello-
ra das infraestructuras supoñen
176 mil euros.

A adquisición de bens correntes e
de servicios é outro dos capítulos
importantes do gastoo municipal.

As transferencias correntes consti-
túen a principal aportación ás
arcas do noso Concello.

#

Un ano máis, o Moto Club
“Viela Picada” tivo en conta ó
noso concello no seu percorrido.
O 9 de xuño recibímo-la visita
de máis de 600 motoristas de
toda Galicia, Asturias e outras
provincias de Castela-León.

Os atrevidos navegantes do
río Támega pernoctaron en
Nocedo do Val, como sendo
vendo habitual, para participar
no Descenso Folclórico. Este
ano molláronse pouco (por fora)
e andiveron moito.

Os días 6 e 7 de maio, o
Centro de Interpretación do
Patrimonio local acolleu unha
exposición sobre “Frei Martín
Sarmiento”, persoeiro protago-
nista este ano do Día das Letras
Galegas.

Os días 4-5 de xuño despra-
zouse ata Castrelo a unidade mó-
vil encargada de realiza-lo Pro-
grama Galego de Detección Pre-
coz do Cancro de Mama. A adver-
sa climatoloxía non impedíu que
moitas veciñas fixesen as probas.

Este ano quedou constituida
a Asociación de Mulleres Rurais
“San Martiño” de Castrelo do
Val. Pouco a pouco comezará a
desenvolve-la súa programa-
ción, baseada, fundamentalmen-
te, en actividades dirixidas ás
mulleres do noso municipio.

Tamén botou a andar recen-
temente a Asociación Cultural A
Cabanca, con sede en Castrelo.
O período estival está a ser testi-
go das primeiras actividades de
dinamización do concello.Descenso do Támega %.

Unidade de detección do cancro.%

#
#

#
#

#

#

A Dirección Xeral de Pa-
trimonio Cultural, e o Concello
de Castrelo do Val están colabo-
rando na organización do
Arquivo Municipal. Unha persoa
especialista está traballando a
diario para organiza-los fondos
documentais do propio Concello.

Xa a disposición dos veci-
ños/as o servicio de Portelo
ünico, polo que poden tramitar
calquera documentación con ou-
tras Administracións públicas.

#

#


