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CASTRELCASTRELOO
DO DO VVALAL

Obras nos pobos
No segundo semestre do ano completáronse moitas
obras de mellora dos servicios básicos. Reforma de
accesos a varios pobos, redes de abastecemento,
pavimentacións de rúas e camiños e alumeados públi-
cos centraron boa parte do esforzo municipal. !"

Entrevista
O alcalde, Raúl Fernández, considera cumpridos os
obxectivos do actual mandato, en base ás moitas
obras e proxectos desenvolvidos. O futuro pasa, na
súa opinión, por aproveitar mellor os variados recur-
sos endóxenos de que dispón o concello.  !#

Xente ben atendida
O departamento municipal de Servicios Sociais aten-
deu durante o pasado ano a 470 persoas. O programa
de axuda no fogar beneficiou a 21 veciños/as e o de
educación familiar, a seis familias. Tamén colaborou
no reparto de alimentos da Cruz Vermella. !$

!

!

!

"

#
¡Felices festas!

É o sincero
desexo do
alcalde,

concelleiros e
traballadores do

Concello a
tódolos veciños e

visitantes de
Castrelo do Val.

saúde, sorte, benestar... paz, amor, solidariedade...

Aninovo

próspero e

venturoso

Novos contedores
O Concello de Castrelo
contratou a adquisición, a
través da Mancomunidade,
de 75 novos contedores de
lixo, con vistas a mellora-
lo servicio de recollida e a
sistema de reciclaxe. Estes
recipientes son de seis cla-
ses diferentes: tradicionais
(16); para vidro (22);  para
bricks, plásticos e latas
(14) e para papel (23).

Responsables
Os veciños/as de Castrelo
do Val son os que cumpren
en maior porcentaxe as
súas obrigas tributarias du-
rante o período voluntario
de recadación. Unha acti-
tude responsable, esta, que
permite ó Concello dispór
de maiores partidas de in-
vestimentos para acometer
novos proxectos de servi-
cios e infraestructuras.

Orzamento
O Concello disporá duran-
te o ano 2003 dun orza-
mento de 581.000 €. As
partidas destinadas a per-
soal, bens correntes e ser-
vicios, e de investimentos
reais son as que acaparan
os principais capítulos de
gastos. Transferencias co-
rrentes e de capital consti-
túen a principal vía do
financiamento local.

Plan Leader Plus
Empresas, particulares e
institucións públicas e pri-
vadas poden beneficiarse
do Plan Leader Plus ata o
ano 2006. A Asociación de
Desenvolvemento da Co-
marca Monterrei-Verín, en-
cargada da súa xestión, dis-
porá de case que 6 millóns
de euros para financia-los
proxectos de dinamización
económica e laboral.

Un Nadal especial para os alumnos/as do colexio
Toda a comunidade educativa do colexio público (profeso-
res/as, alumnos/as e nais) compartíu o Festival de Nadal, no
que os rapaces amosaron as súas habilidades artísticas e o
seu inxenio. Tódolos cursos prepararon algunha actividade:
cánticos de vilancicos e panxoliñas, pequenas representa-
cións teatrais, baile, etc. E, como remate dunha fermosa
xornada de confraternidade, anticipo dunhas datas sempre
entrañables, houbo un pequeno ágape no que participaron
todos. Como ven sendo habitual, a dirección do centro
implica ós nosos estudiantes para que conserven con cariño
as datas tradicionais e os costumes dos nosos devanceiros.
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As transferencias co-
rrentes (332.000 €) e as de
capital (120.000 €) consti-
tuirán as principais vías de
financiamento do Concello
de Castrelo do Val durante
o ano 2003, segundo o pro-
xecto dos orzamentos mu-
nicipais. O estado de ingre-
so completarase coas apor-
tacións dos impostos direc-
tos (88.000 €), indirectos
(3.000 €), taxas e outros in-
gresos (36.000 €) e ingre-
sos patrimoniais (2.000 €).

A partidas destinadas a
gastos contemplan 170.000
€ para investimentos reais

(29,26%), e unha cantidade
algo superior (34,42%) pa-
ra persoal. Tamén son im-
portantes os capítulos de
gastos en bens correntes e
servicios, que acaparan
máis do 22% do orzamento
total, que é de 581.000 eu-
ros.

Respecto ó anterior
exercicio económico, do
ano 2002, prodúcese un
lixeiro incremento das par-
tidas globais, aínda que se
manteñen case que as mes-
mas porcentaxes, tanto nos
capítulos de gastos, como
no dos ingresos. !

O or zamento munic ipal  durante o  ano 2003 será de 581.000 euros

O Concello dispón de 170.000 € para novos proxectos de obras e mellora de infraestructuras públicas

As transferencias correntes, principal vía de financiamento

Os investimentos inciden na me-
llora das infraestructuras públicas
en todo o municipio.

Ó aboamento de bens correntes
e servicios destínanse 130 mil
euros, e a persoal, o 34,4%.

Impostos e transferencias de ca-
pital son tamén clave para asegu-
ra-lo equilibrio económico.

!

Gastos
de persoal

Investimentos
reais

Gastos en bens
correntes e servicios

Transferencias
correntes

Pasivos
financeiros

Gastos
financeiros

Orzamento de gastos: 581.000 €

O Plan Xeral de
Ordenación Municipal,
a exposición pública

O Concello de Castrelo do Val
publicou na prensa de difusión
provincial (23 de novembro de
2002) o anuncio da presentación
do avance do Plan Xeral de Or-
denación Municipal (PXOM). A
partires dese intre, o equipo
redactor recollerá as suxerencias
dos veciños e veciñas. A tal efec-
to, o Concello dará a coñecer
mediante bandos informativos en
tódolos pobos os días nos que o
devandito equipo redactor do
PXOM estará a disposición de
cantas persoas aporten novas
ideas e suxerencias ó devandito
avance.

O proceso entra despois na
fase da redacción definitiva do
proxecto, que deberá ser ratifica-
do pola Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Vi-
venda da Xunta, tendo en conta
a nova Lei do Solo de Galicia.

Veciños/as  comprometidos  co  seu  municipio

Máis do 90 por cento dos contribuíntes
aboa os impostos no período voluntario

Segundo se desprende dos datos aporta-
dos polo Servicio de Recadación dos
impostos municipais, os contribuíntes de

Castrelo do Val son cumpridores, na súa
gran maioría, coas obrigas tributarias
durante o período voluntario.

Asemade, nos últimos meses cobráronse
202 recibos de anos anteriores, nos dife-
rentes conceptos, pola vía executiva.
Estes recibos, de acordo coa lei en vigor,
levan aparellado un recargo do 20 por

cento e os correspondentes intereses de
demora. Os veciños de Castrelo do Val
cumplen, nunha porcentaxe superior á
media dos outros concellos da comarca,
coas súas obrigas impositivas.

Así, a liquidación do ano 2002 aporta os seguintes datos:

Concepto Recibos cobrados % montante económico

I.B.I. Natureza urbana 91,42% 97,65%

I.B.I. Natureza rústica 81,46% 62,32%

Vehículos tracción mecánica 90,50% 91,22%

Imposto de Activ. Económicas 93,75% 93,49%

Recollida de lixo 94,63% 94,63%

Subministro de auga (1º sem) 95,65% 84,70%
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Un concello, Castrelo do Val,
integrado nunha comarca (Monterrei-Verín)

Aumenta a dotación de contedores de lixo no noso municipio
A Mancomunidade de Municipios da
Comarca Monterrei-Verín acordou en
asamblea (1-10-02) tres puntos de
interese para o noso municipio:

1º.- Propúxose, e aprobouse, unha
modificación dos estatutos polos que se
rexe a Mancomunidade, motivada pola
baixa de Riós, que pasou a integrarse
na de Conso-Frieiras. Deste xeito, a
Mancomunidade de Concellos da Co-
marca Monterrei-Verín queda agora
constituída por sete entidades locais:
Cualedro, Oimbra, Monterrei, Verín,
Vilardevós, Laza e Castrelo do Val.

2º.- A Mancomunidade participará
nun proxecto de Promoción do Vo-
luntariado nos territorios fronteirizos

de Galicia e do Norte de Portugal.
3º.- Outro dos acordos foi o de

participar, na medida que queira cada
concello, no programa de recollida
selectiva de lixo promovido pola De-
putación Provincial de Ourense. Así,
cada Concello fixo unha proposta de

adquisición de diferentes tipos de con-
tedores para solicita-los de forma con-
xunta, acolléndose a importantes
beneficios económicos.

Da devandita petición, o Concello
de Castrelo do Val disporá en pouco
tempo dos seguintes contedores:

% 16 de 800 litros (verdes)

% 2 de 2.500 litros (vidro)

% 20 de 360 litros (vidro)

% 14 de 800 litros (amarelos)

% 3 de 2.500 litros (papel)

% 20 de 360 litros (papel).

Castrelo do Val rexeita por unanimidade cambia-los
Estatutos do Consorcio de Bombeiros

O Consorcio do Servicio Contra Incendios da Comarca
Monterrei-Verín aprobou en pleno (17-07-02) a modifica-
ción dos seus Estatutos, que atinxían a moitos artigos como
consecuencia de dous cambios importantes: a representación
dos Concellos no propio Consorcio e a modificación das
fundacións do xerente.

A primeira proposta propuña a reducción dos Concellos
representados (7) a só 2, sendo o de Verín membro nato.

A segunda modificación afectaba á figura do xerente,
entendendo algúns dos Concellos que esta proposta abría a
posibilidade a unha futura privatización do servicio.

O alcalde de Castrelo do
Val, xunto co de Vilar-
devós, votou en contra
destas pretendidas modi-
ficacións.

Posteriormente, no
pleno celebrado no Con-
cello de Castrelo do Val
(28-11-02), a Corpora-
ción municipal, por una-
nimidade de tódolos gru-
pos, rexeitou a modifica-
ción dos estatutos do
Consorcio para o Servi-
cio Contra Incendios e de
Salvamento da Comarca
de Verín.

O Plan Leader Plus achegará á nosa comarca
cerca de 6 millóns de euros

Na xuntanza da Asociación de Desenvolvemento da Comarca
de Monterrei-Verín (25-11-02) deuse conta, como punto máis
importante, da sinatura dun convenio entre o Ministerio de
Agricultura, Pesca e Alimentación maila Axencia Galega de
Desenvolvemento Rural (AGADER) co Grupo de Acción
Local-Asociación de Desenvolvemento da Comarca Mon-
terrei-Verín. Este convenio significa a posta en marcha da ini-
ciativa comunitaria Leader Plus.

O programa, a desenvolver en varias anualidades, ascende
a 5.847.373 € (case que 1.000 millóns de pesetas), dos que as
distintas Administracións públicas implicadas (Unión Europea,

Goberno central, Xunta de Ga-
licia e Concellos) aportan
3.503.262 euros (case 600
millóns de pesetas). O
resto deberán aporta-lo os
beneficiarios das axudas.

Interreg III
O Padroado da Fundación
Comarcal, no que está in-
tegrado Castrelo do Val,
acordou participar nun
proxecto de “microtoponi-
mia-museos”, xunto coa
comarca do Salnés e os
concellos de Cervo e Riós.
Este proxecto será presen-
tado ó Plan Interreg III:

Os concellos da comarca participan en programas europeos e
de cooperación transfronteiriza.
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2 0 0 22 0 0 2Castrelo do Val, en obras

Á esquerda, a rúa da Estrada, dotada de iluminación pública. En Monteveloso, á dereita, reformouse a zona do lavadoiro.

O segundo semestre do ano
2002 permitíu rematar unha boa
parte das actuacións comezadas
polo Concello de Castrelo do Val
durante o primeiro semestre.
Estas obras afectaron ás infraes-
tructuras básicas, como son as
estradas (Campobecerros-Por-
tocamba, Campobecerros-O Bo-
laño, Veiga de Nostre-Parada,
Servoi-San Paio, Servoi-Mon-
teveloso, Pepín-Rivas-Gondul-
fes,...); saneamentos (Castrelo e
Nocedo); abastecementos (Ser-
voi, Castrelo do Val, Campobe-
cerros, Vilar e Nocedo): pavi-
mentacións (Piornedo, Monte-
veloso, Campobecerros, Noce-
do,...), regadíos (Veiga de Nos-
tre); alumeados públicos (na
maioría dos pobos) e multitude
de pequenos obras espalladas
por tódolos pobos do noso muni-
cipio.

Nembargantes, este segundo
semestre do ano tamén permitíu
comezar outras obras e proxec-
tos importantes (ampliación da
Casa do Concello, arranxo de
fontes en Monteveloso), equipar
inmobles públicos con mobilia-
rio (Centro de Interpretación do
Patrimonio Local, Teleclub e
Centro Social de Gondulfes), e,

mesmo deixar preparado o co-
mezo doutras obras que serán
realidade durante o ano 2003
(sinalización municipal, centros
sociais de Rivas, Sanguñedo e
Veiga de Nostre; construcción da
estrada Sanguñedo-Cortegada,
etc.).

Mención especial merece a
construcción da nova ponte do
Regueiro, na estrada comarcal
OUR-113, entre Castrelo do Val
e Verín. Despois da polémica
suscitada polo corte da devandi-
ta estrada e polas alternativas
ofrecidas pola Consellería de
Política Territorial da Xunta de
Galicia, cabe agardar que as
molestias ocasionadas ós nosos
veciños e veciñas nos despraza-
mentos cara a outras zonas do
municipio e á capitalidade da
comarca, sexa recompensada,
non só cun bo remate a obra,
senón tamén coa dotación dunha
nova capa asfáltica na totalidade
do tramo entre Verín e Castrelo
do Val. Esta actuación, así como
o ancheamento entre Castrelo e
Nocedo, e a dotación de máis
tramos de beirarrúas en ambolos
dous pobos é unha demanda con-
tínua da nosa Corporación muni-
cipal.

!

"

"

A nova ponte da estrada de
Castrelo a Verín, a pesar das moi-
tas molestias ocasionadas, supón
unha mellora notable para a seguri-
dade vial neste tramo. As obras
alongáronse durante dous meses,
pola complexidade do proxecto.
Outra obra necesaria foi a da
ampliación da parte posterior da
Casa do Concello, como zona para
diferentes usos municipais.

Renovadas as capas de rodadura de varias estradas con regos asfálticos

O Concello desenvolve máis actuacións para optimiza-los
servicios básicos  en case tódolos núcleos de poboación
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Iniciativas municipais 2002

Programas de fomento de emprego municipal beneficiaron a 38 persoas

Estrada Verín-Laza, en Nocedo

O pleno do Concello recaba
a colaboración da Xunta e
Deputación para financiar
novos proxectos de obras

A mellora de estradas locais e comarcais, como
a de Verín a Laza, que atravesa o noso concello
de Sur a Norte, é clave para artellar unhas boas
infraestructuras viarias sobre as que asentar o
progreso e desenvolvemento de Castrelo do Val.

O día 28 de novembro de
2002, o Pleno do Concello
celebrou sesión ordinaria con
un carácter básicamente rei-
vindicativo de cara ás Ad-
ministracións provincial e
autonómica, e ante a elabora-
ción dos seus respectivos
orzamentos para o ano 2003.

Así, os munícipes acorda-
ron, por unanimidade, de-
mandar das diferentes conse-
llerías e da Deputación Pro-
vincial a execución de varia-
das actuacións que conlevarí-
an unha mellora significativa
das infraestructuras e servi-
cios veciñais. Entre as peti-
cións podemos sinalar, a xeito
orientativo, as seguintes:

Estrada OUR-113: ensan-
che do tramo de Castrelo a
Nocedo, capa asfáltica e pinta-
do entre Verín e Nocedo, así
como a construcción de tramos
de beirarrúas en Castrelo do
Val e Nocedo do Val.

Estrada OUR-114: mellora
xeral desta vía, entre Calde-
liñas e Campos (ancheamento,
mellora do trazado, capa asfál-
tica, etc.

Saneamentos integrais de
Castrelo do Val e Nocedo.

Remate do polideportivo.
Actuacións no ámbito da

Rúta da Prata (Campobecerros
e Portocamba).

Construcción dunha área de
baño en Nocedo do Val e me-
lora da área recreativa de As
Batocas.

Construcción dunha ponte e
asfaltado da estrada Castrelo-
Vences.

Mellora xeral das pistas da
concentración parcelaria situa-
das en Rivas, Pepín, Castrelo e
Nocedo.

Construcción de vías de co-
municación: Fontefría-Monte-
veloso-Feilas; Fontefría-Por-
tocamba; acceso Norte a Vilar;
acceso Sur a Gondulfes, etc.

"

"
"

"
"

"
"

"
"

Un ano máis, o Concello
de Castrelo do Val fixo
un importante esforzo
neste apartado, na busca
dun doble obxectivo: por
un lado, para atende-los
diferentes servicios; e
por outro, creando pos-
tos de traballo no noso
propio entorno.

Así, durante os últi-
mos meses asináronse 38
contratos de traballo pa-
ra cubrir servicios es-
pecíficos:

1 técnico local de em-
prego.
1 encargado da aten-
ción do Centro de In-
terpretación do Patri-
monio Local (a tempo

parcial).
1 educador familiar (a
tempo parcial).
1 educador de adultos
(a tempo parcial).
5 auxiliares de Axuda

a Domicilio.
1 traballadora de lim-
peza.
1 brigada forestal de
7 traballadores para o
Servicio Contra In-

cendios.
1 administrativa ó
abeiro do Programa
Labora.
1 encargado xeral de
obras e servicios.
3 brigadas (13 ofi-
ciais e peóns) para o
mantemento e reali-
zación de obras muni-
cipais.
1 brigada específica
(6 operarios).
Asemade, e por soli-

citude do Concello, a
Consellería de Cultura
concedeulle unha arqui-
vadora que dende hai
varios meses está a pór
en orde o Arquivo Mu-
nicipal.

!
!

Yolanda Lema encárgase de organiza-lo Arquivo.

!
!

!

!
!

!

!
!

!
!
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A aula de informática achega ós alumnos/ás novas tecnoloxías
Os 32 alumnos/as do

Colexio Público de Infantil
e Primaria de Castrelo do
Val disporán durante este
curso escolar dunha aula de
informática, na que terán
acceso a Internet e poderán
coñece-las tecnoloxías da
información. Dentro das ac-
tividades extraescolares,
cabe salienta-la asistencia
en Verín á proxección da
película “A idade do xelo”,
estando prevista, tamén, a
participación no programa
de Educación Vial que se
desenvolve en Expourense.

María del Pilar Alonso
Fernández, a directora do
CEIP de Castrelo do Val, é
tamén a presidenta do Con-
sello Escolar. Neste órgano
figuran Juan Carlos Sánchez
Juanes e Josefa Martínez
Salgado, como representan-
tes do profesorado; Begoña
García Cerqueira e José Paz
Paz, dos pais e nais; e Juan
Antonio Diéguez Paz, en
representación do Concello
de Castrelo do Val. O Con-
sello Escolar é un órgano
consultivo sobre o funciona-
mento do propio centro.

A visita ó Centro de Interpretación do Patrimonio axuda ós
rapaces e rapazas a comprender mellor a nosa historia e
coñecer aspectos que foron esquecéndose co paso do tempo.

Os magostos (esquerda) é
unha celebración que reúne a
tóda a comunidade educativa
de Castrelo do Val. Aspecto
importante da aprendizaxe é a
animación á lectura, un pro-
grama no que colaborou a
Editorial Kalandraka, e charlas
con escritores, como Bernar-
dino Graña e Avelino Sotelo.

" "

Servicios Sociais orientou e informou a 470 persoas durante todo o ano
O departamento municipal de Ser-
vicios Sociais desenvolve todo o
ano un importante labor de apoio e
axuda ós nosos veciños e veciñas e a
colectivos específicos. Sen acadar a

amplitude, variedade e importancia
que teñen os Servicios Sociais, en
Castrelo do Val tamén compre reco-
ñece-lo traballo e atención doutros
servicios prestados polo Concello e

que afectan a colectivos importan-
tes: técnico local de emprego, punto
de información xuvenil, alfabetiza-
ción e educación de adultos,
Biblioteca Municipal, ...

Información e tramitación de axudas

Orientación e asesoramento: 470 usuarios/as.
Solicitudes de pensións non contributivas e cer-
tificacións de minusvalías (8).
Axudas para integración do menor (10).
Axudas para minusválidos e 3ª idade individuais
non periódicas (12).
Control de vivencia de perceptores de PNC e
LISMI (56).
Beneficiarios de Teleasistencia Domiciliaria
(12).
Tramitación de outras prestacións ou servicios
(7).
Xestións e derivacións (Sergas, Xulgado, pro-
tección de familias numerosas, colexio público,
Seguridade Social e outras (215).

Programas realizados no 2002

Programa de educación familiar (6 familias).
Programa de Axuda no Fogar (21 beneficiarios).
Programa de Emerxencia Social (4).
Colaboración co programa da campaña de ali-
mentos da Cruz Vermella (20 beneficiarios).
Colaboración no programa da Campaña de
Reis da Cruz Vermella.
Colaboración co programa de drogodependen-
cias do plan autonómico (convenio a través da
Mancomunidade da Comarca Monterrei-Verín).
Colaboración no programa da Campaña de
Cancro de Mama.
Colaboración co “I Plan de Inclusión Social para
eliminación de barreiras arquitectónicas nos
locais públicos do Concello”.

" "
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
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Mil días de goberno municipal

RRRRaúl FFFFernández:
“Os novos proxectos inciden

nun progreso sostido e na
mellora da calidade de vida”

“O futuro debe basearse na diversi-
dade física e nos variados recursos
de que dispón o concello, facendo de
Castrelo un lugar atractivo para tra-
ballar e para vivir”.

“Hai que seguir traballando e xene-
rando expectativas de traballo e de
progreso, na mesma liña que nos
levaron a figurar entre os concellos
máis dinámicos da comarca”.

A promoción laboral, a través da escola-
taller e da contratacións para mellorar
ou amplia-los servicios e as infraestruc-
turas públicas, o Plano Xeral de Orde-
nación Municipal, a promoción turística,
o Museo de Interpretación do noso
Patrimonio, os programas europeos
Leader II e Leader Plus son, na opinión
do alcalde, Raúl Fernández, algúns dos
obxectivos cumpridos pola actual
Corporación Municipal. “Castrelo do Val
-asegura- ten hoxe ben cubertas as
necesidades prioritarias da nosa xente e
aprobadas moitas das asignaturas pen-
dentes hai poucos anos”. Estes avances
e os proxectos de futuro serven, na súa
opinión, para consolida-lo progreso e a
modernidade do noso municipio.
Pregunta.- ¿Qué modelo de conce-
llo persegue a Corporación presidida
por vostede?
Raúl Fernández.- O traballo que
estamos facendo dende hai case que
dúas décadas supuxo un avance im-
portante en infraestructuras, servicios,
recuperación do noso patrimonio e
busca unhas mellores perspectivas do
desenvolvemento de actividades ven-
celladas cos recursos endóxenos da
zona, como poden se-la horta, o turis-
mo rural, a caza, etc. Este é o momen-
to de definir claramente o que vai ser
Castrelo do Val no futuro, e esas son
algunhas das nosas propostas.
P.- ¿Todo o grupo de goberno está
identificado con este proxecto?
Raúl F.- Somos un grupo homoxéneo
e compacto, con moitas inquedanzas a
prol dos pobos de Castrelo do Val.
Están representadas as distintas zonas
do concello, tódolos concelleiros están
implantados no medio no que viven e
dispoñen dun bo coñecemento da rea-
lidade. E pode dicirse que, en xeral,
todos compartimos o mesmo proxecto
de futuro para este municipio.
P.- ¿En qué proxectos puxeron voste-
des máis empeño durante este último
mandato?
Raúl F.- Estamos coa mellora das
infraestructuras básicas nos distintos
pobos, como a renovación das redes
de abastecemento e saneamento, pavi-
mentacións, recuperación do patrimo-
nio etnográfico, como fornos, prazas e
centros sociais. E co que pode se-lo
proxecto estrela do actual mandato, cal

importante para asenta-la poboación
no noso territorio.
P.- ¿Cómo valora a aportación que fai
a Mancomunidade ó desenvolvemento
dos concellos?
Raúl F.- Ten servicios básicos que
funcionan medianamente ben, como a
recollida de resíduos sólidos, a reca-
dación, os servicios sociais, a limpeza
de camiños rurais, etc. Pero necesita
un forte impulso para traballar en con-
xunto, complementa-los servicios bási-
cos con máis maquinaria e traballar na
promoción turística e na protección
medioambiental.
P.- Esta comarca foi pioneira no disfru-
te de planos europeos de desenvolve-
mento. ¿Foron beneficiosos?
Raúl F.- Penso que se aproveitaron
ben, xa que repercutiron positivamente
no turismo rural, coa xestación dunha
rede importante de casas de aloxamen-
to e hostelería, como ben podemos
comprobar en Castrelo do Val, e tamén
foi favorable para a creación de activida-
des ligadas ó medio, coa recuperación
patrimonial. En xeral, o Plan Leader, que
ten agora continuidade co Leader Plus,
espertou posibilidades que estaba dur-
midas na comarca de Monterrei.
P.- ¿Cómo concibe Castrelo do Val no
século XXI?
Raúl F.- Eu penso que o futuro debe
estar baseado na diversidade física do
propio concello, nos seus variados
recursos endóxenos e na súa proximi-
dade á capitalidade comarcal. Estamos
traballando para que os veciños se sin-
tan a gusto no lugar no que viven, con
boas infraestructuras, equipamentos e
servicios, e sexa, ademáis, un concello
atractivo para traballar, para vivir, ou,
mellor, para ambalas dúas cousas.
Pretendemos un concello no que a
masa forestal, os soutos de castiñeiros,
os vacelos, as zonas de horta, a caza, a
pesca, o Invernadeiro, a Ruta da Prata,
as setas, o mel, os ríos, os montes, as
paisaxes,... sirvan para desenvolver
actividades que, respetando e melloran-
do os recursos anteriores, permitan a
dinamización económica e social do
mesmo. Nos vindeiros anos necesita-
mos un crecemento ordenado, sostible,
con aspectos innovadores e co máximo
respeto ó medio ambiente e ó noso
entorno natural.

é o Plan Xeral de Ordenación Municipal
de Castrelo do Val. Esto é moi necesario
e vai marca-las pautas a seguir nas próxi-
mas décadas.
P.- ¿Ten Castrelo do Val algunha caren-
cia importante?
Raúl F.- A principal é a dos recursos
humanos, acarreado pola perda de po-
boación e a falla de alicientes que atopa
a xente nova no traballo do noso agro. É
unha pena que a xente preparada e con
estudios busque a súa vida profesional
en outras zonas. O solo industrial que
contemplará o Plano Xeral de Orde-
nación Municipal pode ser unha  axuda
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Teléfonos de interese

Casa do Concello 988 41 90 02 / 988 41 91 22

Centro de Saúde  (médico) 988 41 90 01

Centro de Saúde (público) 988 41 91 35

Colexio Público de EXB 988 41 90 08
Farmacia 988 41 90 57

Urxencias médicas (Verín) 988 41 08 00

988 41 36 36 / Urx.: 988 41 42 18

061

Cruz Vermella 988 41 16 00

Veterinario 988 41 45 12 / 988 41 14 81

Protección Civil 900-44 42 22 / Verín: 988 41 02 23

Serv. Extinción Incendios 085 / Verín: 988 41 14 51

P.M. Tráfico (accidentes) 988 41 16 12

Garda Civil 988 41 00 05

Extensión Agraria

Estación de Autobuses

988 41 08 28
Villalón: 998888  4411  3355  1166 / Socitransa: 998888  4411  1199  9944

Hospital Comarcal

SOS Médico

Medra o interese por coñece-la nosa terra

Máis de 2.500 persoas, moitas
deles escolares visitaron durante
o pasado ano o Parque do Inver-
nadeiro (foto superior). O interese
pola Vía da Prata trouxo a esta
terra de paso a 1.140 peregrinos

Outro dos atractivos de
Castrelo do Val é o Centro
de Interpretación do Pa-
trimonio Local, visitado
nos últimos meses por
780 persoas. Un lugar no
que os máis novos apren-
den e os maiores recrean
a súa memoria histórica.

Novo libro de poemas de Xosé Lois Rúa
O tránsito da auga, o novo libro de Xosé Lois Rúa publi-
cado por Edicións do Castro, recupera as imaxes do escri-
tor na súa mocidade en Campobecerros, e o impacto que
lle causou á xente desta zona do noso municipio a cons-
trucción do encoro das Portas. Unha obra intimista e nos-
tálxica de espacios e persoas que gañou a última edición
do premio de poesía “Eusebio Lorenzo Baleirón” (na
imaxe, Xosé Lois Rúa xunto á poetisa Pura Vázquez).

Solidariedade co pobo saharaui
O alcalde Raúl Fernández reuníuse coa representante
en Galicia da República Árabe Saharaui, Fatma Mo-
hamed, durante a visita que realizou á nosa comarca.
O sistema de acollida por parte das familias de rapa-
ces e rapazas saharauis durante o verán ocupou parte
da entrevista. O rexedor local de Castrelo tamén se
interesou pola situación que vive o pobo saharaui nos
campamentos de refuxiados de Tinduf, en Alxeria.

!

!

Axudas para rehabilitaciÛn de vivendas rurais
A través do decreto 228/2002, de 20 de
xuño, o Diario Oficial de Galicia deu publici-
dade ás condicións que rexerán a concesión
de subvencións para acondicionar vivendas
no medio rural. O prazo de solicitudes per-
manecerá en vigor ata o ano 2005.

Información e tramitación de solicitudes:
CC aa ss aa     dd oo     CC oo nn cc ee ll ll oo     dd ee     CC aa ss tt rr ee ll oo     dd oo     VV aa ll

Entre os requisitos esixidos figura que os ingresos familiares ponde-
rados non exceden de 2,5 veces o salario mínimo interprofesional e
que leven residindo dende hai cinco anos, como mínimo, no noso con-
cello (esta condición non é necesaria para os vivan fora de Galicia).


