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Estimado conveciño/a:

Remata xa a lexislatura1999-
2003 e compre dar conta do tra-
ballo institucional corresponden-
te a ese período. É un dereito do
vecindario estar informados do
traballo realizado polos conce-
lleiros electos  nas eleccións
municipais de 1999. E tamén é un
deber, pola miña parte, como
máximo representante do Con-
cello, dar resposta a ese dereito e
inquedanza veciñais.

Quero comezar manifestando
que foron catro anos cheos de tra-
ballo, de proxectos, de novas ini-
ciativas, de "querer facer...", con
limitacións importantes no aspec-
to económico. Limitacións eco-
nómicas que foron suplidas, moi-
tas veces, con máis traballo e
imaxinación.

Nembargantes, e a pesares
desta eiva económica, cumpri-
mos satisfactoriamente os obxec-
tivos propostos hai catro anos:
melloramos as infraestructuras
básicas (rede viaria, abastece-
mento de agua, saneamento, alu-
meado público, electrifica-
ción,...); creáronse novos espa-
cios de lecer (áreas recreativas,
prazas, fontes...); construíronse
novos lugares de convivencia
(centros sociais, xardíns,...);
ampliouse a oferta de servicios,
continuouse coa formación, con-
solidouse a creación de emprego,
recuperouse parte do noso patri-
monio, etc. Para entrar polo
miúdo nestas actuacións hai que
ler detidamente as páxinas se-
guintes desta publicación.

En xeral, estou satisfeito das
actuacións realizadas e que con-
cordan plenamente coas liñas de
desenvolvemento sinaladas hai
catro anos.

De tódolos xeitos, sempre
queda a sensación de que con
maior disponibilidade orzamen-
taria chegaríamos máis axiña a

tódolos pobos para satisface-las
súas necesidades.

En todo caso, foi unha constan-
te para min a busca dun equilibrio
dos investimentos en tódolos
pobos do concello. Tentamos, en
todo momento, que tódolos núcle-
os tivesen os servicios básicos e
dotacionais ben cubertos.

Pero, aínda que as obras son
necesarias para o benestar dos
veciños e, polo tanto, motivo de
satisfacción para o alcalde, quero

reseñar tres cuestións que para
min, persoalmente, prodúcenme
máis ledicia.

A primeira ten que ver coa
independencia coa que os ci-
dadáns de Castrelo do Val exer-
cen os seus dereitos nas depen-
dencias municipais sen que ese
exercicio de liberdade quede
"anotado como un favor". Ase-
gúrovos que nada me produce
máis satisfacción que un veciño
realice un trámite no Concello, da
índole que sexa, e ó cal ten derei-
to, e eu, como alcalde, non me
entere. Considero que é necesario
continuar neste camiño, no que
os cidadáns e maila Admi-
nistración teñen dereitos e debe-
res e éstes soio son dereitos e
deberes, e nunca favores.

A segunda cuestión que me
producíu especial satisfacción foi
a capacidade das nosas xentes
para asociarse na busca de intere-
ses comúns: comunais de montes,
de cazadores, asociacións cultu-
rais, veciñais, deportivas,... Este
movemento asociativo, que é
necesario completar, ten moito
que dicir no desenvolvemento
socioeconómico do concello de
Castrelo do Val.

A terceira cuestión á que que-
ría referirme, e que tamén me
satisface plenamente, é o novo
espíritu de colaboración e partici-
pación que medra día a día entre
os particulares, as asociacións e o
propio Concello, con trato de
igual a igual, na busca de actua-
cións comúns que benefician a
tódalas partes.

Por último e xa para rematar,
quero agradecer a tódolos ve-
ciños e veciñas do concello, ós
funcionarios/as, traballadores/as
e concelleiros/as da Corporación
a lealdade, esforzo e interese por
mellora-las condicións de vida en
tódolos pobos do municipio.

Reciban un cordial e afectuoso
saúdo.

As limitacións económicas
dun concello pequeno coma
o noso foron suplidas, moitas
veces, con máis traballo e
imaxinación por parte de
todos.

O movemento asociativo,
que é necesario completar,
ten moito que dicir no futuro
desenvolvemento socioeco-
nómico do concello de Cas-
trelo do Val.

Un novo espíritu de colabora-
ción medra día a día, entre os
particulares, as asociacións
e o propio Concello, con trato
de igual a igual, na busca do
beneficio colectivo.



Castrelo do Val, en obras

"

Infraestructura viaria:
!Construcción da nova estrada
Sanguñedo-Cortegada.
!Ampliación da Ponte do Regueiro en
Castrelo do Val (OUR-113).
!Asfaltado dos acceso a Marbán.
!Obras de conservación (asfaltado e beravías) 

nas estradas:
"Servoi-Monteveloso.
"Campobecerros-Portocamba.
"Campobecerros-O Bolaño.
"Pepín-Rivas-Gondulfes.
"OUR-114 (Veiga de Nostre-Parada da Serra).
"Accesos a Vilar.
"Pavimentacións de rúas e camiños na maior parte dos
pobos.

Actuacións no patrimonio municipal:
!Melloras no colexio público.
!Melloras no Centro de Saúde.
!Ampliación da Casa Consistorial.
!Actuacións no alumeado público dirixidas ó aforro enerxético.

Abastecemento e redes de sumidoiros:
!Fixéronse actuacións en:

Actuacións sobre o patrimonio:
!Construcción do Centro de Interpretación do Patrimonio Local.
!Construcción do Campo de Xogos tradicionais e populares.
!Construcción do forno tradicional de Castrelo.
!Recuperación do entorno do cruceiro de Pepín.
!Recuperación do entorno do peto de ánimas de Gondulfes.
!Reconstrucción do forno tradicional de Gondulfes.
!Recuperación de fontes en Fonteveloso.
!Construcción do Centro de Promoción dos Danzantes de Fontefría.
!Recuperación do forno tradicional de Fontefría.

Obras de lecer e recreativas:
!Actuacións de mantemento e mellora na Vía da Prata e na Ruta dos
Carboeiros.
!Actuacións de limpeza das canles fluviais.
!Centro Social de Portocamba.
!Centro Social de Fontefría.
!Remate da praza de Piornedo.
!Recuperación de fontes en Monteveloso.
!Melloras na piscina de Servoi.
!Construcción do centro social de Gondulfes.
!Creación da área de baño en Pepín.
!Melloras na praza da fonte en Nocedo.
!Ampliación do paseo fluvial en Castrelo.

Castrelo do Val
Nocedo do Val
Pepín
Rivas
Gondulfes
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Vilar

Fontefría
Veiga de Nostre

Sanguñedo
Campobecerros

Portocamba



29

Iniciativas municipais 2003

Durante o primeiro semestre de 2003 está en marcha a realización de obras
que benefician a unha boa parte dos pobos do concello; en outros casos, as
obras están sen comezar, pero terán que executarse nos vindeiros meses.
Estas son as máis significativas (xa están en execución ou pendentes dun
comezo inmediato), sen desbotar outras solicitadas, e que están pendentes
de confirmación:

Piornedo
Construcción do forno (en execución).
Saneamento do acceso (en trámite).

Monteveloso
Remate e equipamento do entorno das
fontes (en execución).

Sanguñedo
Construcción do centro cultural (en
execución).
Construcción do forno (en execución).

Veiga de Nostre
Construcción do centro cultural e veci-
ñal (en execución).
Construcción do forno (en execución).

Servoi
Pavimentación do acceso (proxecto en
execución).

Vilar
Renovación do alumeado público
(pendente de comezar).
Adecentamento da praza pública (en
trámite).

Fontefría
Nova entrada (porche) na Casa dos
Danzantes (pendente de comezar).

Gondulfes
Remate do centro social (obras en
execución).

Marbán
Limpeza das fontes (sen comezar).

San Paio
Recollida de fontes (sen comezar).

Rivas
Construcción do centro social (en exe-
cución).
Construcción do forno (en execución).

Portocamba
Aillamento do centro social e veciñal.

Campobecerros
Reparación da canle de rega (en exe-
cución).
Pavimentación de rúas (en trámite).
Construcción de infravivenda (en exe-
cución).

Castrelo do Val
Canalización da recollida das augas
pluviais (en execución).
Urbanización do cruce de Pepín (en
trámite).
Pavimentación de rúas (en trámite).
Renovación da rede de abastecemento
de auga domiciliaria (proxecto en trá-
mite, pendente de execución).

Nocedo do Val
Mellora das redes de abastecemento
de auga, sumidoiros e pavimentación
de varias rúas e camiños do pobo (en
trámite).

"

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

"
"

"
"

"
"

"

"
"

"
"

"
"

"
#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#



30

Proxectos de futuro: novos retos

Proxecto de sinalización

DDurante o mes de abril colocáronse as diferentes sinais de pedra, madeira e
porcelana en todo o territorio municipal. Este proxecto ten carácter infor-

mativo, utilizando materiais nobres e preservando a estética do medio rural no
que se implanta.

Trátase dunha actuación novidosa a nivel comarcal en canto ós materiais
empregados e aporta información, en diferentes formatos, sobre o termo munici-
pal, a localización dos pobos, un mapa informativo-turístico de cada núcleo, loca-
lización dos inmobles públicos, localización e usos das áreas recreativas, localiza-
ción de lugares de interese paisaxístico e a dirección dos pobos e lugares.

Sen dúbida, este é un paso máis no desevnolvemento do sector turístico do noso
concello e da autoafirmación da nosa identidade.

Seguridade vial

XXa está deseñada e a piques de comeza-la
primeira fase do proxecto de seguridade

vial que afecta a moitos puntos perigosos dos
pobos e lugares do noso municipio. Con un dese-
ño de robustez e solidez, preténdese evitar acci-
dentes en lugares moi puntuais da nosa xeografía
(pontes, valados, desniveis,...). Afecta, na maior
parte dos casos, a zonas urbanas dos nosos
pobos.

Esta primeira fase deberá ter continuidade no
futuro con actuacións semellantes noutros luga-
res.

Servicios
municipais
mancomunados

XXa están funcionando varios
servicios ós cidadáns ple-

namente consolidados: servicios
sociais (de base, de emerxencia,
especializados,...); Axencia de
Lectura; Axencia de Desenvol-
vemento Local; Oficina de In-
formación Xuvenil; programas
de emprego e de formación (municipal e manco-
munado).

Próximamente comezarán outros servicios de
carácter temporal, como os de alfabetización de
adultos, axuda a domicilio, educación familiar,
prevención e extinción de incendios, recollida
integral de resíduos,... Todos estes servicios e o
abano de posibilidades de cada ún deles son
absolutamente necesarios para a poboación e
estánse a converter en imprescindibles.

Plan Xeral de
Ordenación Municipal

AApromulgación da nova Lei de Ordenación e
Protección do Medio Rural, así como a

situación de interinidade da actual Corporación
municipal (debido ás próximas eleccións) acon-
sellaron ó grupo de Goberno municipal a demo-
ra-la elaboración do proxecto provisional do
Plan Xeral de Ordenación Municipal, para adap-
ta-la normativa urbanística de Castrelo do Val á
nova Lei do Solo de Galicia. Nesta Plan queda-
rán definidas as condicións de edificación e as
zonas industriais e dotacionais do municipio.

Mapa en pedra

Centro
comarcal
de dismi-
nuídos
psíquicos.

Biondas
de pro-
tección
lateral.
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Tradición, progreso...

... e modernidade


