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Raúl Fernández afronta o
quinto mandato como alcalde
O PSdeG-PSOE gobernará o Concello
de Castrelo do Val ata o ano 2007, trala
maioría absoluta que obtivo nos comi-
cios do pasado 25 de maio, ó acadar
seis dos nove concelleiros. Será este o
quinto mandato como alcalde de Raúl
Fernández. O Partido Popular, con tres
concelleiros, é a única forza política na
oposición municipal, xa que o BNG
non acadou representación.

Os alumnos/as convertíronse en actores no Festival de Nadal

O Festival de Nadal puxo fin ó primei-
ro trimestre do curso no colexio
público. Un ano máis, Papa Noel foi
fiel á súa cita, repartindo agasallos
ós máis novos. Os rapaces e rapazas,
pola súa parte, celebraron a súa che-
gada con representacións teatrais de
grande vistosidade, na que xogaron a
pequenos actores, cántigas propias
destas datas e animados bailes. A
comunidade escolar vivíu unha emo-
tiva xornada de confraternidade.

Tempo de compartir
ilusións e felicidade...

De gozar cos
seres máis queridos...

O alcalde, concelleiros, funcionarios e traballadores do Concello desexan a tódolos veciños e visitantes

De busca-la paz e a
concordia entre todos.
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Novo trámite do PXOM
O equipo redactor do Plano
Xeral de Ordenación Muni-
cipal (P.X.O.M.) entregou o
documento de aprobación
inicial diante da Dirección
Xeral de Urbanismo. Este
departamento da Xunta dis-
pón de tres meses para
remiti-lo informe que deberá
ser incorporado polo equipo
redactor ó PXOM. Logo
será o pleno do Concello o
que se pronuncie e se abri-
rá o periodo de alegacións
por parte de particulares e
institucións.

Festivos locais
O Mércores de Cinza (25 de
febreiro) e día da Virxe do
Carme (16 de xullo) serán
os festivos de carácter local
en Castrelo do Val durante
o ano 2004, segundo o
acordo plenario da Corpo-
ración municipal.

Explotacións agrícolas
Ampliouse o prazo (ata o 30
de abril de 2004) para regu-
lariza-las explotacións agrí-
colas e gandeiras (naves,
cuadras, adegas, alpen-
dres, vivendas ligadas a ex-
plotacións, etc.). O proceso
é moi sinxelo, polo que con-
vén realiza-los trámites, xa
que logo deste período será
moi difícil legaliza-las.

Alta velocidade
Atópase en período de infor-
mación pública na Casa do
Concello (ata o 26 de xaneiro
de 2004) o estudio informati-
vo do proxecto de acceso
ferroviario de alta velocidade
a Galicia (tramo Lubián-
Ourense), a efectos de con-
sulta e reclamación dos afec-
tados. A información pública
tamén se produce a efectos
medioambientais.
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Na procura do obxectivo de que a nosa xente viva mellor cada día
EEEE dddd iiii tttt oooo rrrr iiii aaaa llll

Os veciños e veciñas de Castrelo do Val ratificaron por quin-
ta vez consecutiva o programa de goberno para o Concello
encabezado por Raúl Fernández, e encomendoulle as tare-
fas da oposición ó Partido Popular. Abríuse dende a última
cita electoral un apaixonante período de catro anos para que
a nova Corporación se implique aínda máis no
proceso de modernización dos servicios e
infraestructuras básicas no noso muni-
cipio, e incidindo, sobre todo, na-
queles aspectos que, en maior ou
menor medida, van contribuír a
mellora-la calidade de vida e o
benestar de tódolos nosos ve-
ciños e veciñas do municipio.

Son moitos os que opi-
nan que nos últimos anos,
en Castrelo do Val fixéronse
realidade moitos dos pro-
xectos de mellora ou reno-
vación de infraestructuras e
servicios que demandaba a
nosa xente. Outros, pola con-
tra, opinan que aínda hai cousas
por facer e que son igualmente
importantes. Non cabe dúbida de
que todos teñen parte de razón.
Facendo boa esta premisa é o momento de
traballar unidos para facer realidade eses pro-
xectos ilusionantes que deben facilitar a tódolos pobos do
concello unhas boas redes de comunicación viaria e uns ser-
vicios básicos acordes cos tempos que nos tocan vivir.
Tampouco deben esquecerse os nosos gobernantes de pro-
piciar programas que axuden á mocidade a buscar traballo,

para que non teñan que marchar fora, como aconteceu con
moitos veciños nosos en épocas históricas aínda recentes,
e ós maiores a vivir dignamente, como premio merecido ó
traballo que desenvolveron durante moito tempo e que
tamén incidiu no progreso colectivo do noso municipio.

Outros aspectos como a Educación, a Cultura e
o Deporte tamén deben merecer unha aten-

ción especial, e que axudan a mante-los
sinais de identidade do noso pobo.

Pero esta pequena declaración de
intencións necesita da implica-

ción de todos: alcalde, conce-
lleiros e veciños/as. Só así
estaremos no bo camiño
para acadar esas metas de
progreso e modernidade ás
que aspiramos todos, para
que Castrelo do Val non
decaia e siga sendo un lugar
agradable para vivir.

Esta tarefa obríganos a moi-
tos: ós veciños , á hora de

plantexar propostas e ideas, e
ós nosos representantes, xa que

son os encargados de canalizar
esas lexítimas pretensións e darlles

solución, xestionando os recursos propios
ou colaborando con outras Administracións

públicas. Neste obxectivo, tamén debe ter parte activa a
oposición, como garantes do funcionamento democrático do
Concello, e, dende un punto de vista constructivo, aportan-
do os seus puntos de vista e opinións para que as cousas se
fagan da mellor maneira posible.

Novos proxectos inciden na mellora das infraestructuras básicas
Apenas rematado o ano 2003, o Concello de Castrelo do Val xa está traballando inten-
samente nas actuacións de 2004. Mesmo, algunhas obras xa teñen dotación económi-
ca para a súa realización. Entre elas podemos salienta-las seguintes:
( Renovación da rede de sumidoiros, abastecemento e reposicións en Castrelo.
( Renovación da rede de sumidoiros e dotación de recollida das augas pluviais na
rúa Cardenal Quiroga, en Campobecerros.
( Remate da ampliación da Casa do Concello.
( Desenvolvemento do proxecto museístico como ampliación do xa existente.

Proxectos  solicitados  (pendentes  de  confirmación)
Nos últimos meses o Concello estivo traballando en tres proxectos diferenes con

outras Administracións públicas. O primeiro está relacionado co medio ambiente,
sendo coordinado pola Deputación Provincial, e consiste na instalación de depurado-
ras de augas residuais.

O segundo dos proxectos está coordinado por ADRAT (Asociación de
Desenvolvemento do Alto Támega) e refírese á recuperación do Patrimonio Rural (for-

nos, muíños, albarizas, fontes, adegas, petos, cruceiros,...).
O terceiro dos proxectos afecta ás infraestructuras rurais e está coordinado pola

Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.
Proxectos  en  marcha

O día 31 de xaneiro de 2004 remata o prazo para a presentación de candidaturas
ó Programa INTERREG 2004/2006. O Concello de Castrelo do Val está traballando con
varias institucións para estar incluído neste programa, a través de varios apartados:
( Plano de saneamento integral do río Támega.
( Plano de recuperación de instalacións ferroviarias.
( Plano de aforro enerxético.
( Plano de mellora do saneamento e do abastecemento.

Asemade, o Concello propuxo o seu plano de obras dentro dos Planos de Coo-
peración da Deputación Provincial para o ano 2004. Por último, o Concello de Castrelo
do Val está elaborando as súas propostas para inclui-las no Proxecto de Dinamización
Turística da Comarca de Monterrei, previas á súa presentación ó Goberno central.
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O ano 2003 foi de continui-
dade no referido ás actua-
cións de carácter básico no
concello de Castrelo do
Val. As obras de infraes-
tructuras e de servicios
comunais, tan importantes
para os nosos veciños e
veciñas, afectaron á maio-
ría dos núcleos do noso
municipio, ao tempo que se
xestionaban outros proxec-
tos que axiña serán realida-
de, destinados sempre a
mellora-las condicións de
vida en tódolos pobos de
Castrelo do Val. As máis
importantes deste período
foron as seguintes:

( PPortocambaortocamba
Pavimentación de va-
rias rúas e camiños,
coa colaboración ve-
ciñal.

( SServoiervoi
Pavimentación de rúas
interiores do pobo.

( GGondulfesondulfes
Pavimentación e acon-
dicionamento do en-
torno de “O Peto”.

( PPepínepín
Pavimentación e cana-
lizacións de augas no
entorno da antiga es-
cola unitaria.

( NNocedo do Vocedo do Valal
Rede de sumidoiros,
abastecemento de au-
ga e pavimentacións
na estrada OUR-113
(Verín-Laza).

( MMarbánarbán
Mellora e arranxo das
fontes de captación de
auga para o abastece-
mento domiciliario.

( CCastrelo do Vastrelo do Valal
Pavimentación de rúas
e camiños.

( MMontevelosoonteveloso
Recollida e conducción
de augas pluviais ata a
rede xeral de sumidoi-
ros.

( VVilarilar
Renovación do alumea-

do público no pobo en-
camiñado a mellora-lo
aforro enerxético.

( SSanguñedoanguñedo
Renovación da rede de
iluminación pública,
dentro do plano de
aforro enerxético, para
mante-la calidade do
servicio cun menor
custe para as arcas
municipais.

( NNovos espacios
de encontro e xun-
tanza veciñais
Durante o ano 2003 tamén
se avanzou de forma subs-
tancial noutra prioridade do
Goberno municipal de Cas-
trelo do Val, como é a de
dotar a tódolos pobos do
concello de centros sociais
propios. Así, ós xa existen-
tes de Fontefría, Porto-
camba, Vilar, Castrelo,
Piornedo, Servoi, Gondul-
fes, Nocedo do Val e Pepín
hai que engadir este ano os
reciénte rematados de Ri-
bas, Sanguñedo e Veiga de
Nostre.

Nestes tres casos, os
veciños e veciñas puxeron
os terreos a disposición do
noso Concello, encargado
despois de acomete-las
obras. Tódolos centros so-
ciais dispoñen dos mesmos
equipamentos: espacios
abertos de reunións, forno,
servicios e mobiliario. As
obras cubren as necesida-
des básicas do vecindario
neste eido, e pretenden
fomenta-la unión e o aso-
ciacionismo nos diferentes
pobos.

Ademais, o Concello de
Castrelo do Val empeñouse
en que a forma e os mate-
riais empregados nas cons-
truccións fosen os propios
da zona, polo que as edifi-
cacións respetan e resaltan
o medio no que están ubi-
cadas.

Só cabe desexar agora
que os veciños destes lu-
gares (Ribas, Veiga de
Nostre e Sanguñedo) dis-
fruten destas construccións
enchéndoas de vida.

Novas infraestructuras nos pobos

A rede de centros sociaiscentros sociais e veci-
ñais do concello ampliouse cos de

RRiibbaass,, VVeeiiggaa  ddee  NNoossttrree ee SSaanngguuññeeddoo

Na foto superior, a
fachada do centro
social de Ribas, cons-
truído en pedra de
cachotería, matrial
típico desta zona, ao
igual que o de
Sanguñedo, na imaxe
da dereita.

O novo edificio de
Veiga de Nostre (por

riba destas liñas)
armoniza co entorno

do seu enclave.
Abaixo, o interior do

centro social de
Sangauñedo, no que
se conserva o forno.
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Eleccións municipais 2003

O PSdeG-PSOE
renovou a maioría

absoluta na
Corporación local

Raúl Fernández
asumíu o quinto
mandato como

alcalde
A candidatura do PSdeG-PSOE,
encabezada por Raúl Fernández
Fernández, renovou a maioría
absoluta na Corporación Muni-
cipal de Castrelo do Val, nos comi-
cios do pasado 25 de maio.
Acadou 6 dos 9 concelleiros elec-
tos, correspondendo os outros
tres ó Partido Popular. Porcen-
tualmente, o PSdeG-PSOE obtivo
o respaldo do 59,41% dos votan-
tes, por diante da candidatura
“popular” (34,28%) e da presenta-
da polo BNG (5,39%).

A segunda Corporación de
Castrelo do Val no novo milenio,
con mandato ata o ano 2007, está
integrada por Raúl Fernández
Fernández (alcalde), Vicente Gó-
mez García, José Gago Prieto,
Juan Antonio Diéguez Paz, San-
tiago Alonso Prieto e José Luis
Santiago Rodríguez, do PSdeG-
PSOE; Maria del Carmen Alonso
Salgado, Emilio José Costa Gar-
cía e Catalina Castilla Collado, do
Partido Popular. O BNG, que tiña
como cabeza de lista a José
Barxa Blanco, tampouco acadou
representación nestes comicios.

Por quinta vez consecutiva (a pri-
meira foi no ano 1987), Raúl Fer-
nández Fernández convertiuse en
alcalde e gobernará o noso Con-
cello outros catro anos con maio-
ría absoluta. Recibiu o voto de
seis de cada dez veciños/as, coa
maior porcentaxe acadada nos
últimos anos por un candidato nas
eleccións municipais en Castrelo
do Val.

Mentres o PSdeG-PSOE in-
crementou o número de votos e
un concelleiro máis na Corpora-
ción local, as forzas políticas da
oposición rexistraron peores
resultados que catro anos atrás: o
PP perdeu 93 votos e un conce-
lleiro, mentres que o BNG baixou
en 39 sufraxios.

Na súa toma de posesión,
Raúl Fernández ofreceu diálogo e
pedíu a colaboración institucional
de tódolos concelleiros da Cor-
poración, á marxe do grupo políti-
co no que militan, “para sacar
adiante novos proxectos que axu-
den a moderniza-los servicios e
as infraestructuras do municipio
durante os próximos anos”.

Mesa electoral, no colexio público, durante unha votación.
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Número de votantes: 983 (censo: 1.431)
Participación: 68,69% (abstención: 31,31%)
Votos nulos ou en branco: 9.

584584

337337
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Forza
política

Votos
2003 Concelleiros ConcelleirosVotos

1999

Alta participación
Castrelo do Val rexistrou nas elec-
cións municipais unha participación
nas urnas superior á media da provin-
cia de Ourense: 68,69%, fronte ó
49,6% do cómputo dos outros conce-
llos. Aínda así, o 25 de maio votaron
86 persoas menos que nos comicios
de 1999, debido a un pequeno des-
censo no padrón e a unha menor inci-
dencia do voto dos residentes/ausen-
tes (voto por correo e dos emigran-
tes). Ao noso municipio correspón-
denlle 9 concelleiros na Corporación,
en función do número de habitantes.

Catro novos concelleiros
Máis da metade dos concelleiros da
nova Corporación continúan nos seus
cargos. É o caso de Raúl Fernández,
Vicente Gómez, Juan Antonio Dié-
guez e Santiago Alonso, do PSdeG-
PSOE, e de Catalina Collado, do PP.
Accederon por vez primeira ó Con-
sistorio de Castrelo José Gago e José
Luis Santiago, do PSdeG-PSOE, e
María del Carmen Alonso e Emilio
José Costa, do PP. Deixaron o Con-
cello Ángel Prieto, Julia María Ló-
pez, Remigio Álvarez e José Antonio
Costa.

51,0 50,4

59,4

44,9
40,2

8,6 5,43,5

Evolución electoral



Páxina 5

Corporación municipal de Castrelo do Val (2003-2007)

“O proxecto de renova-
ción das redes de

abastecemento é un
obxectivo preferente, o
mesmo que a aproba-
ción do Plano Xeral de
Ordenación Municipal,
do que vai depende-lo

desenvolvemento urba-
nístico e industrial do
municipio durante as
próximas décadas”.

Raúl Fernández Fernández, alcalde
“A xestión eficaz do Concello repercute no benestar

e na mellora dos servicios a nivel individual e colectivo”

Pregunta.- ¿Como valora os resultados das
últimas eleccións municipais?
Raúl Fernández.- A maioría dos veciños
optaron pola continuidade, pensando que nes-
tes últimos anos dende o Concello non se per-
deu o tempo e que se fixeron moitas obras
necesarias en tódolos núcleos. Había que xul-
gar ese traballo, e a nota foi moi boa para o
meu grupo político.
P.- ¿Desta resposta dedúcese que haberá
unha xestión continuista?
Raúl F.- Continuista sí, pero no sentido de
progresista. Quero dicir que o modelo de con-
cello está deseñado xa dende hai moitos anos,
tentanto de aproveita-las potencialidades do
municipio, loitando contra algúns inconvintes,
como pode se-la perda de poboación, e sem-
pre buscando a mellora da calidade de vida
dos nosos veciños e veciñas. A xestión eficaz
do Concello repercute nese benestar e nuns
servicios acordes coa demanda da nosa
xente, sexa a nivel individual ou colectivo.
P.- ¿Pensa que é mellorable a situación actual
do municipio?
Raúl F.- Por suposto, porque sempre xurden
novas necesidades ás que darlles resposta.
Asemade, os servicios e as infraestructuras
públicas hai que renova-las e adapta-las ó que

piden os nosos veciños. Esto supón un traba-
llo continuado, sen pausa, para seguir cons-
truindo un municipio que sexa orgullo de tódo-
los que viven nel.
P.- ¿Cales son as prioridades para este novo
mandato?
Raúl F.- O plan de renovación das redes de
abastecemento é un obxectivo urxente, que
terá axiña solución, para evitar problemas de
subministración durante o verán ou nos perio-
dos de seca prolongada. E hai que ter en conta
que estamos pendentes da aprobación do
Plano Xeral de Ordenación Municipal.
P.- ¿Será importante para o municipio?
Raúl F.- Sen dúbida, porque da ordenación
do territorio van depende-los planos de desen-
volvemento, a nivel urbanístico e industrial.
Este instrumento será clave durante moitos
anos para o progreso de Castrelo do Val.
P.- ¿É vostede optimista de cara ó futuro?
Raúl F.- Sí, pero entre todos temos que ser
capaces de crear un concello dinámico, agra-
dable para vivir e tamén para traballar, porque
é unha tarefa que nos compete ós que temos
responsabilidades de goberno municipal e
tamén a tódolos veciños e veciñas. Se pensa-
mos en positivo, e co esforzo colectivo, sen
dúbida que ese desexo será un posible.

!

Mª Carmen Salgado Alonso,
portavoz da oposición

Xosé Barxa Branco,
cabeza de lista do BNG

A valoración sobre os resultados que acadou o Partido Popular é bastante boa,
tendo en conta que o actual grupo de goberno leva vinte anos no poder.
Eramos xente xove, e eles tiñan outras posibilidades que non tiñamos nós,
como a experiencia. A nos, que moitos eramos novos na política, fallounos un
pouco a confianza da xente.

Eles levan vinte anos, pero considero que o pobo está morto, por diferen-
tes motivos, pero, sobre todo, porque as obras esenciais están sen facer. Por
exemplo, unha boa rede de abastecemento de auga, a estrada de O
Invernadeiro, o centro para as persoas maiores, porque a media de idade dos
nosos veciños e veciñas é moita alta.

A nivel institucional, as relacións son boas, pero o grupo de goberno non
ten en conta as nosas propostas. Tratamos de facer unha oposición construc-
tiva, en positivo. En algúns temas posicionámonos a favor das súas propostas,
en cousas que consideramos esenciais e que benefician ó pobo de Castrelo do
Val. En outras, nas que non estabamos tan de acordo sobre o procedimento
empregado, optamos pola abstención.

Os resultados das últimas eleccións municipais non foron boas para o BNG
debido ó bipartidismo creado hai xa moitos anos no noso concello. Penso que
a xente vota a PSOE e PP debido ás presións exercidas e, polo tanto, non vota
libremente.

A situación actual do concello é mellorable en moitos aspectos: fai falla
unha residencia da terceira idade, mellora-las comunicacións por estrada e
camiños de ferro, limpeza de ríos e repoboación piscícola, aumenta-la recolli-
da de lixo durante o verán, máis instalacións deportivas e recreativas, etc.

De cara ó futuro, as prioridades de Castrelo do Val encamíñanse a mello-
ra-la economía local con postos de traballo estables, con un polígono indus-
trial. Tamén é necesaria a creación dun Consello Municipal do Monte, para
favorece-la creación de empresas de recursos madereiros. Outro dos obxecti-
vos fundamentais para o progreso do municipio é a mellora das estradas Verín-
Laza e Verín-Campobecerros, e potencia-lo Parque Natural de O Invernadeiro.
Deste xeito, os investimentos que se fagan no concello atraerán turistas e
dinamizarán a nosa economía.
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Corporación municipal de Castrelo do Val (2003-2007)

P  G-PSOE
DE

Raúl Fernández
Fernández

P  G-PSOE
DE

Vicente Gómez
García

P  G-PSOE
DE

José Gago
Prieto

P  G-PSOE
DE

Juan Antonio
Diéguez Paz

P  G-PSOE
DE

Santiago Alonso
Prieto

P  G-PSOE
DE

José Luis
Santiago Rodríguez

María del Carmen
Alonso Salgado

Emilio José
Costa García

Catalina Castilla
Collado

Órganos, representación e áreas de goberno:

Portavoces: Vicente Gómez García e Juan Antonio
Diéguez Paz (PSdeG-PSOE); e María del Carmen Alonso
Salgado e Emilio José Costa García (PP).
Comisión de Goberno: Raúl Fernández Fernández (alcal-
de), Vicente Gómez García (1º tenente de alcalde), Juan
Antonio Diéguez Paz (2º tenente de alcalde) e José Gago
Prieto (3º tenente de alcalde).
Comisión Informativa Especial de Contas: Raúl Fernández,
Santiago Alonso e María del Carmen Alonso.
Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín: Raúl
Fernández e Santiago Alonso.
Fundación para o Desenvolvemento da Comarca de Verín:
Raúl Fernández.
Asociación para o Desenvolvemento da Comarca de
Monterrei-Verín (Plan Leader Plus): Raúl Fernández.
Padroado da Fundación para a Protección dos Disca-
pacitados Psíquicos da Comarca de Verín: Raúl Fer-
nández.
Asociación de Concellos Ribeireños do Val do Támega:
Raúl Fernández e Vicente Gómez.
Consorcio para o Servicio Contraincendios e de Salva-
mento da Comarca de Verín: Raúl Fernández.

Federación Nacional de Municipios con Centrais Hidro-
eléctricas: Raúl Fernández.
Comunidade Territorial de Cooperación do Val do Támega:
Raúl Fernández.
Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP):
Raúl Fernández.
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP):
Raúl Fernández.
Consello Escolar do Centro de Ensino de Infantil e Primaria
de Castrelo do Val: Juan Antonio Diéguez.
Comisión de Seguemento da Teleasistencia Domiciliaria:
Raúl Fernández.
Comisión de Seguemento do Convenio coa Dirección Xeral
do Catastro: Raúl Fernández e Domingo Martínez.
Concelleiros delegados: José Luis Santiago Rodríguez
(Cultura, Xuventude e Deporte); Juan Antonio Diéguez
Paz (Educación, Festexos e Asociacionismo); Santiago
Alonso Prieto (Servicio Municipal de Augas, Alumeado
Público e Servicios Sociais); Vicente Gómez García
(Obras e Promoción Económica); José Gago Prieto (Agri-
cultura, Gandería e Recursos Naturais).
Depositaria do Concello: Benigna Salgado Gómez.
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Empresas, particulares e institucións públicas e privadas
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O Plan Labora, unha boa
oportunidade de emprego

para a nosa mocidade

'

O Concello de Castrelo do Val cola-
bora coa Consellería de Asuntos
Sociais, Emprego e Relacións La-
borais na difusión do Programa “La-
bora-Xuventude con Experiencia”.
Vai dirixido a persoas de 18 a 29
anos, que non teñan traballado nos
últimos cinco anos, nin por conta
propia ou allea, durante seis ou
máis meses; e que estean inscritas
actualmente como demandantes de
emprego cunha antigüidade mínima
de 4 meses. Os veciños e veciñas
que cumplan estes requisitos poden
solicita-la adhesión a este programa
a través da Técnico Local de Em-
prego (Casa do Concello, en horario
matutino). As posibilidades que se
lles ofrecen ás persoas interesadas
inclúen incentivos á contratación
indefinida en empresas; apoio á
contratación en prácticas, en em-
presas ou centros de investigación;
escolas obradoiro, obradoiros de
emprego e programas de coopera-
ción en entidades públicas, universi-
dades, etc.
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A Asociación para o Desenvolvemento da
Comarca de Monterrei-Verín, que xestiona
o Plan Leader Plus, abriu o prazo para a
presentación de proxectos e iniciativas
que queiran acollerse a este programa
cofinanciado pola Unión Europea (as soli-
citudes de axudas poderán formalizarse
ata o 1 de novembro de 2006, aínda que a
execución dos proxectos pode alongarse
ata o 31 de decembro de 2008).

O Plan Leader Plus ten como obxec-
tivos básicos o sostemento do ecosiste-
ma e garantir unha presencia demográfi-
ca e actividade económica no noso terri-
torio, mediante a creación de emprego, a
estructuración do modelo turístico en
torno ó turismo de aldea, a valorización
do patrimonio e a identidade territorial, a
potenciación e conservación dos atracti-
vos e recursos da zona, e o reforzamen-
to das avantaxes competitivas derivadas
dos espacios naturais.

Beneficiarios:
Empresarios e poboación local, so-

ciedades mercantís que revistan calque-
ra das formas xurídicas vixentes, entida-
des locais (asociacións e institucións
públicas e privadas).

Tipos de axudas:
Axudas a fondo perdido para proxec-

tos de carácter anual ou trianual, e boni-
ficacións a xuros de préstamos.

Requisitos:
Acometer un proxecto viable dentro

da zona de aplicación do programa para
unha actividade auxiliable (que poida
recibir axudas ou subvencións).

Ter un cadro de persoal non superior
a 50 traballadores, unha cifra de negocio
anual non superior a 7 millóns de euros e
un balance xeral que non exceda de 5
millóns de euros.

Estar ó corrente das obrigas tributa-
rias e da Seguridade Social.

Manter o destino da inversión auxilia-
ble, alomenos durante cinco anos poste-
riores á certificación do remate dos
investimentos.

Non estar iniciado o investimento
antes de solicita-la axuda.

Respeta-la lexislación vixente.

Información sobre Plan Leader Plus:

Casa do Concello
de Castrelo do Val

O prazo de solicitudes estará en vigor ata o ano 2005

Novas axudas para rehabilitar vivendas
O Decreto 228/2002, de 20 de xuño, publicado no

Diario Oficial de Galicia, regula as subvencións a
fondo perdido para rehabilitación de vivendas no
medio rural de Galicia, dentro do Plan de Vivenda e
Solo para o período 2002/05, da Consellería de
Política Territorial.

Para ser obxecto das axudas reguladas neste decreto,
as vivendas deberán ter máis de 15 anos de antigüida-
de e dedicarse a residencia habitual e permanente do
beneficiario. As actuacións refírense a calquera tipo de
obra ou acondicionamento das instalacións, sexa inte-
rior ou externamente.

Poderán ser beneficiarias as persoas físicas, propieta-
rias ou usufructuarias, cuns ingresos familiares ponde-
rados que non excedan de 2,5 veces o salario mínimo
interprofesional, e que veñan residindo nos últimos
cinco anos no noso municipio. Ós galegos residentes no
exterior da Comunidade Autónoma non se lles esixirá a
condición de residencia e poderán optar ás axudas sem-
pre que cumplan os demáis requisitos. Ós retornados nos últimos cinco anos esí-
xeselles o requisito de residencia só dende o seu retorno.

Outras das condicións para acceder a estas axudas é a presentación dunha memo-
ria descritiva do proxecto a realizar e a xustificación dos gastos.

Información e
solicitudes:
Casa do ConcelloCasa do Concello

de Castrelo do Vde Castrelo do Valal

O Concello colabora coa
Cruz Vermella no reparto

de alimentos
Como en anos anteriores, a Cruz
Vermella Española organiza no
concello de Castrelo do Val o re-
parto de excedentes alimentarios
da Unión Europea. Poden ser be-
neficiarias aquelas persoas ou
familias con renda inferior á con-
tía resultante de incrementar nun
30% o Salario Social da
Comunidade Autónoma, en fun-
ción do número de membros.

O Concello informará a través
de bandos expostos nos puntos
informativos de tódolos pobos
dos prazos e das condicións eco-
nómicas esixidas ós posibles
beneficiarios para optar a estas
axudas, consistentes en lotes de
productos alimentarios de primei-
ra necesidade. Unha vez remata-
do o prazo estipulado, o departa-
mento municipal de Servicios
Sociais remítelle as solicitudes á
Delegación Provincial da Cruz
Vermella.
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Santiago Pérez, medalla de bronce “junior” no Campionato Galego de Ciclismo

Con dez anos, Santiago subíu por vez primeira en bicicleta dende
Verín ata Servoi. Nesta dura estrada comezou a senti-la paixón polo
ciclismo, que foi modelando, primeiro no Club Ciclista Tamaganos de
Verín, e agora no Club Ciclista Vigués, xa que na cidade olívica com-
paxina este deporte cos estudios de Enxeñería Técnica Industrial de
Electrónica. As súas cualidades espertaron o interese dos técnicos
do equipo vigués, un dos máis importantes a nivel de base en toda
Galicia. E Santiago non defraudou esa confianza. Foi segundo na
Copa Deputación Provincial, e tivo un papel máis que digno nas
Voltas Ciclista a Bizkaia e a Soria. A súa ilusión agora é chegar a
profesionais, unha meta certamente difícil, pero condicións e gañas
non lle fallan. Adestra de dúas a catro horas diarias tódolos días da
semana para rendir ó máximo nivel no seu primeiro ano na catego-
ría Elite Sub-21, e intentar acada-los éxitos de galegos ilustres
sobre as dúas rodas, como Marcos Serrano, Oscar Pereiro ou

As empinadas costas da estrada de
Servoi moldearon o corpo atlético de
Santiago Pérez Álvarez. Este rapaz
de 18 anos quere emular ó seu ídolo
de sempre: Miguel Indurain. Pouco

a pouco vaise facendo un óco entre
as promesas do ciclismo galego.
Hoxe, coa medalla de bronce do últi-
mo campionato nas súas vitrinas, é
un dos máis vixiados do pelotón.

Santiago Pérez (á dereita), no podio do
Campionato Galego, en Ponteareas. Foi,
ata o de agora, o éxito máis importante
deste xove ciclista, convertido xa nunha
das promesas galegas da especialidade.

OO Nadal,Nadal, un tempo para a festa e a ccoonnvviivveenncciiaa escolar

A música, con panxoliñas, e as escenificacións tea-
trais foron algúns dos actos programados na Festa
de Nadal, á que asistiron tódolos alumnos.

Papa Noel tampouco quixo
fallar este ano ós actos orga-
nizados polo Centro de En-
sino de Infantil e Primaria de
Castrelo para celebra-lo Na-
dal. Tódolos nenos e nenas
recibiron un pequeno agasa-
llo, despois de que amosasen
as súas habilidades sobre o
esceario do salón de actos,
fose cantando, bailando ou
como actores/actrices de
pequenas obras de teatro.
Toda a comunidade educativa
implicouse na organización
deste festival, que supón o
remate do primeiro trimestre e
o preámbulo das ben mereci-
das para moitos vacacións de
Nadal.

Durante o primeiro trimestre,
os alumnos/as realizaron va-
rias saídas para coñecer me-
llor o noso entorno, como ás
empresas Cabreiroá e Ade-
gas Gargalo, de Verín,, e ó
Castelo de Monterrei. No sa-
lón de actos do centro escolar
recibiron a visita de contacon-
tos, dentro do programa de
animación á lectura, e charlas
sobre o fomento da enerxía
solar e a prevención das dro-
godependencias. Tamén asis-
tiron a unha proxección de
cine e celebraron o magosto
cunha pequena festa no re-
cinto escolar, na que reviviron
as tradicións dos nosos de-
vanceiros.

Santiago compaxina
o deporte da bicicle-
ta cos seus estudios
en Vigo.

Veciños... con moita marcha


