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Belén  da  Casa  do  Concello

25 anos de democracia local
En 2004 cumprí-
ronse 25 anos
dende as primei-
ras eleccións
municipais. Neste
tempo, o Concello
tivo sete Corpora-
cións, presididas
por Severiano
Álvarez (2) e Raúl
Fernández (5).

Óptimos recursos forestais
Castrelo do Val é o
Concello de toda
Galicia que mellor
xestiona a masa
forestal de propie-
dade mancomuna-
da. Dispoñemos de
4.110 hectáreas de
monte certificado
pola Consellería de
Medio Ambiente.

Xente moi solidaria
Castrelo do Val é
un dos municipios
da comarca de
Monterrei-Verín
nos que aumen-
taron os doantes
de sangue nestes
últimos anos. Pero
o índice de doa-
zóns aínda debe
mellorar.

O proxecto de abas-
tecemento e rede de
sumidoiros en Cas-
trelo do Val supón a
renovación das ve-
llas canalizacións
para optimiza-lo ser-
vizo. No finaciame-
nto das obras, incluí-
das no Plan INTE-
RREG III, colaboran
a Unión Europea, a
Xunta e o Concello
de Castrelo do Val.
O orzamento supera
os 500 mil euros.

A renovación do abastecemento, un proxecto importante

O Concello dispón do servizo de
Internet na Biblioteca, na novas
dependencias disponibles trala am-
pliación da Casa Consistorial.
Están habilitados varios ordenado-
res conectados a Internet a través
de banda ancha vía satélite, cunha
capacidade de transmisión de datos
superior á liña ADSL. Trátase dun
servizo gratuito que permanece
operativo no horario da Biblioteca.
Nas novas instalacións está dispo-
nible tamén unha sala multimedia
para actos sociais, culturais e pro-
xeccións audiovisuais.

Internet, na biblioteca

Felices festas e próspero 2005
Dende o Concello desexamos para tódolos veciños e visi-

tantes ánimo e saúde para disfrutar destas festas entra-
ñables e para construir un mundo máis xusto e solidario.

O alcalde, concelleiros, funcionarios/as
e traballadores/as.
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Concelleiros en Castrelo do
Val (1979-2004)

1ª Corporación (1979-1983)
Severiano Álvarez Limia (Castrelo): UCD. Alcalde.
José Cerdeiriña Paradela (Castrelo): UCD.
Manuel Núñez Rolán (Campobecerros): UCD.
Francisco Guerra Fernández (Piornedo): UCD.
Avelino Fernández Nieves (Gondulfes): UCD.
Antonio Toro Martínez (Castrelo): BNG.
Xosé Barxa Branco (Campobecerros): BNG.
José Sabariz Guerra (Castrelo): CD.
Severiano Mirando Lozano (Castrelo): CD.
José Cid Aguirre (Gondulfes): CD.
Andrés Fernández Blanco (Castrelo): CD.

2ª Corporación (1983-1987)
Severiano Álvarez (Castrelo):PGCdeO (Alcalde).
Ramón Paz Pérez (Castrelo): PGCdeO.
Aquilino Núñez Fdez (Campobec.): PGCdeO.
Eloy Salgado Castro (Vilar): PGCdeO.
Rafael Rodríguez Puga (Nocedo): AP.
Luis Lorenzo Manso (Castrelo): AP.
Juan Pérez Parada (Servoi): AP.
Xosé Barxa Branco (Campobecerros): BNG.
Cesáreo Salgado Carrajo (Ribas): BNG.
Santos Gómez Souto (Nocedo): PSOE.
César Pazos Freiría (Castrelo): PSOE.

3ª Corporación (1987-1991)
Raúl Fernández Fdez. (Castrelo): PSOE (Alc).
Abilio Barreira Carnero (Nocedo): PSOE.
José Paz Paz (Castrelo): PSOE.
Elisardo Domínguez Mtnez (Piornedo): PSOE.
Severiano Álvarez Limia (Castrelo): APC.
Antonio Núñez González (Campob.): APC.
Dámaso Alonso Álvarez (Piornedo): APC.
Xosé Barxa Branco (Campobecerros): BNG.
Francisco Pérez Pérez (Servoi): ADEI-O.

4ª Corporación (1991-1995)
Raúl Fernández Fdez. (Castrelo): PSOE (Alc).
José Paz Paz (Castrelo): PSOE.
Francisco Pérez Pérez (Servoi): PSOE.
Abilio Barreira Carnero (Nocedo): PSOE.
Elisardo Domínguez Mtnez. (Piornedo): PSOE.
Ramón Cañizo Montero (subs. a Elisardo Dom).
Julio Rodríguez López (Campobecerros): PP.
Dámaso Rodríguez Carnero (Nocedo): PP.
Luis Gil Rojas (Gondulfes): PP.
Dámaso Alonso Álvarez (Piornedo): PP.

5ª Corporación (1995-1999)
Raúl Fernández Fdez. (Castrelo): PSOE (Alc).
Manuel Guerra Carnero (Nocedo): PSOE.
Francisco Pérez Pérez (Servoi): PSOE.
Ángel Dguez. Morán (Campobecerros): PSOE
Ramón Cañizo Montero (Fontefría): PSOE.
José M. Montero Nóvoa (Castrelo): PP.
Julio Rodríguez López (Campobecerros): PP:
Remigio Álvarez Miranda (Castrelo): PP:
Amador Gómez Rodríguez (Nocedo): PP.

6ª Corporación (1999-2003)
Raúl Fernández Fdez. (Castrelo): PSOE (Alc.).
Vicente Gómez García (Nocedo): PSOE.
Ángel Prieto Pérez (Servoi): PSOE.
Santiago Alonso Prieto (Campob.): PSOE.
Juan Ant. Diéguez Paz (Castrelo): PSOE.
Julia Mª López Cabido (Castrelo): PP.
Remigio Álvarez Miranda (Castrelo): PP.
Catalina Castilla Collado (Nocedo): PP.
José Ant. Costa Castro (Monteveloso): PP.

7ª Corporación (2003-2007)
Raúl Fernández Fdez. (Castrelo): PSOE (Alc.).
Vicente Gómez García (Nocedo): PSOE.
Juan Ant. Diéguez Paz (Castrelo): PSOE.
José Gago Prieto (Piornedo): PSOE.
Santiago Alonso Prieto (Campobec.): PSOE.
José Luis Santiago Rguez (Castrelo): PSOE.
Mª Carmen Alonso Rguez (Castrelo): PP.
Catalina Castilla Collado (Nocedo): PP.
Emilio José Costa García (Monteveloso): PP.
Carlos Álvarez Vidal (subs. a Catalina Castilla).

EEEE dddd iiii tttt oooo rrrr iiii aaaa llll

Alcaldes na democracia

Cando botaron a anda-las pri-
meiras institucións democráti-
cas no noso país, a finais dos
anos 70, aínda existían moitas
dúbidas sobre o futuro, amea-
zado por forzas políticas, eco-
nómicas, doctrinais e sociais
que pugnaban por mante-los
privilexios que gozaron durante
a Dictadura, ou para cambiar
radicalmente o sistema e a orde
establecida. Daquela xurdiron
os primeiros concellos demo-
cráticos, saídos das eleccións
de 1979, nos que os nosos
veciños e veciñas tiveron a oca-
sión de elexir por vez primeira
ós seus representantes na
Corporación municipal.

Agora, mirando cara atrás,
podemos decatarnos dos cam-
bios que experimentou Castrelo
do Val neste tempo, aínda que
a bo seguro que non foron do
agrado de todos. Como é lóxi-
co, algúns pensan que se po-
dían ter feito cousas diferentes,
pero a práctica totalidade está
de acordo en que Castrelo do
Val é hoxe un concello que en
pouco se asemella ó de 1979.
Nestes 25 anos de democracia
municipal foron colocándose,
pouco a pouco, as bases dun
progreso que é perceptible a
tódolos niveis e que debe conti-
nuar no futuro cun esforzo com-
partido por todos.

25 anos de concellos democráticos

Severiano Álvarez Limia
(1979-1987)

Raúl Fernández Fernández
(1987-2004)

A casa
de
todos

11997799
--

22000044

No mandato das Corporacións pre-
sididas por Severiano Álvarez (pri-
meiro en UCD e, despois, en Cen-
tristas de Galicia) inaugurouse o
grupo escolar, instaláronse as pri-
meiras redes de abastecemento e
saneamento en Castrelo, asfaltá-
ronse as estradas de Pepín e
Servoi e se avanzou na dotación de
alumeado público nos pobos. Se-
veriano considera que “hoxe, o
Concello ten outro orzamento,
moito maior que daquela, e hai
máis axudas institucionais”. Pensa
que a súa xestión foi importante
para o noso municipio.

Raúl Fernández cumpre o 5º man-
dato como alcalde. Gañou por
maioría simple no 1987, e absoluta
nas seguintes catro eleccíóns muni-
cipais. Neste tempo avanzouse na
mellora das infraestructuras bási-
cas en tódolos núcleos de poboa-
ción, na dotación de novos servizos
públicos, no deseño de programas
de futuro a partir das potencialida-
des de cada zona, apoiando ás
mancomunidades de montes, do-
tando a tódolos pobos de centros
sociais e favorecendo as políticas
de emprego, sen esquece-lo apoio
ás persoas maiores e á infancia.
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Cumprido xa o ano
2004, faise necesario resu-
mi-lo acontecido no noso
concello en canto a mello-
ras nas infraestructuras
básicas.

Non pode dicirse que
fose un ano de abundantes
obras, pero, sen embargo,
as realizadas ou en fase de
execución, son de grande
importancia para o noso
concello.

A iniciativa clave desta
anualidade estase a execu-
tar en Castrelo do Val e co-
rresponde ó proxecto de
renovación das redes de
abastecemento e sanea-
mento, e na dotación de
tubería para a recollida de
pluviais nalgúns tramos,
que saíu a concurso públi-
co cun orzamento de licita-
ción de 549.926 euros.
Este proxecto figura no pro-
grama europeo INTERREG
III e ten financiamento da
Unión Europea, da Xunta
de Galicia e do propio
Concello de Castrelo do
Val.

Dende a Corporación
municipal agardan que as
molestias que ocasionan
estas obras queden en
breve sobradamente com-
pensadas cun mellor servi-
zo de abastecemento e de-
puración.

Asemade, durante o
ano 2004 executáronse
otras obras básicas e moi
necesarias nos pobos do
noso concello:

para o ano 2005.
Os traballos consistiron

na perforación dun pozo de
barrena, ó pé do depósito,
para captar auga; en renova-
la tubería dende o depósito
ata a entrada ó pobo; en
leva-la instalación eléctrica
dende o núcleo ata o novo
pozo, así como en instala-lo
motor, un novo cadro de
mando, etc.

O pobo de Gondulfes e
o Concello correron co
custe desta obra, repartindo
as cargas e o traballo. Este
modelo de colaboración fixo
posible que a obra se
adiantase un ano e que os
veciños e veciñas deixasen
de sofri-las continuadas
restriccións de subministra-
ción de auga.

! OO    ano 2005 xaano 2005 xa
está eiquíestá eiquí
En plena fase de execución de
obras importantes xa reseña-
das, o Concello traballa en
novas actuacións para o ano
2005.

O alcalde, Raúl Fernán-
dez, asegura que “tentaremos
que as melloras cheguen a
tódolos pobos do noso munici-
pio, de acordo coas necesida-
des de cada ún deles”.

Neste senso, o Concello
dispón do orzamento necesa-
rio para varias delas, mentres
que outras están en proceso
de negociación.

Estas xestións estánse a
realizar coa Unión Europea,
co Goberno central, coa Xunta
de Galicia e coa Deputación
Provincial de Ourense.

Asimesmo, Castrelo do
Val, como membro de varias
asociacións, tamén está a
face-las súas propostas de
ámbito local e comarcal na
sede destes órganos de cara a
acada-lo financiamento nece-
sario para outro tipo de pro-
xectos que buscan mellora-la
calidade de vida da nosa
xente.

Novas infraestructuras nos pobos

Melloradas as redes de abastecemento
en CCaassttrreelloo  ddoo  VVaall e GGoonndduullffeess e a
rede viaria local de CCaammppoobbeecceerrrrooss

A renovación das redes de sumidoiros e abastece-
mento de auga en Castrelo supón o cambio das
canalizacións de fibrocemento por outras de PVC.
O investimento supera os 500 mil euros.

A reforma da vella pista de
Pepín e do cruce do cemi-
terio, en Castrelo, supón
un claro avance na mello-
ra da seguridade vial.

! CCampobecerrosampobecerros
A actuación centrouse na rúa
Cardenal Quiroga e tivo dous
aspectos: en primeiro lugar,
renovouse a rede de sanea-
mento que estaba a producir
perdas e colocouse unha
rede de pluviais. Por outra
banda, dotouse de novo piso
a toda a rúa, ata as estradas
do Invernadeiro e de A
Gudiña. A nova capa de ro-
dadura, en asfalto, foi execu-
tada a través dun convenio
entre a Deputación de Ou-
rense e o Concello de Cas-
trelo do Val.

! CCastrelo do Vastrelo do Valal
Acondicionouse o cruce do
cemiterio, así como a vella
pista de Pepín, actuando so-
bre as gabias, as intersec-
cións e a calzada. Rematouse
a actuación cun novo piso de
asfalto en todo o tramo, froito
doutro convenio entre a De-
putación e o Concello.

! GGondulfesondulfes
A escaseza de auga para o
abastecemento domiciliario
obrigou ó pobo de Gondulfes
e ó Concello a executar esta
obra, prevista inicialmente

!
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É o concello galego con maior superficie ordenada e certificada de acordo á normativa internacional

Castrelo do Val dispón de 4.110 hectáreas
de montes con certificación de calidade

Este recoñecemento supón a garantía de sostibilidade dos
nosos montes como elemento de valorización dos

productos e das actividades forestais

O aproveitamento
monte constitúe un
que xenera recursos 
directamente sobre a

En pouco tempo qu
totalidade do m
Castrelo do Val. Só
1.181 Ha. de Portoc

O recoñecemento 
sostible permite a 
do sistema de certi
recoñecido prestixio

COMUNIDADE

CAMPOBECERROS

FONTEFRÍA

GONDULFES E
MARBÁN

PEPÍN

PIORNEDO

RIBAS

SAN PAIO

SERVOI

VILAR

PORTOCAMBA

NOCEDO DO VAL

TOTAIS

ORDENADAS

1.087 Ha.

385 Ha.

316 Ha.

485 Ha.

258 Ha.

162 Ha.

107 Ha.

152 Ha.

201 Ha.

828 Ha.

4.110 Ha.

EN PROCESO DE
ORDENACIÓN

.

353 Ha.

353 Ha.

CERTIFICADAS
PEFC

1.087 Ha.

385 Ha..

316 Ha.

485 Ha.

258 Ha.

162 Ha.

107 Ha.

152 Ha.

201 Ha.

828 Ha.

4.110 Ha.

EN PROCESO DE
CERTIFICACIÓN PEFC

.

353 Ha.

XUNTA DE GALICIA 128 Ha. 128 Ha.

353 Ha.

Situación actual da superficie do noso municipio que corresponde ás comunidades de montes en man común:

A aposta pola certi-
ficación dos pro-
ductos do monte

enmárcase no
obxectivo de poten-

cia-lo desenvolve-
mento rural de

Castrelo do Val.
Trátase de promo-
ve-la xeración de

emprego e a mello-
ra das rendas

nunha zona, a nosa,
cun enorme poten-

cial en recursos
ligados ó aproveita-

mento do monte.
!

O Concello de Castrelo do Val conta coa máis importante masa forestal de
propiedade veciñal de Galicia xestionada de xeito sostible, conforme ós cri-
terios da Certificación Forestal que marca o selo PEFC (Sistema
Paneuropeo de Certificación Forestal).

Os montes de Castrelo aportan 4.110 hectáreas de monte certificado ás
50.000 Ha. que actualmente xa contan con esta certificación que recibíu a
Xunta de Galicia no pasado mes de novembro, convertindo ó noso munici-
pio no que aporta maior superficie privada de bosques certificados ó con-
xunto da masa forestal galega.

Os montes de Castrelo do Val están implicados nun programa de dina-
mización forestal que comezou a desenvolverse hai varios anos e que aca-
dou o seu momento de maior intensidade a partires do ano 2000, coa posta
ó día das comunidades de montes propietarias e a realización dos Planes
de Ordenación dos nosos montes.

Este proceso chegou ó seu punto culminante coa obtención das acredita-
cións que certifican a xestión sostible que se realiza nos montes na actualidade
e que vai permitir durante o ano 2005 extraer madeira que conte cun selo que
garantiza a trazabilidade do producto ata a súa transformación pola industria.

A Xestión Forestal Sostible é a base fundamental na que se apoiará o
desenvolvemento rural do noso concello nas próximas décadas, xa que con-
tribúe directamente á fixa-la poboación no noso territorio e ó incremento da
renda dos nosos veciños e veciñas utilizando para elo un recurso totalmen-
te renovable e natural.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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o agroforestal do
nha fonte de riqueza
 dabondo para incidir
a economía local.

uedará certificada a
onte comunal de
ó quedan pendentes
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da xestión forestal
utilización do logo
ificación PEFC, de
o internacional.

Coa totalidade da superficie forestal ordenada e con certificación de calidade, os expertos
poñen o exemplo da comunidade de montes de Pepín como o modelo a seguir no futuro.
Outros exemplos de xestión son os de Campobecerros, proxectado a longo prazo, e o de
Servoi, que realiza talas e planifica o futuro, a xeito de síntese dos modelos anteriores.

Francisco Martínez Rojas: “A madeira é o principal recurso que temos e hai que saber aproveita-lo”
“En Pepín, a situación a nivel do monte
está ordenado e en boas condicións. Antes
da ordenación estaba moi deteriorado:
houbo que medir en cuadrículas as 610
hectáreas que temos, para saber que árbo-
res se adaptan mellor a cada zona. Hoxe, a
totalidade da prantación é de piñeiros: da
clase insigne, nas cañadas, e do radial, no
resto, pero no futuro tamén pensamos
introducir especies autóctonas.

Ata o ano 2011 temos planificadas
tódalas cortas de madeira, e corresponden
ás arbores prantadas entre os anos 1952 e
1958. Agora xa non dan máis de sí, en
parte porque non tiveron bos coidados, de

limpeza e rareos. Pódese dicir que temos
moitos piñeiros e pouca madeira.

Ter unha boa ordenación do monte é
moi importante para evitar incendios. En
Pepín tivemos moitos problemas co lume
nos anos 80, porque a xente non estaba
concienciada, nin motivada. Hoxe, sí, por-
que a maioría dase conta de que o monte e
a madeira son os noso principal recurso e
hai que saber aproveita-lo.

Coa ordenación, sabemos a superficie
total, os metros cúbicos de madeira e o
que medran cada ano. Temos que facernos
cargo da situación, porque antes non se
sabía o que había, e non se valoraba”.

Xosé Barxa Branco: “É necesario un Consello do Monte para sacar partido a tódalas potencialidades”
“En referencia ó monte de Castrelo do Val
quero puntualizar que non se están desen-
volvendo as potencialidades que nel existen
e propoño que se cree por parte do Concello
o Consello do Monte, para estudiar as ditas
potencialidades e crear empresas derivadas
da madeira e outros productos endóxenos.

Tamén critico a fiscalidade a que están
sometidas as comunidades de montes co
imposto de sociedades, que é o 25% desde
o ano 99, por tratarse dun imposto inxusto e
discriminatorio para Galiza.

Creo que sería convinte cambia-la polí-
tica dos incendios forestais, con máis pre-
vención a cargo de brigadas profesionais

permanentes e polivantes de loita contra o
lume, traballos preventivos e actuacións
medioambientais. E, tamén, crear conve-
nios Xunta-Concello-Xuntas de Montes
con liñas de axudas para mellora, explota-
ción, defensa, prevención e extinción dos
incendios.

Eu apunto que, entre as diversas causas
que existen para que arda o monte, a máis
importante é a política xeral de abandono
do agro, que desde hai anos se ven aplican-
do en Galiza. Asimesmo, necesitamos unha
nova Lei de Montes que se adapte á reali-
dade galega, que resolva os problemas de
clasificación, deslindes, etc.”.

Ángel Prieto Pérez: “Un monte ordenado é unha aposta de futuro no eido económico e laboral”
“En Servoi xa se fixeron varias cortas, e
podemos dicir que o monte está ben orde-
nado, de acordo cos parámetros que
seguen hoxe a Consellería de Medio
Ambiente e as empresas que asesoran ás
comunidades de montes. A nivel interno,
non temos problemas, e só está pendente o
deslinde con Fontefría, porque non nos
poñemos de acordo e supón un perxuizo
grande para o pobo de Servoi.

A nosa comunidade de montes cumple
sempre as indicacións do Distrito Forestal,
que é o que decide as zonas nas que se
deben realizar as cortas, xa que as árbores
xa deron todo o que tiñan que dar. Xa fixe-

mos varias actuacións e os cartos que reci-
bimos pola venda da madeira empréganse
na mellora das infraestructuras. O 20 por
cento do que se ingresa ten que investirse,
por lei, no mantemento do monte, como a
limpeza e desbroce das pistas, etc.

O pouco que ardeu en Servoi está pen-
dente de repoboar. Hoxe sí temos a con-
ciencia de que mante-lo monte é unha
aposta de futuro, no eido económico e
laboral para o noso pobo. Antes, a xente
pensaba doutra maneira, sen decatarse do
moito que se podía facer con un pouco de
colaboración, aínda que tampouco había
as axudas para repoboar que temos hoxe”.

Xosé Barxa é presidente
da Xunta de Montes de

Campobecerros..

Ángel Prieto é o tesou-
reiro da Xunta de

Montes de Servoi.

Francisco Martínez pre-
side a Xunta de Montes

de Pepín.
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! O Parque Comarcal de Bombeiros dispón de 16 bombei-
ros e cinco modernos vehículos: unha autoescada de 32
metros, un camioneta de primeira intervención con equipo de
excarceración pequeno e outro máis amplo, con capacidade
para 3.500 litros de auga; un coche de mando; e un vehículo
nodriza con posibilidade de levar 8.000 litros de auga.

O Parque de Bombeiros de Verín cubre
as emerxencias de toda a comarca

Simulacro de salvamento
A posta en servizo do Parque Comarcal de Bombeiros reuníu
no polígono de Pazos, en Verín, a unha representación insti-
tucional, encabezada polo conselleiro de Xustiza, Xesús
Palmou, e polo titular da Deputación, José Luis Baltar. Xunto
a eles, tódolos alcaldes da comarca. O de Castrelo do Val,
Raúl Fernández, presenciou (na imaxe) os simulacros de
emerxencia e salvamento que realizaron os novos bombei-
ros, tanto na extinción dun incendio como na excarceración
dun accidentado de tráfico.

Programa INTERREG: COFROEM
O Consorcio para o Servizo Contraincendios e Salvamento da
Comarca de Verín, do que forma parte Castrelo do Val, desen-
volverá xunto a outros 17 socios das provincias de Ourense e
Pontevedra e os Bombeiros Voluntarios de Portugal, as
accións contempladas no proxecto COFROEM aprobado pola
Unión Europea a través do Programa INTERREG III. Conta
cun orzamento de 533.000 euros, aportados pola Unión
Europea, Xunta, Deputación e Consorcio da Comarca de Verín
(Castrelo do Val aporta 1.570 euros). Estas accións refírense a
zonas especiais de adestramento, vehículos, medios informá-
ticos, etc., para mellora-la formación dos novos bombeiros.

Aspecto que terá o “punto limpo”, rematadas as obras.

A estación de transferencia de resíduos entrará en servizo durante o 2005
Desde o peche do vertedoiro de Queirugás, a Mancomunidade de Concellos da Comarca de
Monterrei-Verín buscou, sen resultado positivo, un lugar axeitado para situa-la estación de
transferencias de resíduos sólidos urbanos. A inexistencia desta estación provocu que a
empresa adxudicataria da recollida de lixo na comarca tivese que transporta-lo lixo tódolos
días ate a estación de transferencias de San Cibrao das Viñas, preto de Ourense. Esta situa-
ción producíu unha merma no servizo e un aumento substancial dos custes do lixo. No caso
de Castrelo do Val xa se poden estima-los custes deste servizo para o ano 2004:
! custe da recollida do lixo: 12.000 €/ano.
! custe do tratamento do lixo (SOGAMA): 14.000 €/ano.
! custe do traslado do lixo ata San Cibrao das Viñas: 9.000 €/ano.

Nos recibos domiciliarios do lixo están repartidos os custes das recollida e tratamento,
pero non o do traslado, polo que o Concello de Castrelo do Val deberá afrontar  o pagamento
dos 9.000 € por este concepto.

No mes de novembro, os concellos que integran a
Mancomunidade intensificaron as negociacións para
dotar á comarca dunha estación de transferencia dos
resíduos sólidos urbanos, para evitar así o sobrecuste
do servizo e unha nova suba dos recibos para os con-
tribuíntes dos sete municipios (Verín, Oimbra,
Cualedro, Vilardevós, Laza, Monterrei e Castrelo do
Val). A día de hoxe xa se pode confirmar que a estación
estará ubicada no Polígono de Pazos e comezará a fun-
cionar durante o ano 2005.

O Punto Limpo
axudará a elimina-los
vertedeiros do concello

A Mancomunidade xestionou
a ubicación do Punto Limpo
na mesma parcela que a esta-
ción de transferencias do Po-
lígono de Pazos (tódolos con-
cellos contribuiron á adquisi-
ción dos terreos). O Punto
Limpo será o encargado de
recoller tódolos materiais so-
brantes de particulares e de
empresas, sobre todo trastos e
aparellos voluminosos: coci-
ñas, neveiras, televisores, mo-
bles, etc. Este Punto Limpo
tamén será realidade durante
o ano 2005 e servirá para que
o noso medio natural estea
máis coidado, contribuindo á
eliminación dos vertedoiros
incontrolados nesta zona.
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No ano 2000, había 16 doantes en Castrelo do Val. Agora,
somos 21. O incremento é significativo, aínda que a taxa
actual no noso municipio (18 por cada 1.000 habitantes)
estea por baixo das recomendacións da OMS (entre 40 e 60
doazóns/1.000 habitantes).

Por parte do Centro de Transfusión de Galicia anúncian-
se novas campañas informativas, tamén na nosa comarca,
para alentar á poboación a que sexa xenerosa e axude a sal-
var moitas vidas. Porque o que hoxe facemos polos demáis,
o día de mañá, poden face-lo outros por nós. Fai falla, sí,
máis información, pero tamén unha actitude máis positiva
para afrontar esta situación.

O esforzo ssoolliiddaarriioo
é cousa de tod@s

A unidade móbil do Centro de Transfusións de Galicia visita periódicamente o noso municipio

No último ano aumentaron as doazóns de sangue en Castrelo

Regalar algo vermello pode salvar moitas vidas
Tódolos días do ano hai persoas nos hospitais que teñen que se operar, padecen cancro ou leucemia, tiveron un accidente de tráfico,

van someterse a un transplante de órganos... e precisan da nosa colaboración. En Galicia necesítanse 450 doazóns de sangue cada día.
Con só 5 minutos do noso tempo, moitas persoas poderán resolve-lo seu problema de saúde e mesmo algúns, salva-la súa vida.
Poden ser doadores tódalas persoas con saúde normal, con máis de 50 kilos de peso e unha idade comprendida entre 18 e 65 anos. 
Compre acodir á doazón sen almorzar ou comer, alomenos, dúas horas antes.

O noso concello é un dos que rexistrou
no último ano un maior incremento de
doazóns de sangue. Un dato digno de
loubanza, pero que non é dabondo, xa
que a taxa de doazóns segue por baixo
das recomendacións da Organización

Mundial da Saúde. Pero hai que destaca-
lo dato positivo desa maior conciencia
solidaria entre a nosa xente, reflectida na
estatística do Centro de Transfusións de
Sangue de Galicia. As unidades móbiles
que visitan o noso municipio reciben ca-

da vez a un maior número de persoas,
homes e mulleres de Castrelo do val,
concienciados de que o seu sangue pode
salvar moitas vidas, e que, ó mesmo
tempo, algún día poden beneficiarse eles
mesmos deste xesto altruísta.

"
"

"
"

Concepción Paz
Losada

Yolanda Rivero
Martínez

Cecilia Vázquez
Losada

Elías Núñez
Fernández

Rosa Pinzo
Bidueira

“Eu son doante dende hai
uns dez anos. Dixéronme que
era bo para a saúde e que
facía un ben social doando o
sangue, e animeime. Agora
veño unha ou dúas veces ó
ano, se me coincide ben.
Penso que a xente debería
responder mellor, porque non
custa nada e podemos salvar
outras vidas”.

“A mín pareceume sempre
que doar sangue é algo que
debemos facer todos, aínda
que non me decidín ata hai
tres anos, e non me arrepin-
to. Fai falla sangue nos hos-
pitais para operacións e
accidentes, e ninguén está
libre. Se queremos que nos
axuden, nos tamén temos
que face-lo cando podemos”.

“Na miña casa estamos sen-
sibilizados con este tema, xa
que somos doantes o meu
pai e mais eu. Sempre se
necesita o sangue nos hospi-
tais, e temos recente o dos
atentados de Madrid para
darnos conta da súa impor-
tancia. Hai bastante informa-
ción, pero tamén moita desi-
dia e desgana da xente”.

“Dende hai seis anos, que foi
a primeira vez que fun doar
cun grupo de compañeiros
do traballo, veño sempre que
teño ocasión. Para decidirse
non hai que pensa-lo moito:
a nós non nos perxudica e, a
cambio, a vida de moitas per-
soas depende do noso san-
gue. Temos que ser máis
solidarios”.

“Eu estaba concienciada den-
de rapaza de que doar sangue
era algo útil. Acudín por vez
primeira haberá uns 18 anos
e agora procuro vir cada seis
meses, se me coincide. É ne-
cesario animar á xente, aínda
que información hai bastante.
Non entendo como non se
animan máis, porque ninguén
está libre dun percance”.

EE xx ee mm pp ll oo ss   qq uu ee   dd ee bb ee mm oo ss   ii mm ii tt aa rr :: o  que hoxe facemos polos demais ,  a lgún día  outros o  farán por  nós
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O Festival de Nadal
reuníu á comunidade
educativa e ós pais e
nais no colexio públi-
co, nunha xornada na

que os alumnos/as
mereceron todo o pro-
tagonismo. Houbo re-
presentacións teatrais,
cantigas e vilancicos,
bailes, etc. Mesmo,

Papá Noel non quixo
perde-la oportunidade
de admira-la vocación
artística dos máis no-
vos do noso concello.

Ademáis do servizo de Internet na Biblioteca, as novas instala-
cións na parte ampliada da Casa do Concello dispoñen dunha
aula multimedia para proxeccións audiovisuais de carácter lúdica
ou educativa. Este espacio está concebido como un lugar para a
aprendizaxe e o divertimento dos máis novos.

Nos primeiros 8 meses da Ano Xacobeo
2004 (aínda non hai datos oficiais dende
setembro ata decembro), pasaron pola
Vía da Prata (Campobecerros e Por-
tocamba) 1.354 peregrinos camiño de
Santiago de Compostela. Chama a aten-
ción a variada nacionalidade dos ca-
miñantes: españois, alemáns, franceses,
ingleses, holandeses, belgas, italianos,
suizos, escoceses, norogueses, canadia-
nos, fineses, norteamericanos, australia-
nos, polacos, suecos, mexicanos, surafri-
canos, etc.

Elena  Salgado,  unha  ministra
con  raíces  en  Castrelo  do  Val

A nosa veciña Milagros Paz coñece ben a Elena Sal-
gado Méndez, ministra de Sanidade no goberno de
José Luis Rodríguez Zapatero: é curmá súa (o pai de
Elena, Ramón Salgado, natural de Castrelo do Val, era
irmán da nai de Milagros), e porque axudou a cria-la,
primeiro en Ourense e, despois, en Navarra e Madrid.
Milagros acompañou á familia, cando os pais de
Elena, mestres de profesións, foron trasladados a
outros destinos. Lembra que “Elena vivíu en Ourense
ate os 12 anos, na rúa Xeneral Aranda, no barrio da
Ponte”, e que solía vir pasar algún fin de semana ou
nas vacacións a Castrelo, cos outros tres irmáns (foron
sete, pero tres morreron de pequenos): “Elena era moi
traste -comenta Milagros-, estaba sempre xogando e
non lle gustaba nada ir coas vacas”. A nosa veciña,
aínda que hai tempo que non ve a Elena, sí mantén un
estreito contacto coa súa nai, Antonia Méndez, que
acostumbra a vir tódolos anos por Castrelo”.

Elena Salgado Méndez naceu en
Ourense en 1949. Cursou estudios de
Enxeñería Industrial e licenciouse en
Ciencias Económicas pola Universidade
Complutense. En 1984 comezou a tra-
ballar no Ministerio de Economía e
Facenda, sendo directora do departa-
mento de Gastos de Persoal e de
Pensións Públicas. Durante o último
goberno de Felipe González foi directo-
ra xeral de Comunicacións do Minis-
terio de Obras Públicas e Transportes.
En 1996 ocupou a dirección xeral da
Fundación Teatro Lírico, encargada do
Teatro Real de Madrid.

Milagros  Paz, curmá: “Sempre lle gustou
vir a Castrelo e dicía que era moi bonito”

Elena
Salgado

Milagros
Paz

Festivos locais
durante o ano 2005

17 de xaneiro:
San  Antón

9 de febreiro:
Mércores  de

Cinza

O novo Consello Escolar do CEIP de Castrelo do Val, constituído o pasado 9 de
decembro, está formado por Mª Pilar Alonso (directora); Josefa Martínez e Raúl Fernández
(representantes dos profesores/as); José Paz e María José Manso (en representación dos

pais/nais de alumnos/as); e Juan Antonio Diéguez, en representación do Concello.

Medra o interese pola Vía da Prata


