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O CEIP de Castrelo do Val acadou o
segundo premio do certame “Pri-
mavera Viva”, instituído pola
Consellería de Medio Am-
biente con motivo do Día Eu-
ropeo dos Parques Natu-
rais. Neste programa parti-
ciparon os centros de ensi-
no das zonas de influenza
dos parques naturais da
Baixa Limia-Serra do Xu-
rés, Invernadeiro e Serra da
Enciña da Lastra.

O noso colexio, que ela-
borou un xogo da oca sobre o
Invernadeiro, recibíu un diploma,
un trofeo e un itinerario guiado por
un espazo natural protexido de

Galicia.
Os alumnos e alumnas tamén

aprenderon a coñecer un pouco
mellor O Invernadeiro a través

de xogos, obradoiros, relato-
rios, visitas guiadas e a
plantación de árbores, nun
programa que rematou
coa realización de traba-
llos prácticos sobre temas
concretos do noso parque
natural.

(Na imaxe, a directora do
CEIP de Castrelo do Val,

María del Pilar Alonso, recibe
o galardón de mans do delega-

do provincial de Medio Ambiente,
Agustín Prado Verdeal).

O Colexio gañou o segundo premio do certame Primavera Viva

!! Concello dinámico !!! Eleccións galegas !!! Tempo para todos
Nos seis primeiros meses de 2005, os
distintos órganos municipais adoptaron
86 acordos que afectan, en maior ou
menor medida, a tódolos veciños. Cabe
salientar que a Xunta de Goberno local
reuníuse en 14 ocasión, tomando 54
acordos, mentres que o Pleno da Cor-
poración 30 decisións nas sete xuntan-
zas celebradas neste período. A Co-
misión Especial de Contas celebrou un-
ha xuntanza, na que se adoptaron

2 resolucións.

A Asociación Cultural “A Cabanca”
encárgase de dinamiza-la vida cultural e
social do noso municipio durante o verán
a través de iniciativas como o “Rave
Rural”, os campionatos de fútbol-sala e
baloncesto e o curso de manualidades.
Tamén o fai a Asociación de Mulleres
Rurais “O Castro”, que desenvolve acti-
vidades de formación ocupacional e
algunhas viaxes para as súas asociadas.

Dous exemplos de colectivos empren-
dedores e dinámicos.

Importantes iniciativas

Este foi un ano electoral, cunha doble
cita nas urnas. Primeiro, con motivo
do referendo da Constitución Euro-
pea, que recibíu un apoio masivo dos
nosos veciños/as. Despois, o 19 de
xuño, acodimos de novo para elexi-los
nosos representantes no Parlamento
galego. Eiquí gañou o PSdeG-PSOE,
por diante das candidaturas do PP e
do BNG.

A rede de centros sociais amplíase a Campobecerros, Monteveloso e Piornedo.

O departamento municipal de Servizos Sociais axudou no último ano a máis de 200 persoas.

Medio Ambiente amplía a 5.366 hectáreas a superficie forestal certificada no concello.
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A mellora das vías de comunicación, de espa-
cios públicos, a dotación de novos centros
sociais e veciñais, a reforma das redes de
abastecemento e de sumidoiros son algun-
has das iniciativas que desenvolveu o
Concello no primeiro semestre de 2005.
Tódolos núcleos do municipio benefícianse
deste traballo que ten como obxectivo favore-
ce-las condicións de vida de tódolos veciños.
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Os órganos municipais definen as actuacións do Concello
22225555    aaaannnnoooossss    ddddeeee    CCCCoooorrrrppppoooorrrraaaacccciiiióóóónnnnssss    ddddeeeemmmmooooccccrrrrááááttttiiiiccccaaaassss

Esta páxina pretende reflecti-lo motivo das actuacións
municipais e poñer en coñecemento do noso vecindario a
actividade desenvolvida polos concelleiros que os repre-
sentan. Pretendemos detallar esta actividade collendo
como exemplo o primeiro semestre de 2005, por é exten-
sible ó longo de toda a lexislatura.

A actuación diaria do noso Concello é consecuencia
das decisións tomadas no seo dos seus diferentes órga-
nos. No noso Concello estes órganos son:
-Pleno: formado polos nove concelleiros.
-Xunta de Goberno Local: formada polo alcalde e tres con-
celleiros do grupo municipal do PSdeG-PSOE.
-Comisión Especial de Contas: formada polo alcalde e
dous concelleiros: un do grupo municipal do Partido
Popular e outro do grupo socialista.

Examinadas polo miudo as reunións e deci-
sións tomadas por estes órganos no 1º
semestre de 2005, podemos facer
un primeiro resumo:
-O Pleno da Corporación
reuníuse en 7 ocasións
e adoptou 30 acor-
dos.
-A Xunta de Go-
berno Local reu-
níuse en 14 oca-
sións, adoptando
54 acordos.
-A Comisión Espe-
cial de Contas reu-
níuse unha vez, to-
mando dous acordos.

DECISIÓNS
ADOPTADAS

Da Xunta de Goberno Local:
Os principais acordos da Xunta de
Goberno Local ó longo do primeiro semestre
de 2005 tiveron que ver coa tramitación de licencias (3), coa
concesión de subvencións (7) e, sobre todo, coa solicitude
de obras e subvencións a diversas organizacións (20).
Estas solicitudes teñen como base as diferentes ordes
publicadas no Diario Oficial de Galicia, atañen a case tóda-
las Consellerías e teñen como finalidade cubri-las máis
diversas necesidades do Concello (Servizos Sociais, briga-
das de obras, Educación Familiar, persoal do Plan Labora,
deportes, instalacións eléctricas, centros sociais...)
A maior parte dos servizos e obras que executa o Concello
ó longo do ano son o froito destes acordos de petición.
Polo Pleno da Corporación:
O Pleno do Concello está composto polos concelleiros de
tódolos partidos elexidos nas derradeiras eleccións muni-
cipais. No noso Concello está formado por 9 concelleiros:

6 do Partido Socialista de Galicia-PSOE, e 3 do Partido
Popular.

Este órgano é a máxima representación municipal e nel
tómanse as decisións máis importantes que afectan á vida
local. 

No semestre que comprende entre o 1 de xaneiro e o
30 de xuño de 2005, o Pleno do Concello adoptou acordos
tan importantes coma os seguintes:
-Aprobación da Conta Xeral de 2003.
-Nomeamento das mesas electorais para o Referendo da
Constitución Europea.
-Apoiar a construcción da Cidade do Motor na nosa
comarca.
-Acepta-la demisión presentada por un concelleiro do
Partido Popular.

-Aprobación do "Regulamento especial de
honras e distincións do Concello de

Castrelo do Val".
-Aprobación dunha solicitu-

de á Consellería de
Medio Ambiente relati-

va a intensifica-los
labores de preven-
ción, vixilancia,
control e extinción
de incendios nos
nosos montes.
-Adhesión á Carta
de Vitoria, redacta-

da pola Federación
Española de Muni-

cipios e Provincias,
que ten como contido

principal a defensa dos inte-
reses municipalistas.

-Aprobar "alegacións ás directrices de
Ordenación do Territorio de Galicia da

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Vivenda. O acordo pretende unha mellora substancial das
estradas OUR-113 e OUR-114.
-Adhesión ó Fondo Galego de Cooperación e So-
lidariedade.
-Nomeamento dos membros das mesas electorais para as
Eleccións ó Parlamento de Galicia do 19 de xuño.
-Aprobación definitiva do "Regulamento Especial de hon-
ras e distincións do Concello de Castrelo do Val".
-Nomear instructor do expedente para a tramitación da
concesión da Medalla de Ouro do Concello ó colectivo "Os
Carrilanos".
-Aproba-las "alegacións á composición da Xunta Con-
sultiva do Parque Natural do Invernadeiro".
-Elección do xuiz de paz.
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Castrelo dixo ““SSÍÍ”” á Constitución Europea
O “SÍ” acadou en Castrelo do Val o 86,22%
no referendo sobre a Constitución Europea
(20 de febreiro). Por esta opción decantá-
ronse 438 veciños/as, mentres que 52 vota-
ron “NON” e 13 en branco (houbo tamén 5
votos nulos). A participación foi do
44,59%, case medio punto por baixo da
media rexistrada na provincia de Ourense
(45,07%). A próxima cita electoral serán os
comicios municipais (maio ou xuño de
2007).

Abstención
55,41

Nulos 0,98

Non
10,24

Branco 2,56

Sí
86,22

O PSdeG-PSOE, claro gañador no noso municipio
Resultados das Eleccións Autonómicas do 19-X en Castrelo

P  G-PSOE
DE

418 315 112 3 0 5

OUTROSFPG NULOS/EN
BRANCO

Censo

Votantes

1.129

853

75,6

24,4

Participación %

Abstención %

O PSdeG-PSOE foi o claro gañador en
Castrelo do Val das eleccións autonó-
micas, celebradas o pasado 19 de
xuño. Nesta importante cita electoral
superou o 49% dos votos emitidos
polos nosos veciños/as. O PP foi a se-
gunda forza política máis votada
(37%), por diante do BNG, que acadou
o 13,1%. Socialistas e nacionalistas
pactaron un Goberno de coalición na
Xunta de Galicia

! ¿Que agarda do novo Goberno galego? ! ! ! ! ! ! ! ! !Tribuna de opinión

Raúl Fernández (PSdeG-PSOE) Mª Carmen Alonso (PP) Xosé Barxa (BNG)

1.- Os galegos propiciaron un move-
mento de cambio. Agárdase unha nova
etapa esperanzadora, e penso que
debe haber un bo entendemento entre
socialistas e nacionalistas.
2.- A nivel local, os resultados confirman
unha maioría progresista, xa que foi a
primeira vez que o PSdeG-PSOE ga-
ñou eiquí unhas eleccións autonómicas.
3.- As expectativas son boas, xa que
penso que haberá unha maior sensibi-
lidade cara ó noso concello.

1.- Para o PP foi un bo resultado, me-
llor do que se agardaba. Penso que se
debía modificar a lei de partidos para
que forzas minoritarias, como o BNG,
non cheguen a decidir un goberno e
teñan importantes responsabilidades.
2.- Agardábase, porque o actual alcalde
leva moitos anos, e tamén influíu o cam-
bio do Goberno central.
3.- Non creo que poida sair adiante o
pacto PSOE-BNG. Inspírame pouca
fiabilidade, seriedade e confianza.

1.- Os resultados do BNG a nivel gale-
go son meritorios. En contra, coma
sempre, tivemos ós medios de comuni-
cación e o medo que metía a dereita,
ameazando do “perigo nacionalista”.
2.- Estas eleccións, extrapolando o
resultado a unhas municipais, foron
boas para o BNG, xa que obteríamos un
concelleiro.
3.- Eu son optimista. Penso que vai
haber unha rexeneración democrática
e maior conciencia de país.

Resultados
En porcentaxes

“Agardo unha
maior receptivi-
dade da nova
Xunta para me-
llora-las nosas
infraestructuras
básicas”

“Non creo que
saia nada bo
do pacto entre
PSOE e BNG.
Teño pouca
confianza no
novo goberno”

“Vexo importan-
te a Lei de coor-
dinación das
Deputacións, un
novo Estatuo e
o recoñecemen-
to da débeda
histórica””

1.- ¿Como valora os resultados das eleccións autonómicas, a nivel xeral?
2.- ¿Agardaba o escrutinio que se rexistrou en Castrelo do Val?
3.- ¿Cales son as expectativas de futuro co novo Goberno bipartido da Xunta?
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A reforma das infraestructuras experimenta un avance importante

O Concello participa na modernización
dos servizos básicos en todo o municipio

A mellora de estradas, camiños e pistas forestais, a
ampliación e reforma das redes de abastecemento e de

sumidoiros son algúns dos logros máis salientables

Os fornos comunitarios desenv
tante, para continua-las tradici
ños. O de Vilar (na foto) tamén 
a través de diversos traballos d

A construcción de novos cen
Piornedo) pretende dotar a tó
mesmos servizos. Tamén se tra
tectura e do patrimonio munici

A Xunta e o Concello colabor
social de Monteveloso. A co
Belén Prado, e o alcalde de Ca
ron en Santiago o convenio en

CAMPOBECERROS
! Execución da 2ª fase do teleclube (corres-
pondente á anualidade do ano 2005). Re-
matada esta fase, o centro social xa será ope-
rativo e quedará para o ano 2006 a terceira
fase, que corresponderá ó adecentamento
exterior.
! Acondicionamento e iluminación da zona
de baño.
! Renovación do alumeado público na súa
totalidade.

PORTOCAMBA
! Renovación total da rede de iluminación
pública.
! Obras de colaboración entre o pobo e o
Concello.

VEIGA DE NOSTRE
! Pavimentación do novo acceso á estrada
Veiga de Nostre-Parada.
! Prolongación do colector de augas fluviais.
! Renovación do alumeado público.

SANGUÑEDO
! Remate do centro social.

MONTEVELOSO
! Execución da 1ª fase do centro social
(anualidade 2005). Nesta fase constrúese a
estructura do edificio. Durante o ano 2006
procederase á execución da 2ª fase para
remata-lo.

SAN PAIO
! Construcción do novo depósito de abaste-
cemento e unha nova captación de auga.

PIORNEDO
! Diversos traballos de saneamento e pavi-
mentación na entrada do pobo.
! Construcción do centro social e forno.

FONTEFRÍA
! Prolongación das redes de sumidoiros e de
abastecemento no tramo da estrada OUR-
114.

Cumpridos xa os
dous primeiros
anos da actual

Corporación
municipal (2003-
2007), o balance

de xestión presen-
ta unha importan-

te relación de
obras que sitúan a
Castrelo do Val á
altura dos conce-

llos máis desen-
volvidos da nosa

provincia.
!

AAss  aaccttuuaacciióónnss  ddoo  CCoonncceelllloo  ddee  CCaassttrreelloo  ddoo  VVaall  ttiivveerroonn  ccoommoo  oobbxxeeccttiivvoo  pprriioorriittaarriioo
ddeessddee  aa  ttoommaa  ddee  ppoosseessiióónn  ddaa  nnoovvaa  CCoorrppoorraacciióónn  mmuunniicciippaall  ddaarr  rreessppoossttaa  ááss  ddeemmaann-
ddaass  ddee  ttóóddoollooss  rreessiiddeenntteess  nnoo  mmuunniicciippiioo,,  tteennttaannddoo  ddiissttrriibbuuiirr  ddoo  xxeeiittoo  mmááiiss  rraacciioonnaall
ppoossiibbllee  ooss  lliimmiittaaddooss  rreeccuurrssooss  ccoonn  qquuee  ccoonnttaa  aa  iinnssttiittuucciióónn  mmuunniicciippaall..  AAíínnddaa  aassíí,,  ooss
pprrooxxeeccttooss  ddee  oobbrraass  bbeenneeffiicciiaarroonn  áá  pprrááccttiiccaa  ttoottaalliiddaaddee  ddaa  nnoossaa  xxeennttee,,  eenn  ttóóddoollooss
nnúúcclleeooss  ddee  ppoobbooaacciióónn..  AAoo  mmeessmmoo  tteemmppoo,,  xxeessttiioonnáárroonnssee  oouuttrraass  aaccttuuaacciióónnss  qquuee  xxaa
eessttáánn  eenn  mmaarrcchhaa  oouu  ppeennddeenntteess  ddee  eexxeeccuucciióónn,,  ppeerroo  qquuee  sseerráánn  rreeaalliiddaaddee  eenn  ppoouuccoo
tteemmppoo,,  ee  nnaass  qquuee  ccoollaabboorraann  oouuttrraass  AAddmmiinniissttrraacciióónnss  ppúúbblliiccaass..  AA  mmeelllloorraa  ddaa  rreeddee
vviiaarriiaa,,  ddaass  rreeddeess  ddee  aabbaasstteecceemmeennttoo  ddee  aauuggaa  ee  ddee  ssuummiiddooiirrooss,,  ddaa  iilluummiinnaacciióónn  ppúúbbllii-
ccaa,,  eettcc..,,  ssoonn  aallggúúnnss  eexxeemmppllooss  ddeessttee  eessffoorrzzoo  ccoommppaarrttiiddoo  ppoorr  mmooiittooss  ee  mmooiittaass,,  qquuee
ffaann  ddee  CCaassttrreelloo  ddoo  VVaall  uunn  ccoonncceelllloo  ccuunn  aallttoo  nniivveell  ddee  iinnvveessttiimmeennttooss  ppoorr  hhaabbiittaannttee  ee
aannoo..

SSee  aa  ddoottaacciióónn  ddee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  bbáássiiccaass  éé  uunn  oobbxxeeccttiivvoo  pprriioorriittaarriioo,,  nnoonn  oo  éé
mmeennooss  aa  mmeelllloorraa  ddooss  sseerrvviizzooss  aaddmmiinniissttrraattiivvooss,,  ffaacciilliittaannddoo  aa  ttóóddoollooss  vveecciiññooss  uunnhhaa
xxeessttiióónn  mmááiiss  eeffiiccaazz  nnaa  ttrraammiittaacciióónn  ddee  aaxxuuddaass  ee  ssuubbvveenncciióónnss  ddee  ttiippoo  ssoocciiaall,,  ppaarraa
aaccoonnddiicciioonnaammeennttoo  ddee  vviivveennddaass,,  ppaarraa  ddeesseennvvoollvveerr  pprrooxxeeccttooss  eemmpprreessaarriiaaiiss  ee  llaabboo-
rraaiiss,,  ee  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  ttooddoo  ttiippoo..  OO CCoonncceelllloo  ccoollaabboorraa,,  aasseemmaaddee,,  ccoonn  ccoolleeccttiivvooss  ccuull-
ttuurraaiiss,,  vveecciiññaaiiss  ee  ddeeppoorrttiivvooss  ddiissppoossttooss  aa  ddiinnaammiizzaa-llaa  vviiddaa  ssoocciiaall  ddoo  nnoossoo  mmuunniicciippiioo..
AAss  nnoovvaass  tteeccnnoollooxxííaass  ddaa  iinnffoorrmmaacciióónn,,  ccoommoo  oo  sseerrvviizzoo  ggrraattuuiittoo  ddee  IInntteerrnneett  RRuurraall,,
ttaamméénn  eessttáánn  aa  ddiissppoossiicciióónn  ddee  ttóóddoollaass  ppeerrssooaass  iinntteerreessaaddaass..
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olven un labor social moi impor-
óns e lugar de reunión dos veci-
mereceu a atención do Concello
de remodelación.

ntros sociais (na imaxe, o de
ódolos pobos do municipio dos
aballa na restauración da arqui-
ipal.

ran na construcción do centro
onselleira de Asuntos Sociais,
astrelo, Raúl Fernández, asina-
ntre ambas Administracións.

VILAR
! Remodelación do forno comu-
nitario.
! Diversos traballos de adecen-
tamento da praza.

SERVOI
! Diversas actuacións na pisci-
na.
! Actuacións na mellora da
cuberta do forno.

MARBÁN
! Limpeza das fontes e nova
captación de auga.

GONDULFES
! Remate das obras de abaste-
cemento que comezaron en
2004.
! Reforma do saneamento e da
recollida de pluviais en "O Peto".

RIVAS
! Remate da actuación de pro-
tección comezada no ano 2003.

PEPÍN
! Construcción dunha fosa sép-
tica e colector xeral.
! Diversas obras de colabora-
ción entre o pobo e o Concello.

NOCEDO
! Posta en funcionamento da
depuradora de residuais.
! Renovación da rede de sanea-
mento e abastecemento no tramo
OUR113-Cruceiro.
! Obras de pavimentación.

CASTRELO DO VAL
! Remate das obras de sanea-
mento, abastecemento e pavi-
mentacións comezadas en 2005.
! Asfaltado das pistas do Fon-
tairo.
! Nova captación de auga no
entorno do depósito.
! Dotación dun novo centro de
transformación e renovación das
liñas eléctricas de media tensión.
! Urbanización do tramo urbano
de Castrelo da estrada Castrelo-
Gondulfes.

Nocedo estrea un moderno
sistema de depuración

das augas residuais
Nocedo conta cun moderno sistema de depuración das
augas fecais domésticas, a través dun convenio entre o
Concello de Castrelo do Val e a Deputación, dentro do
programa Daredo, promovido polo Plan INTERREG
da Unión Europea. O obxectivo desta iniciativa é ofre-
cer novos métodos de depuración e tratamento de augas
-superadas as tradicionais fosas sépticas- para peque-
nos ou medianos núcleos de poboación como Nocedo.

Unha aposta a prol do medio ambiente
A construcción das novas depuradoras leva aparellada a
instalación dos colectores que conectan as fosas sépticas
para conduci-las augas fecais ata o centro de tratamento
e eliminación de resíduos. As novas instalacións precisa-
ron unha obra civil de formigón na base, como paso pre-
vio á instalación da depuradora por medio dunha grúa de
grandes dimensións.

¿¿CCoommoo    ffuunncciioonnaa??
Inxéctase aire á planta de aireación; despois pasa a la
cámara de decantación, onde se produce a separación
das graxas dos sólidos. Eiquí, os tubos de recirculación
de lodos activos fan que eses lodos e as graxas que saen
á superficie volvan a introducirse na cámara de aireación.
O ciclo ten una duración de entre 20 e 60 días. Ó intro-
duci-lo aire, inxéctase tamén un fluxo bacteriano que é o
que vai traballar coa materia orgánica, que queda degra-
dada.
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A teleasistencia, de moita utilidade
para as persoas que viven soas

Este servizo social, subvencionado
pola Deputación, Xunta e Ministerio
de Traballo, permite ás persoas que
viven soas activar un dispositivo de
emerxencia que levan en forma de
pulseira para avisar de calquera pro-
blema ou incidencia que lles poida
xurdir. Está especialmente indicado
para persoas maiores, que padecen
algunha enfermidade ou minusvalía.
O sistema conecta ó usuario do ser-
vizo coa Central de Atención perma-
nente as 24 horas do día, durante
todo o ano (festivos incluídos). Nesta
Central dispoñen dunha ficha com-
pleta con datos do usuario e informa-
ción dos recursos necesarios para
ofrece-la axuda máis convinte en
cada caso. Pode solicitarse ou reca-
bar máis información nos Servizos
Sociais de Castrelo do Val: Casa do
Concello (tfno. 988 419 002).

SSeerrvviizzooss  SSoocciiaaiiss::  sseemmpprree  ssoolliiddaarriiooss

No último ano atendéronse nas dependencias
municipais a máis de 200 usuarios/as

O departamento de Servizos Sociais
de Atención Primaria do Concello de
Castrelo do Val, coordinado a través
da Mancomunidade, abríu durante o
ano 2004 algo máis de 150 expe-
dentes para solicitudes de axudas,
subvencións, pensións, etc. Os

recursos aplicados corresponden,
na maior parte, a cuestións referidas
á Seguridade Social, vivenda, pres-
tacións de servizos sociais. Os sec-
tores de poboación de maior inci-
dencia son os da terceira idade,
muller e xuventude.

Adela Rodríguez Rúa, traballadora social:
“O noso cometido é informar sobre os recursos

dispoñibles e tramitar todo tipo de axudas”

Servizos
Sociais de
Atención

Primaria de
Castrelo do Val

Horario de atención
ó público:
martes
e xoves,

de 9:00 a 14:30

Pregunta: ¿Que son os Servizos Sociais de Atención Primaria?
Adela: Son aqueles que realizan unha acción social globalizadora e poliva-
lente, dirixidos ó conxunto da poboación do noso ámbito xeográfico, e que
teñen por obxectivo promover e posibilitar o desenvolvemento do benestar
social de tódolos cidadáns do concello de Castrelo do Val.
P: ¿Cales son os programas cos que traballan vostedes?
Adela: Os programas de maior incidencia son os de orientación, asesoramen-
to e información, e o programa de axuda no fogar. A través do primeiro pro-
grama, o que tratamos é de informar ó usuario sobre os distintos dereitos e
recursos en materia de servizos sociais, así como de orientar ás persoas ou
grupos afectados por problemáticas específicas, diagnostica-la situación e
deriva-los, se é necesario, ós servizos sociais de atención especializada.
P: ¿En que consiste o programa de axudar no fogar?
Adela: Está dirixido a aqueles veciños do concello que, por razóns de idade,
de discapacidade total ou parcial, ou as que aprecien os servizos sociais, non
podan atende-las necesidades cotiás para o disfrute dunha boa calidade de
vida. Os beneficiarios reciben asistencia de carácter doméstica e atención
persoal, podendo realizar outro tipo de atencións, como son as psicosociais
e educativas.
P: ¿Que utilidade ten a teleasistencia domiciliaria?
Adela: Moita, e de feito hoxe non supón ningún gasto para o usuario, xa que
a parte que este tería que pagar está subvencionada polo concello, e que
está a ser un dos recursos no que insistimos moito desde o departamento de
servizos sociais para fomenta-lo e lograr aumentar o número de beneficiarios.

SEMPRE Ó TEU CARÓN

AS 24 HORAS DO DÍA
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Aprendizaxe eficaz e divertida

A celebración do Nadal, dos magostos e do
Entroido volveron ter un amplo eco entre a
comunidade educativa. O festival de Nadal
implica a país/nais, profesorado e alumnado, e
os magostos serven para manter viva unha tra-
dición arraigada de vello entre a nosa xente, e
que os novos non deben perder. O mesmo acon-
teceu co Entroido, unha festa sempre orixinal e
de grande colorido, con grande aceptación
entre os máis novos do colexio.

“Carboeiros”, o xornal escolar do CEIP de Chan-
drexa volveu, un ano máis, á cita fidel cos seus
lectores: non só os alumnos e alumnas, senón
tamén moitos pais e nais, que atopan aquí, nos
textos e debuxos dos rapaces, un xeito de ilustra-
ción do que fixeron ó longo do curso. Este xornal
escolar en galego, no que participa toda a comu-
nidade educativa, inclúe reportaxes, debuxos, tex-
tos, fotografías, contos, adiviñas, etc.

O Concello segue a colaborar co Colexio
Público de varias formas: contribuíndo ó man-
temento das instalacións, financiando as via-
xes e saídas extraescolares (neste curso, a
Ourense e A Mezquita, con motivo da
Convivencia Infantil) e na organización dal-
gunhas actividades que se celebran no propio
centro de ensino.

Ademais do Día da Paz, do Día Mundial do
Medio Ambiente, de Halloween, etc., os alum-
nos/as de Castrelo do Val celebraron celebra-
ron a Semana das Letras Galegas, con traba-
llos e obradoiros en torno á figura e á obra de
Lorenzo Varela. O IV Centenario do Quixote
tampouco pasou desapercibido para a comuni-
dade educativa do noso municipio.

O Centro de Ensino de Infantil e Primaria desenvolveu,
como en anos anteriores, un amplo programa de acti-
vidades docentes e extraescolares para tódolos alum-
nos/as. As viaxes culturais e lúdicas, a celebración
das datas con especial significado e outras que lem-
bran as tradicións da nosa terra, etc., serven para
manter un alto grao de cohesión entre os rapaces e
mellora-lo seu rendemento e aprendizaxe escolar. O
novo curso preséntase continuísta nestes obxectivos.

%

%

%
%

O colexio público promove numerosas actividades entre os alumnos/as

Excursión no Tren de Lingua
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Un concello limpo é cousa de todos/as

En Castrelo do Val, tamén

¡Colabora!

¿Un lugar para descansar, disfrutar da paisaxe e da boa xente,
facer deporte, pasear...? Sen dúbida, Castrelo do Val. Pero se
isto non é dabondo, a Asociación Cultural A Cabanca, que
preside Xosé Lois Santiago, desenvolve un amplo e completo
programa de actividades durante todo o verán, dirixido, sobre
todo, á xente máis nova do noso municipio:
Campionato de Baloncesto 3x3 (29 e 30 de xullo), nas instala-
cións deportivas do colexio público.
Torneo de fútbol-sala (6-7 de agosto). Tamén na cancha esco-
lar, dirixido a deportes menores de 18 anos do concello e
comarca.
Rave Rural (12 de agosto). Na área recreativa de As Batocas,
unha noite de música electrónica.
Curso de marroquinería (mes de setembro).

Un verán divertido

! O día 7 de xuño de 2005 celebrouse
na Casa do Concello un Seminario de
Difusión das Novas Tecnoloxías, dirixi-
do ós empresarios de Castrelo do Val a
través do IGAPE. O seminario, imparti-
do en horario de mañá e tarde, con-
citou o interese dos em-
presarios de Castrelo do
Val, que acodiron en
gran número.
Os máis novos tamén
se implican coas
novas tecnoloxías
da comunicación a
través dos ordena-
dores da Biblioteca
Municipal, na Casa
do Concello, que
están conectados a
Internet vía satélite.
Un servizo gratuito que
serve tamén de apoio ós
nosos escolares durante o
curso lectivo.

! A zona do río Támega figura entre as
catro propostas da nosa provincia para seren
convertidas en "lugares de interese comuni-
tario (LICs). Trátase de conserva-la riqueza
deste entorno para converti-lo en exemplo

de respeto ó medio ambiente.
De ser aceptada esta

proposta, permitirá
axudas para unha

especial conser-
vación da ri-
queza natural
destas zonas
e a promo-
ción dos
seus recur-
sos, que po-

derán conver-
tirse en pro-

ductos turísti-
cos. Ademais, po-

derá cumplir unha
función pedagóxica e

educativa para os escolares.

! Castrelo do Val ocupa agora o segundo
lugar no ránking galego de montes con
certificación forestal, que acredita a xes-
tión e explotación sostible dos recursos. O
noso municipio figura con 5.366 hectáreas
(o ano pasado contaba con 4.110 Has.), e
só é superado por Laza, que ten 7.224.
Ademais de contar con madeira de calida-
de e mellor valoración no mercado, outro
aspecto a salientar é a importancia que ten
a preservación dos espacios forestais pola
propiedade que teñen de fixa-lo carbono á
biomasa, ó transforma-lo dióxido de car-
bono do ambiente para xenerar osíxeno e
purifica-lo noso medio ambiente.

AS MULLERES APRENDEN
RESTAURACIÓN

A Asociación de Mulleres "O Castro" de
Castrelo do Val organizou un curso de res-
tauración de mobles antigos. As partici-
pantes aprenderon as técnicas para recupe-
rar antigos aparellos e mobles para con-
verti-los en obxectos de uso cotián ou
decorativo, como mesas, camas...

As novas tecnoloxías,
ó alcance de tod@s

O río Támega aspira a
ser espacio protexido

Medra a superficie
forestal certificada


