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Relevo á fronte da Alcaldía
Vicente Gómez tomou posesión do seu cargo como alcalde
de Castrelo do Val, trala renuncia do anterior rexedor muni-
cipal, Raúl Fernández. Vicente é o terceiro alcalde da demo-
cracia, desde 1979, despois de Severino Álvarez e do pro-
pio Raúl. Ao mesmo tempo, accedeu á súa acta de conce-
lleira Purificación González, que figurou no número sete da
candidatura do PSdeG-PSOE nas eleccións municipais de
2003. Raúl Fernández tivo que renunciar á alcaldía tralo seu
nomeamento como delegado provincial da Consellería de
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes da Xunta.

Máis proxectos
de obras

O Concello de Castrelo do
Val xestiona coa Xunta de
Galicia a mellora das estra-
das OU-113 (Verín-Laza) e
OU-114 (Caldeliñas-Cam-
pobecerros). Outros pro-
xectos céntranse na cons-
trucción de novos centros
sociais, na mellora da rede
viaria local, recuperando o
proxecto dunha ponte so-
bre o río Támega na zona
dos Campos, en Castrelo,
e na instalación de novas
redes de abastecemento e
saneamento que beneficia-
rán á capitalidade munici-
pal e a Nocedo.

Obradoiro de
emprego

Un Obradoiro de Emprego
facilitará formación laboral
a 30 veciños e veciñas nas
modalidades de albanele-
ría, cantería e restauración
de áreas degradadas. O
Concello ultima o proxecto
para presenta-lo na delega-
ción provincial da Conse-
llería de Traballo. Durante
un ano, os alumnos/as
aprenderán oficios tradicio-
nais e traballarán no acon-
dicionamento dos fornos
de Castrelo e Nocedo, do
parque do Terrón, de dúas
fontes en Pepín e de varios
fiadeiros en Castrelo.

Memoria dos
carrilanos

Un libro editado por Edi-
cións Xerais maila Deputa-
ción de Ourense co título
de “Carrilanos” tenta que
non se esqueza o que sig-
nificou o esforzo de millei-
ros de traballadores na
construcción do camiño de
ferro entre Puebla de Sa-
nabria e Ourense. O autor
é o xornalista verinense
Rafael Cid, gañador dos
premios Galicia de Comu-
nicación 2004, Carracedo e
do Festival de Cine In-
dependente de Ourense
polo documental sobre os
carrilanos.

Estación de
Campobecerros
A estación do ferrocarril de
Campobecerros vaise con-
vertir nun albergue e nun-
ha aula de natureza, a tra-
vés dun proxecto do Ins-
tituto Ourensán de Desen-
volvemento Económico
(INORDE) que contempla
o investimento de 500.000
euros nos traballos de
acondicionamento. Este
punto servirá de base de
actividades para o turismo
activo con escolas de for-
mación e actividades a
desenvolver no parque
natural da Serra do Inver-
nadeiro.

!"
No nome da Corporación municipal, traballadores e funcionarios/as
do Concello, desexo a tódolos veciños e veciñas unhas felices festas e

un Aninovo cheo de ledicia, saúde e boas noticias.
Vicente Gómez García, alcalde



Páxina 2

EEEE dddd iiii tttt oooo rrrr iiii aaaa llll

Sen chegar ós niveis de devastación que se rexistraron
en outros concellos do noso entorno, como Vilardevós,
Monterrei e Laza, Castrelo do Val volveu ser un dos con-
cellos máis afectados polos incendios forestais durante o
pasado verán. De nada serviron os traballos de desbro-
ce e a ordenación dos montes, dous aspectos que si
túan a Castrelo do Val entre os concellos que
mellor xestionan os seus recursos
forestais. O lume cebouse, so-
bre todo, nos comunais de
Gondulfes e Pepín, e, en
menor medida, en ou-
tros do municipio,
con perdas cuan-
tiosas, tanto eco-
nómicas, pola
madeira queima-
da, como medio-
ambientais e ci-
nexéticas. Trátase
dun problema grave
e que esixe medidas
drásticas que axuden a
soluciona-lo, para evita-la
penosa imaxe dun fermoso
concello coma o noso convertido
nunha triste postal en branco e negro.

A pesar das dificultades, algo hai que facer. Xa se
albiscan algunhas medidas por parte do Goberno cen-
tral, como anunciou o presidente José Luis Rodríguez
Zapatero durante a visita á nosa comarca, na compaña
do presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño. Semella
positivo que se artellen axudas directas para repara-los

danos, tanto en bens públicos como privados. Tamén a
Administración autonómica baralla algunhas medidas,
como as de obrigar a manter limpas as parcelas, o banco
de terras, unha maior vixilancia, etc., pero de pouco ser-
virá todo isto se non tomamos unha conciencia clara de
que está en xogo o porvir desta zona, unha das máis

dinámicas en canto á proxectos no eido fores-
tal, como o atestigua a certificación de

5.366 hectáreas co selo de cali-
dade Paneuropea en varias

comunidades de mon-
tes.

En Castrelo do Val
debemos adquirir
conciencia do
grave perxuizo
que supón o lu-
me para todos e
apostar polo

desenvolvemento
sostible, convenci-

dos de que o sector
agropecuario e forestal

debe ser un dos eixos im-
portantes, que aínda non están

o suficientemente valorados pero que,
sen dúbida, teñen un gran potencial de futuro.

Na man de todos está velar tamén por esa gran riqueza
paisaxística e medioambiental que van herdar os nosos
devanceiros. (Na imaxe, de esquerda a dereita, o dele-
gado do Goberno en Galicia, os presidentes da Xunta e
do Goberno maila ministra de Agricultura, no Parador
Nacional de Verín).

Rematar cos incendios forestais é tarefa colectiva

A través do decreto 228/2002, de 20 de
xuño, o Diario Oficial de Galicia deu publici-
dade ás condicións que rexerán a concesión
de subvencións para acondicionar vivendas
no medio rural. O prazo de solicitudes per-
manece en vigor ata o día 31 de decembro
de 2005 (agárdase a ampliación do prazo).

Entre os requisitos esixidos figura que os
ingresos familiares ponderados non exce-
den de 2,5 veces o salario mínimo interpro-
fesional e que leven residindo dende hai
cinco anos, como mínimo, no noso concello
(esta condición non é necesaria para os que
vivan fora de Galicia).

Axudas para rreehhaabbii ll ii ttaacciiÛÛnn de vivendas rurais

Información e tramitación de solicitudes:

CCCC aaaa ssss aaaa     dddd oooo     CCCC oooo nnnn cccc eeee llll llll oooo
dddd eeee     CCCC aaaa ssss tttt rrrr eeee llll oooo     dddd oooo     VVVV aaaa llll
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O presidente Zapatero prometeu axudas á nosa comarca para palia-lo efecto dos incendios

Raúl Fernández preside a delegación da Consellería
de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

!

O alcalde de Castrelo do Val, Vicente Gó-
mez, participou en Verín na reunión que
mantiveron os presidentes do Goberno,
José Luis Rodríguez Zapatero, e da
Xunta, Emilio Pérez Touriño, cos repre-
sentantes dos concellos das comarcas de
Verín-Monterrei, Viana e Conso-Frieiras,
algunhas das máis castigadas polos
lumes forestais durante o verán. No-
vedoso foi o anuncio por parte de Za-
patero de que tódolos concellos que sofri-
ron lumes con nivel de “alerta 1” poderán
acollerse ó Real Decreto sobre incendios.
O presidente da Xunta, Emilio Pérez
Touriño, que tamén asistíu á xuntanza,
salientou “o traballo dos alcaldes, que
sempre estiveron en primeira liña”.

Vicente Gómez reuníuse cos delegados da Xunta de Galicia na provincia de Ourense

!

Desde a súa toma de posesión como
alcalde, Vicente Gómez, desenvolveu
unha intensa actividade para recaba-la
axuda da Administración autonómica ós
proxectos do noso Concello. Vicente
reuníuse en Santiago de Compostela
cos conselleiros de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible, Manuel
“Pachi” Vázquez, e de Traballo, Ricardo
Varela. A nivel provincial mantivo tamén
xuntanzas cos distintos delegados/as
das consellerías da Xunta (na imaxe,
xunto ó delegado de Medio Rural, Xosé
Rodríguez). Estas xestións deron como
resultado novos proxectos de obras.

!

Despois de 18 anos á fronte da
Alcaldía de Castrelo do Val, Raúl
Fernández asumíu un novo reto
político e profesional ó acepta-lo
cargo de delegado provincial da
Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Transportes.

Por ser incompatible co cargo
de alcalde, Raúl presentou a súa
demisión como alcalde, que ocupa
agora Vicente Gómez. Outra conse-
cuencia foi a toma de posesión co-
mo concelleira polo grupo municipal
do PSdeG-PSOE de Purificación
González. Pesia elo, Raúl segue
case ó día o acontecer na Casa do
Concello e no municipio de Castrelo
do Val. Asegura que desde o seu
novo cometido vai traballar por
sacar adiante novos proxectos de
mellora das infraestructuras locais.

Programas de
emprego benefician

a 18 persoas

A través de diversas moda-
lidades de contratación, o
Concello de Castrelo do Val
facilitou emprego durante o
último ano a 18 persoas.
Nove integraron as briga-
das municipais de obras,
encargadas da execución
de varios proxectos polo
sistema de “administra-
ción”, que axiliza os trámi-
tes e supón un aforro eco-
nómico para as arcas muni-
cipais. Outras sete persoas
formaron parte dunha briga-
da de incendios, e dúas
máis realizan funcións de
xardinería, a través do Plan
Labora.

O alcalde de Castrelo, Vicente Gómez (terceiro
pola dereita) participou na xuntanza de alcal-

des cos presidentes do Goberno e da Xunta.
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A nova Xunta de Galicia apoia varios proxectos municipais

Continúan os traballos para amplia-las
infraestructuras viarias e hidráulicas

Os próximos meses serán importantes para defini-los
proxectos de reforma das estradas de Verín-Laza e

Caldeliñas-Campobecerros

A renovación e ampliación das
Castrelo é un dos proxectos má
cutar nos próximos meses. Co
abastecemento durante os per

O de Nocedo é un dos poucos
está en funcionamento. Para ev
lo, o Concello mailo Plan Leade
euros. Preténdese manter viva 

A sala multimedia e a biblio
parte da ampliación que se rea
á parte de atrás. Dispór de má
llor atención ós veciños/as é o

Abastecemento e saneamento
en Castrelo e Nocedo

! O Concello entregoulle ó organismo autónomo
Augas de Galicia, dependente da Consellería de
Medio Ambienteda Xunta de Galicia, o proxecto
para mellora-las redes de subministración de auga
potable e de recollida e tratamento das augas resi-
duais en Castrelo do Val e Nocedo do Val. En
Castrelo vaise facer unha nova captación, unha
estación de bombeo e un novo depósito con capa-
cidade para 300.000 litros. O proxecto, que estivo
a exposición pública na Casa do Concello, con-
templa en Nocedo a renovación das redes hidráu-
licas que quedaron pendentes de fases anteriores,
así como unha nova captación a través dun pozo
de barrena e un depósito de 150 mil litros.
Agárdase que as obras estean rematadas antes do
próximo verán.

O Plan de Urbanismo quedou
aprobado inicialmente

! A Corporación municipal deu o visto bó ó pro-
xecto do Plano Xeral de Ordenación Municipal de
Castrelo do Val, como paso previo á exposición
pública, que se realizou durante os meses de

novembro e decembro. Durante un mes, os pro-
pietarios e veciños poideron alegacións contra o
proxecto, sobre todo no referido ás zonas delimita-
das para ampliación de núcleos. Despois, proce-
derase ó análise das alegacións, unha por unha,
para ver cales poden ser aceptadas e incluídas na
revisión do Plan. Como trámite final, vaise enviar o
proxecto á Xunta de Galicia, quen dictaminará se o
aproba definitivamente, de acordo coa nova Lei do
Solo de Galicia.

Centros sociais en
Monteveloso e Campobecerros
! O Concello de Castrelo do Val traballa, en cola-
boración coa Consellería de Asuntos Sociais
(agora Vicepresidencia da Igualdade e do Be-
nestar da Xunta) na construcción do centro social
de Monteveloso, que se está a executar en dúas
fases. Na primeira, durante o 2005, investíronse
21.000 euros. Unha cantidade semellante será
consignada nos orzamentos do ano 2006 para
remata-lo proxecto.

En Campobecerros realizáronse novos traba-
llos para reforma-lo teleclube, que serán completa-
dos durante o novo ano cun investimento engadido
de 16.000 euros.

O ano 2005 coin-
cidíu cos relevos á
fronte da Xunta de
Galicia e do Con-
cello de Castrelo
do Val. Por unha

banda, Emilio
Pérez Touriño,

como presidente
de tódolos gale-
gos, e por outra,
Vicente Gómez,

como alcalde, asu-
miron senllos retos
cheos de ilusión e

de esperanza.

"

AA  cchheeggaaddaa  áá  XXuunnttaa  ddee  GGaalliicciiaa  ddoo  GGoobbeerrnnoo  bbiippaarrttiittoo  aabbrrííuu  uunn  ppeerrííooddoo  ddee  eessppeerraannzzaa
ppaarraa  qquuee  ppooiiddaann  lleevvaarrssee  aaddiiaannttee  mmooiittooss  ddooss  pprrooxxeeccttooss  qquuee  tteenn  oo  CCoonncceelllloo  ddee
CCaassttrreelloo  ddoo  VVaall..  AAllggúúnnss  sseerráánn  rreeaalliiddaaddee  bbeenn  aaxxiiññaa,,  ccoommoo  oo  ddaa  aammpplliiaacciióónn  ee  rreennoovvaa-
cciióónn  ddaass  rreeddeess  hhiiddrrááuulliiccaass  eenn  CCaassttrreelloo  ee  NNoocceeddoo,,  oouu  aa  ccoonncceessiióónn  dduunn  OObbrraaddooiirroo  ddee
EEmmpprreeggoo  qquuee  sseerrvviirráá  ppaarraa  ddiinnaammiizzaa-lloo  mmeerrccaaddoo  llaabboorraall  ee  aa  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  zzoonnaass
vveerrddeess  ee  ddoo  nnoossoo  ppaattrriimmoonniioo  ttrraaddiicciioonnaall  ((ffoorrnnooss,,  ffoonntteess,,......))..

OOuuttrroo  aassppeeccttoo  iimmppoorrttaannttee  qquuee  ddeebbee  rreeppeerrccuuttiirr  eenn  bbeenneeffiicciioo  ddee  CCaassttrreelloo  ddoo  VVaall  éé
oo  ddaa  mmeelllloorraa  ddaa  rreeddee  vviiaarriiaa  llooccaall,,  ssoobbrree  ttooddoo  ddooss  pprriinncciippaaiiss  eeiixxooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn::
ppoorr  uunn  llaaddoo  ccaarraa  aa  VVeerríínn  ee  LLaazzaa,,  aa  ttrraavvééss  ddaa  eessttrraaddaa  OOUU-111133,,  ee,,  ppoorr  oouuttrroo,,  uunnhhaa
mmeelllloorr  vveerrtteebbrraacciióónn  ddooss  nnúúcclleeooss  ddaa  ppaarrttee  aallttaa  ddoo  mmuunniicciippiioo,,  ppoollaa  eessttrraaddaa  OOUU-111144,,
qquuee  ccoommuunniiccaa  CCaallddeelliiññaass  ccoonn  CCaammppoobbeecceerrrrooss..

OOss  pprrooxxeeccttooss  mmuunniicciippaaiiss  iinncciiddeenn  ttaamméénn,,  aa  ttrraavvééss  ddee  vvaarriiooss  pprrooxxeeccttooss,,  nnaa  rreeffoorr-
mmaa  oouu  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  cceennttrrooss  ssoocciiaaiiss,,  ppaarraa  qquuee  ooss  vveecciiññooss  ee  vveecciiññaass  tteeññaann  uunn
lluuggaarr  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa  ee  ppaarraa  aass  cceelleebbrraacciióónnss  ffeessttiivvaass,,  ccoonnttiinnuuaannddoo  ccoo  ttrraabbaalllloo  ddeesseenn-
vvoollvviiddoo  nneesstteess  úúllttiimmooss  aannooss  aa  pprrooll  ddaa  ccoonnsseerrvvaacciióónn  ddoo  nnoossoo  ppaattrriimmoonniioo  ppooppuullaarr,,  hhiiss-
ttóórriiccoo  ee  rreelliixxiioossoo..

IInniicciiaattiivvaass  mmuunniicciippaaiiss  ppeerrmmiittiirroonn  nnooss  úúllttiimmooss  mmeesseess  aaddeecceennttaa-llaass  rriibbeeiirraass  ddooss
rrííooss  CCaammbbaa  ee  TTáámmeeggaa,,  nnaass  zzoonnaass  ddee  CCaammppoobbeecceerrrrooss,,  PPoorrttooccaammbbaa  ee  CCaassttrreelloo  ddoo  VVaall,,
ee  ccuullmmiinnaa-llaa  rreemmooddeellaacciióónn  ddaa  CCaassaa  CCoonnssiissttoorriiaall,,  qquuee  ooffrreeccee  aaggoorraa  nnoovvaass  ddeeppeennddeenn-
cciiaass  qquuee  aallbbeerrggaann  mmááiiss  sseerrvviizzooss  ee  mmeelllloorraann  aa  aatteenncciióónn  óóss  nnoossooss  vveecciiññooss//aass..
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 redes hidráulicas en Nocedo e
áis importantes que se van exe-
ntribuirá a evitar problemas de
íodos de seca estival.

 muíños da comarca que aínda
vita-lo seu deterioro e restaura-
er Plus aportarán máis de 15 mil
 a nosa arquitectura tradicional.

oteca municipal ocupan agora
alizou na Casa do Concello cara
áis espacio e ofrecer unha me-
o obxectivo deste proxecto.

Ampliación da Casa
do Concello

! Nestes últimos meses complétáronse os
traballos de ampliación e reforma interior da
Casa Consistorial de Castrelo, a través dun
convenio coa anterior Consellería de Xustiza.
Agora, as dependencias municipais dispoñen
de garaxe e almacén, na planta baixa, e de
biblioteca e sala multimedia no primeiro andar.
Tamén se pintaron as instalacións e se mello-
raron algúns servizos.

Proxectos na rede viaria
de Castrelo e Vilar

! O Concello solicitoulle á Consellería de
Medio Rural que retome o proxecto de cons-
trucción dunha ponte sobre o río Támega, na
zona dos Campos, prevista xa cando se aco-
meteu a concentración parcelaria de Castrelo
do Val. A ponte comunicará o noso concello
coa zona de Vences. Os dous concellos afec-
tados, Castrelo e Monterrei, solicitaron en
senllos acordos plenarios que se materialice
esta iniciativa. En Vilar existe o proxecto de
realizar unha saída cara ó Norte, a través
dunha pista asfaltada de 700 metros.

Reforma de pistas agrícolas
en varios núcleos

! Na entrevista que mantivo co delegado de
Medio Rural, o alcalde, Vicente Gómez, solici-
toulle a mellora da plataforma das pistas da
concentración parcelaria e das gabias en
Castrelo, Pepín, Ribas e Nocedo. Tamén figu-
ran nos proxectos municipais o afirmado do
acceso Sur a Gondulfes e do camiño de
Fontefría-Monteveloso, así como o asfaltado
do camiño de Sanguñedo a Piornedo.

Limpeza dos ríos de Campos,
Castrelo e Portocamba

! A Confederación Hidrográfica colaborou co
noso Concello na limpeza de varios tramos dos
ríos Camba, en Campobecerros e Portocamba,
e Támega, na zona de Castrelo do Val. En
Medio Ambiente están solicitadas áreas recre-
ativas para os pobos de Nocedo, Fontefría,
Gondulfes, Veiga de Nostre e outros.

Restauración dun muíño
en Nocedo do Val

! A través do Plan Leader Plus, e coa cola-
boración dos veciños, o Concello tramitou unha
subvención de 15.240 euros (9.000 correspon-
den á aportación municipal )euros para restau-
rar un muíño en Nocedo do Val, que aínda está
en funcionamento. Vaise elimina-lo cemento
maila uralita, para deixa-la pedra á vista e
construir un mirador. Tamén está previsto refor-
ma-lo mecanismo interior, cun eixo metálico en
lugar do actual, que é de madeira.

“Carrilanos” é o título do libro e do DVD, obra do
xornalista verinense Rafael Cid, editado pola
Deputación Provincial de Ourense, a través do
Inorde, e por Edicións Xerais. Esta obra, que xurdíu
dun documental do mesmo autor que mereceu
importantes premios, tenta recupera-la memoria
histórica dos traballadores do ferrocarril no tramo
entre Puebla de Sanabria e Ourense.

Na presentación da obra en Ourense, o pasado
20 de decembro, Rafael Cid lembrou que o trazado
Zamora-Coruña levou consigo a construcción de
450 quilómetros de vía, e que no caso do tramo
Puebla de Sanabria-Ourense, pola súa dificultade,
os traballos desenvolvéronse ó longo de 30 anos,
marcando a vida de moitos veciños de Castrelo do
Val, sobre todo na zona de Campobecerros e Por-
tocamba.

Trátase dunha iniciativa máis a prol de recupe-
ra-la memoria histórica dos traballadores que con-
tribuiron ó progreso da nosa terra, aínda a costa da
súa saúde e, moitas veces, da súa propia vida. Os
primeiros actos, nos que participou activamente o
Concello de Castrelo do Val, tiveron lugar en
Campobecerros, co descubremento do monumento
que lembra a xesta de moitos carrilanos anónimos,
nun acto que se renova tódolos anos.

Un libro e un DVD
manteñen viva a memoria

dos nosos carrilanos



Páxina 6

“Tal vez debemos cen-
trarnos agora na mello-
ra das comunicacións
viarias, con prioridades
para as dúas estradas
que artellan o noso
municipio, como son a
de Laza-Verín e a de
Caldeliñas-Campobe-
cerros. Estamos traba-
llando nelo e penso
que deberán facerse
realidade en pouco
tempo”.

“Se os nosos veciños
e veciñas depositaron
a confianza nas suce-
sivas candidaturas que
presidíu Raúl
Fernández foi porque
aprobaron o traballo e
a xestión desenvolvida
nestes anos de atrás,
a pesar das moitas
dificultades que tive-
mos, sobre todo a
nivel de apoio institu-
cional”.

Vicente Gómez García, alcalde
“O noso traballo debe continuar na liña de xestión e

servizo público das Corporacións presididas por Raúl”
Pregunta.- Despois de varios anos na
Corporación, como tenente de alcalde, asu-
míu agora o máximo cargo municipal ¿Agar-
daba este nomeamento?
Vicente Gómez.- As circunstancias, deri-
vada dos resultados das eleccións autonómi-
cas, propiciaron que Raúl fose chamado para
cumprir outros cometidos de responsabilida-
de. O certo é que nunca me plantexara ser
alcalde, senón traballar, desde o cometido
que fose, polo ben e o progreso de Castrelo
do Val. Agora cambiou a situación, e como
alcalde penso seguir traballando para que a
nosa xente poida presumir de concello e de
que goza dunhas boas condicións de vida,
tanto a nivel individual como colectivo.
P.- ¿Haberá un cambio de xestión na Cor-
poración municipal?
Vicente.- Se os nosos veciños e veciñas
depositaron a confianza nas candidaturas
que presidíu Raúl Fernández foi porque apro-
baron o traballo e a xestión desenvolvida nes-
tes anos de atrás, a pesar das moitas dificul-
tades que tivemos, sobre todo a nivel de
apoio institucional. Eu compartín ese traballo,
día a día, e penso que debemos continuar na
mesma liña e cos mesmos obxectivos.
P.- ¿Están definidas as prioridades do seu
mandato?
Vicente.- En xeral, penso que os pobos de
Castrelo do Val dispoñen hoxe dun nivel
aceptable de servizos, que se foron configu-
rando nestes anos de atrás, tanto de abaste-
cemento, saneamento e iluminación pública,
como de centros sociais, etc. Tal vez debe-
mos centrarnos agora na mellora das comu-
nicacións viarias, con prioridades para as

dúas estradas que artellan o noso municipio,
como son a de Laza-Verín e a de Caldeliñas-
Campobecerros. Estamos traballando nelo e
penso que deberán facerse realidade en
pouco tempo. Tamén temos prioridade polo
emprego, e nesa liña enmárcase o proxecto
do Obradoiro que tentamos pór en marcha
durante o ano 2006.
P.- E o Plan Xeral de Ordenación Municipal,
¿de que xeito vai influir no futuro do noso con-
cello?
Vicente.- O Plan Xeral xa está aprobado na
súa fase inicial, e pendente de resolve-las
alegacións que presentaron os nosos veciños
e veciñas. Estou convencido de que cando
entre en vigor imos ter unha ferramenta clave
para defini-lo desenvolvemento de Castrelo
do Val durante o século XXI, xa que elimina
as trabas que tiñamos á hora de determinar
zonas de desenvolvemento industrial e outras
para a construcción de vivendas de promo-
ción pública.
P.- ¿Como contempla o futuro do noso muni-
cipio desde a súa nova responsabilidade
municipal?
Vicente.- Se entre todos somos capaces de
ilusionarnos e de convencernos de que hai
abertas algunhas liñas de progreso que non
debemos desaproveitar, entón son optimista.
Pero aínda así, queda traballo por facer, en
tódolos eidos, e, sobre todo, á hora de fixar
poboación, de crear alternativas para que os
máis novos non teñan que marchar fora por
cuestións laborais. Este traballo implícanos a
todos: desde as Administracións públicas que
están por riba de nós, como o Goberno cen-
tral, Xunta e Deputación, como a todos e cada
ún dos habitantes de Castrelo do Val.

"

Na toma de posesión de Vicente
Gómez como alcalde de Castrelo esti-
veron presentes, xunto a Raúl
Fernández e a numerosos veciños e
amigos, o conselleiro de Medio
Ambiente, Manuel Vázquez Fernández,
o deputado no Congreso Alberto
Fidalgo, os deputados autonómicos
Laura Seara e Pablo López Vidal, e
varios alcaldes da provincia de
Ourense.

Corporación municipal de Castrelo (2003-2007)



Páxina 7

¿Cómo debemos pro-
ceder para desfacernos
dalgún aparello de
grandes dimensións ou
que, polas súas carac-
terísticas, non co-
rresponde a ningún dos
contedores de recollida
selectiva de lixo?

Basta con chamar á
Mancomunidade e faci-

lita-las características
do producto do que

nos queremos desfa-
cer. Alí nos informarán
da hora aproximada e
do día no que se reali-

zará a recollida e o
traslado ata o depósito
no Punto Limpo. Deste
xeito contribuiremos a

mante-lo concello
limpo e a evita-la desa-
gradable imaxe de des-

perdicios, electrodo-
mésticos, colchóns,

etc., espallados polas
beiravías. Asemade,

coa nova Lei de
Protección Medioam-
biental, establécense

importantes multas
para os infractores.

A construcción do Punto  Limpo permitíu a
eliminación de varios vertedoiros en toda a comarca

Teléfono de atención e
información sobre o

Punto Limpo:
988 414 600

(9-14 horas)

A Consellería de Medio Ambiente da Xunta de
Galicia investíu máis de 200 mil euros na construc-
ción do Punto Limpo da Mancomunidade, que está
ubicado no polígono industrial de Pazos. Esto per-
mitíu elimina-los vertedoiros incontrolados por tódo-
los concellos integrados neste ente mancomunado
(Vilardevós, Laza, Monterrei, Verín, Cualedro,
Oimbra e Castrelo do Val).

Unha parcela pechada do recinto industrial de
Pazos acolle un edificio empregado como oficina e
almacén, e contedores de diferentes tipos nos que
se depositará o lixo e os refugallos de grandes
dimensións, como bidóns de pintura, colchóns,
electrodomésticos, tubos fluorescentes, metais, etc.
previa solicitude da recollida por teléfono nas ofici-
nas da Mancomunidade. O material retirado pasará
a formar parte dunha cadea de reciclaxe, destinada
a preserva-lo noso medio ambiente da contamina-
ción e do impacto visual.

! Solicitada  a  ampliación  do
Parque  Natural  ata  a  zona
de  Pena  Nofre
O Concello xestiona coa Consellería de Medio Ambiente e cos veci-
ños de Campobecerros, Piornedo, Monteveloso, Sanguñedo e
Veiga de Nostre a posible ampliación do Parque Natural do
Invernadeiro polo Sur, ata a liña do Alto do Foxo e Pena Nofre.
Para elo daranse charlas informativas nos diferentes pobos
expricando as posibles avantaxes que terían, no caso de que
dean o seu consentimento. Como experiencia recente está o
caso do Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés, que se
ampliou a varios concellos limítrofes, como Calvos de Ran-
dín, Bande, Quintela de Leirado e Verea.

! Castrelo,  na  Xunta
Consultiva  do  Parque  do

Invernadeiro
A Consellería de Medio Ambiente ven de crear (Decreto 540/2005,
do 13 de outubro) a Xunta Consultiva do Parque Natural do
Invernadeiro. Esta Xunta estará presidida por “unha persoa de
recoñecido prestixio no ámbito provincial do parque”, e terá
como vicepresidente ó delegado provincial da Consellería de
Medio Ambiente. Entre os vocais figura o alcalde de Castrelo
do Val, Vicente Gómez, xunto a representantes da Dirección
Xeral de Conservación da Natureza, das Consellerías de
Política Territorial e Medio Rural, do Concello de Vilariño de
Conso e da Universidade de Vigo.
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COL ABORACIÓN CO
CB XUVENTUDE

O Concello de Castrelo do
Val aprobou unha peque-
na subvención para cola-
borar co Clube de Balon-
cesto “Xuventude-Verín”,
no que xogan varios veci-
ños do noso municipio. A
axuda é, sobre todo, para
cubrir parte dos despraza-
mentos na categoría pro-
vincial de baloncesto
afeccioado. Este equipo
colaborou co Concello na
organización do torneo de
baloncesto 3x3, que se
celebrou durante o pasa-
do verán.

! O día 12 de agosto houbo festa a carón do río Támega. A
Asociación Cultural “A Cabanca” organizou o “III Rave Rural”,
na zona das Batocas. Esta festa está pensada, sobre todo,
para a xente nova e ten como protagonista principal a música
electrónica. Nesta ocasión contou coa participación de catro
DJs da bisbarra, que fixeron as delicias dos participantes.

A Asociación Cultural “A Cabanca”
organizou o “Rave Rural 3”

Bo ambiente nas Batocas

Nesta terceira edición do Rave Rural de Castrelo do Val par-
ticiparon unhas 300 persoas, a maioría do noso concello,
pero tamén se deixaron ver moitos visitantes e veciños de
concellos limítrofes, como Verín, Laza e Monterrei.

Este Rave Rural forma parte das actividades que a aso-
ciación “A Cabanca” celebra para recadar fondos para o
funcionamento da mesma, durante todo o ano, polo que
agradece a participación de todos nesta festa e que fan
posible unha maior dinamización de actividades culturais e
lúdicas no noso municipio.

!

O Cantar de Reis:
unha tradición recuperada

! Por terceiro ano consecutivo, os integrantes da asocia-
ción “A Cabanca” cantarán ós Reis, na noite do 5 ó 6 de
xaneiro. Trátase dunha antiga tradición dos nosos devancei-
ros, que se foi perdendo co tempo, e que agora recupera,
felizmente, este entusiasta colectivo cultural que preside
Xosé Lois Santiago “Pello”. Como se facía antes, o Cantar de
Reis inclúe un repertorio a base de panxoliñas, que se vai
interpretando polas portas dos veciños/as, que, en agradece-
mento, teñen o detalle de darlles o aguinaldo e convida-los
ós productos típicos destas datas e da nosa terra.
Éxito do campionato

de fútbol sala
! Sete equipos do concello de
Castrelo do Val e da comarca de
Monterrei-Verín participaron durante
o verán nunha nova edición do cam-
pionato de fútbol-sala, que organi-
zou a asociación “A Cabanca” coa
colaboración do Concello. Dispu-
touse na pista polideportiva do cole-
xio público, os días 6 e 7 de agosto.
Trala final, a victoria foi para o equi-
po do “Construcciones Digno” de
Verín, mentres que o premio de con-
solación foi para o do “Bar Manso”,
de Vences. Tamén se celebrou un campionato de baloncesto
na modalidade de 3x3, que contou coa presencia dun bo
número de participantes.

Apoio ás actividades do colexio
! Como en anos anteriores, o Concello de Castrelo do Val
colabora asiduamente nas actividades extraescolares do
noso Centro de Ensino de Infantil e Primaria, ademais de
axudar ó coidado e mantemento das instalacións escolares.
Recentemente, o Concello subvencionou a viaxe que os
nosos escolares realizaron a Expourense para participar no
salón do lecer e da xuventude “Megaxove”, no que poideron
coñecer e participar en actividades informáticas, xogos coo-
perativos, circuitos de seguridade vial, etc.

Xosé Lois Santiago
“Pello”


