
Obradoiro  de  Emprego  “Ruta  dos  Carboeiros”
Trinta  e  dúas  persoas  aprenden  oficios  tradicionais  durante  un  ano  restaurando
áreas  recreativas  do  concello  e  o  noso  patrimonio  arquitectónico  tradicional

A posta en marcha do Obradoiro contou co res-
paldo da delegada de Traballo en Ourense. Car-
men Rodríguez visitou algunhas obras e animou
ós alumnos/as a implicarse no proxecto e apro-
veita-la oportunidade que se lles brinda.

O delegado provincial da Consellería de Política Terri-
torial, Obras Públicas e Transportes, Raúl Fernández,
considera unha prioridade do seu departamento a
mellora das estradas de Castrelo do Val. Os proxec-
tos están definidos e as obras comezarán axiña.

O presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, visi-
tou o Parque Natural do Invernadeiro para coñece-
la situación actual e avalia-lo proxecto de amplia-
ción. Os técnicos defenden que se extenda cara
ós concellos limítrofes, entreles Castrelo do Val.

Visita da delegada de Traballo Entrevista: Raúl Fernández Ampliación do Invernadeiro
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EEEE dddd iiii tttt oooo rrrr iiii aaaa llll

Entre as moitas preocupacións que tenta resolver a cotío a
Corporación municipal nun lugar destacado figuran a
mellora das infraestructuras básicas en tódolos núcleos, a
dotación de novos servizos que respondan á demanda dos
nosos veciños e veciñas e busca de alternativas laborais ás
persoas que están en situación de desemprego. Esta
aposta semella importante e parte da
necesidade de mellora-la cualifica-
ción profesional destas per-
soas para que lles sexa
máis doado atopar tra-
ballo nun mercado
laboral altamente
competitivo. Des-
de os primeiros
anos 90 xa se
adoptaron as pri-
meiras medidas,
en colaboración
con outras Admi-
nistracións públi-
cas, sobre todo co
INEM maila Xunta de
Galicia. As contratacións
realizadas neste tempo e pro-
gramas específicos para a nosa
xuventude, como a Escola-obradoiro e o
Plan Labora, foron algúns dos primeiros pasos. O
resultado desta experiencia animou ós nosos responsables
municipais a continuar desenvolvendo proxectos que asen-
tasen a poboación nesta fermosa terra, e reafirmounos nese
compromiso de abrir novos vieiros nos eidos laboral e pro-
fesional a moitos veciños e veciñas.

Nesa liña xurdíu unha nova iniciativa por parte do
Concello de Castrelo do Val, en colaboración coa Conse-
llería de Traballo da Xunta de Galicia, para tentar de axu-
dar ós veciños e veciñas que aínda están en situación de
desemprego e que desexan sentirse máis útiles na nosa

sociedade.
Durante un ano, o Obradoiro “Ruta dos

Carboeiros” contribuirá tamén á
recuperación do noso patrimo-

nio tradicional e popular.
O reto para os 32 alum-

nos/as, os monitores e
o cadro directivo e

de formación será o
de abrir novos
vieiros cara ó mer-
cado laboral. E os
obxectivos tamén
quedaron plena-

mente definidos: a
recuperación de zo-

nas verdes, a mellora
de mobiliario urbano, a

restauración de fornos,
fontes, prazas e centros so-

ciais, ou a sinalización da Ruta
dos Carboeiros, entre Castrelo e Cam-

pobecerros. Cando chegue a hora de facer balance,
aló polo verán de 2007, teremos ocasión de comproba-los
progresos importantes nestes traballos e no proceso de for-
mación nos oficios tradicionais que desenvolveron os par-
ticipantes e que deben servirlles de proveito nun futuro
inmediato.

As iniciativas de emprego, unha sabia resposta á demanda social

O capítulo de investimentos acapara o 68% do orzamento municipal

Orzamento
1.631.750

 euros

Investimentos
 68,39*

Persoal
14,83*

Gastos financeiros
 0,61*

*En porcentaxe. Datos de 2006.

O Concello de Castrelo do Val
afronta o exercicio económico de
2006 cun orzamento de 1.631.750
euros. Como en anos anteriores, os
capítulos de gastos máis importan-
tes son os referidos a investimentos
reais, persoal e bens correntes e
servizos, xa que entre os tres supo-
ñen máis do 95 por cento do total.
Pero por riba de todos está o de
investimentos, ó que se destinan
1.116.000 euros, que representan
máis do 68 por cento. O orzamento
de gastos complétase cunhas parti-

das testemuñais para transferencias
correntes (3,68%) e gastos financei-
ros (0,61%).

Os principais ingresos das
arcas municipais do Concello de
Castrelo do Val proceden das
transferencias correntes e de capi-
tal (aportacións de outras Adminis-
tracións públicas), e dos impostos
directos, taxas e outros ingresos.

Ao igual que nos exercicios an-
teriores manténse un baixo nivel de
endebedamento, a pesar do esfor-
zo inversor realizado.
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Raúl Fernández, delegado provincial da Consellería
de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

e n t r e v i s t a

““TTeeññoo  uunnhhaa  eessppeecciiaall
sseennssiibbiilliiddaaddee  ppaarraa  qquuee

ssee  aaccoonnddiicciioonneenn  aass  ddúúaass
eessttrraaddaass  pprriinncciippaaiiss  ddee

CCaassttrreelloo  ddoo  VVaall
oo  aanntteess  ppoossiibbllee””

Despois de 18 anos como alcalde do Concello de Castre-
lo do Val, Raúl Fernández asumíu unha nova responsabi-
lidade. Nesta ocasión no ámbito provincial, como dele-
gado en Ourense da Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Vivenda, que dirixe María José Caride.
A pesar do novo cargo, Raúl segue ó día a política muni-
cipal do concello “que -asegura- está en moi boas máns
con Vicente Gómez, un gran alcalde e mellor persoa”.

Pregunta: ¿Que bota de menos agora da súa anterior
etapa como alcalde de Castrelo?
RAÚL: Boto de menos a proximidade da xente na actua-
ción cotiá, e na procura de solución a problemas máis indi-
vidualizados. Había un contacto humano máis próximo.
Dende que algún veciño me plantexaba un problema ata
que se solucionaba había unha relación permanente.
Agora só existe un comezo e un final para problemas máis
xeralizados, non individuais. E tamén boto de menos o
colexio. A principal dúbida que tiven para aceptar este
cargo foi perder temporamente o contacto coas miñas com-
pañeiras e cos alumnos. Estou en comisión de servizos
especiais, e non descarto volver ás aulas a medio prazo.
P: ¿Segue en contacto co noso concello?
RAÚL: Teño un contacto diario co alcalde, Vicente, e con
moitos compañeiros e amigos de Castrelo do Val e dos
seus pobos. Nos temas importantes tamén tento botar
unha mán, porque é curiosidade miña saber como van
tódalas cousas do Concello.
P: Esa man ten que ser moi importante, sobre todo no
referido ás infraestructuras viarias, das que vostede é o
máximo responsable autonómico na nosa provincia.
RAÚL: Parece normal que sendo eu de Castrelo do Val
teñá asumidas máis as necesidades, porque as coñezo
ben da miña etapa como alcalde. E, sen dúbida, entre as
prioridades está a mellora das dúas estradas principais,
tanto a OU-113, de Verín a Vilar de Barrio, como a OU-
114, entre Caldeliñas e Campobecerros. Teño unha sen-
sibilidade especial para acondiciona-las o antes posible.

No caso da OU-113, está o proxecto aprobado e listo
para contratar. Agardo que antes de final de ano estará
rematado o arranxo, cunha nova capa de rodadura e boa
sinalización vertical e horizontal, coa colocación de bion-
das en todo o percorrido. Tocante á OU-114, o que se
pretende é mellorar toda a plataforma no mesmo trazado,
coa corrección de curvas e chegar ós 7 metros de calza-
da e tódalas medidas de seguridade vial.
P: ¿Existe algún compromiso orzamentario para financiar
estes dous proxectos?
RAÚL: Está claro que unha das primeiras xestións foi a
económica, a de dispór de partidas específicas unha vez
que se aprobaron os proxectos técnicos. En concreto, na
de Verín a Vilar de Barrio están consignados algo máis de
5 millóns de euros, e na de Caldeliñas a Campobecerros,
o orzamento previsto é de 3,15 millóns de euros. Esta-
mos falando, globalmente, dun investimento de case que
1.500 millóns das antigas pesetas.
P: E dende as parcelas de Urbanismo e Transportes, ¿de
que xeito se pode beneficiar ó noso concello?
RAÚL: O Plano Xeral de Ordenación Municipal está na
fase final da súa tramitación, e agardo que se resolva o
antes posible, pola importancia que ten para futuros pla-
nos industriais, de vivendas protexidas, etc. E a nivel de
transportes, outro campo da miña competencia, agardo
que no futuro haxa un maior e mellor transporte público
en tódolos pobos, tendo en conta que moitos veciños e
veciñas o precisan para os seus desprazamentos ata
Ourense, Castrelo ou Verín.
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Obradoiro de Emprego ““RRuuttaa  ddooss  CCaarrbbooeeiirrooss”
Concello de Castrelo do VConcello de Castrelo do Val 2006/2007al 2006/2007

Dende hai xa varios anos, o Con-
cello de Castrelo do Val aposta cla-
ramente por desenvolver unha polí-
tica integral de emprego, seguindo
as orientacións europeas, que foi
pactada cos interlocutores sociais
galegos a través dos Acordos sobre
Medidas para o Crecemento e o
Emprego en Galicia, asinados pola
Administración autonómica, em-
presarios e sindicatos. Esta política
integral permite ó noso municipio
pór en marcha iniciativas de dina-
mización laboral, facilitando for-
mación teórica e práctica ás perso-
as maiores de 25 anos en varias
especialidades, e colaborando na
recuperación do patrimonio, zonas
verdes, etc.

A partir destes principios, xur-
díu unha nova experiencia: o
“Obradoiro de Emprego Ruta dos
Carboeiros”, no que colaboran a
Xunta de Galicia, a través da Con-
sellería de Traballo, o Fondo Social
Europeo e o propio Concello de
Castrelo do Val.

Despois dos primeiros esforzos,
compartidos por tódolos que parti-
cipan neste Obradoiro, o éxito se-
mella claro, a través da satisfacción
persoal dun colectivo entusiasta e
dinámico, e dos traballos realiza-
dos na recuperación do noso patri-
monio. Cabe agardar para o futuro
que se fagan realidade as novas ini-
cativas de emprego nas que xa tra-
balla a Corporación e que, sen
dúbida, contribuirán ó progreso do
concello.

Vicente Gómez García,
alcalde

A delegada da Consellería de Traballo,
Carmen Rodríguez, visitou, acompaña-
da polo alcalde, algunhas das obras xa
comezadas polo Obradoiro.

Os primeiros traballos do Obradoiro
realizáronse no forno de Castrelo e

diversas obras de acondicionamento
no entorno do paseo fluvial.
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Obradoiro de Emprego ““RRuuttaa  ddooss  CCaarrbbooeeiirrooss”
Concello de Castrelo do VConcello de Castrelo do Val 2006/2007al 2006/2007

Obxectivos: a formación llaabboorraall e a recuperación do ppaattrriimmoonniioo

Durante doce meses, ata finais de xuño de
2007, o Obradoiro de Emprego “Ruta dos Car-
boeiros” cumprirá a súa función de dinamizador
laboral, facilitando emprego e formación a 32
persoas do noso municipio e de recuperación do
patrimonio tradicional, centrada na ampliación
do forno, reforma da praza e mellora do entorno
do muíño de Nocedo do Val; a ampliación do
forno de Castrelo; a reforma do Parque do
Terrón e o revestimento dos muros do entorno
do cruceiro, tamén en Castrelo; na dotación de
mobiliario urbano en Castrelo, Pepín e Gondul-
fes; a rehabilitación interior e ampliación do tele-
clube de Castrelo; a construcción dun paso ele-
vado en Pepín; o axeitamento do entorno da
fosa séptica de Pepín; a preparación da Ruta
dos Carboeiros; e o revestimento do centro
social de Campobecerros. O orzamento total,
entre salarios e materiais de obras contempla-
dos no proxecto, é de 719.000 euros.

Ademáis dos 32 alumnos, distribuidos nos
módulos de albanelería, cantería e restauración
de áreas degradadas, participan un director,
varios monitores, unha administrativa e unha
profesora de Educación Compensatoria, encar-
gada de preparar ós traballadores/as sen titula-
ción para obte-lo Graduado en ESO.

Esta iniciativa tenta mellora-la cualifica-
ción profesional da xente que vive no medio
rural, con máis de 25 anos de idade e inscrita
nas oficinas do INEM.

O Concello de Castrelo do Val aposta
pola creación de emprego como unha
das liñas de actuación máis importantes,
xunto á mellora das infraestructuras e
dos servicios públicos en tódolos pobos.
A través dun convenio entre a Conselle-

ría de Traballo da Xunta de Galicia e o
propio Concello de Castrelo do Val
púxose en marcha o Obradoiro de Em-
prego “Ruta dos Carboeiros” no que
participan 32 persoas maiores de 25
anos e inscritas nas oficinas do INEM.

O obxectivo é doble: por unha banda,
facilitarlles unha capacitación teórica e
práctica en oficios tradicionais e con
futuro; ao mesmo tempo realizan traba-
llos de recuperación patrimonial e
medioambiental.

Nas imaxes supe-
riores, os tres

módulos nos que
se divide o Obra-
doiro “Ruta dos
Carboeiros”. Os

alumnos realizan
unha completa

formación teórica
e práctica e reci-
ben clases sobre

autoemprego e
promoción laboral.

Os primeiros traba-
llos realizados con-
sistiron no acondi-
cionamento dun
pozo e dunha praza
a carón do río de
Castrelo e na
ampliación do forno,
que será destinado
a uso social e veci-
ñal. Os distintos
módulos traballan
de xeito coordinado.

Módulo de albanelería Módulo de cantería

Restauración de áreas degradadas



Páxina 6

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

O tractor-desbrozadora realizo
ravías na maior parte da rede
maquinaria compartida polos c
munidade de Verín, á que perte

A Consellería de Medio Rural a
acceso polo Sur a Gondulfes 
Nocedo, da concentración pa
proxectos 101.000 euros.

A antiga estación de Campo
Centro de Interpretación do I
xecto coordinado polo INORDE
gas estacións e apeadeiros qu

Aprobada a mellora das redes
hidráulicas de Piornedo,

Fontefría, Pepín e Gondulfes
! Un convenio entre o Concello de Castrelo do Val
e a Deputación Provincial de Ourense permitíu a
inclusión nas obras do Plano Operativo Local de
2006 do proxecto de mellora das redes de abaste-
cemento e saneamento de Piornedo, Fontefría,
Gondulfes e Pepín, cun orzamento de 56.000 euros.
En Piornedo vaise vaise conectar o centro social cos
colectores de recollida das augas residuais do pobo;
en Fontefría, contempla a construcción dunha fosa
séptica para dar servizo a varias vivendas que aínda
dispoñen de pozos negros; En Gondulfes vaise pro-
ceder á renovación de 800 metros de tubería de
abastecemento, mentres que en Pepín tamén se
van renovar uns 300 metros de saneamento e a bai-
xada do abastecemento dende o depósito ata a
praza da Roda, con tubería de polipropileno.

Dentro dos Planos Provinciais de Obras consig-
nouse unha partida de 37.800 euros para acondicio-
na-la estrada de Servoi. A Deputación tamén cola-
borou co 50% na pavimentación de varias rúas en
Fontefría, cun investimento de 18.000 euros (o Con-
cello aportou o outro 50%).

Comezaron as obras do
abastecemento e saneamento

de Nocedo e Castrelo
! A Consellería de Medio Ambiente da Xunta de
Galicia atendeu a petición formulada polo Concello
de Castrelo do Val (ver número 19 do Boletín Muni-
cipal, Inverno 2005/2006) para acometer as obras
de reforma das redes de abastecemento e sanea-
mento de Nocedo do Val e Castrelo do Val. O orga-
nismo autónomo Augas de Galicia S.A. adxudicou
xa o proxecto, que ten un orzamento global de
386.500 euros.

En Castrelo, as obras supoñen unha mellora nas
redes de abastecemento e recollida e tratamento de
resíduos líquidos e das augas pluviais, así como a
construcción dun novo depósito cunha capacidade
de 300 metros cúbicos. Tamén se raliza unha nova
captación no río Támega, acompañada dun moder-
no sistema de bombeo ata o depósito.

En Nocedo do Val vaise facer un pozo de barre-
no para dotar un novo depósito de 150 metros
cúbicos, ao tempo que se renovan tódalas canali-
zacións das redes hidráulicas que presentan
algunha deficiencia.

Cumpridos xa os
tres 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  pprriioorrii-
ttaarriioo  ddeessddee  aa  ttoommaa  ddee  ppoosseessiióónn  ddaa  nnoovvaa  CCoorrppoorraacciióónn  mmuunniicciippaall  ddaarr  rreessppoossttaa
ááss  ddeemmaannddaass  ddee  ttóóddoollooss  rreessiiddeenntteess  nnoo  mmuunniicciippiioo,,  tteennttaannddoo  ddiissttrriibbuuiirr  ddoo  xxeeiittoo
mmááiiss  rraacciioonnaall  ppoossiibbllee  ooss  lliimmiittaaddooss  rreeccuurrssooss  ccoonn  qquuee  ccoonnttaa  aa  iinnssttiittuucciióónn  mmuunnii-
cciippaall..  AAíínnddaa  aassíí,,  ooss  pprrooxxeeccttooss  ddee  oobbrraass  bbeenneeffiicciiaarroonn  áá  pprrááccttiiccaa  ttoottaalliiddaaddee  ddaa
nnoossaa  xxeennttee,,  eenn  ttóóddoollooss  nnúúcclleeooss  ddee  ppoobbooaacciióónn..  AAoo  mmeessmmoo  tteemmppoo,,  xxeessttiioonnáá-
rroonnssee  oouuttrraass  aaccttuuaacciióónnss  qquuee  xxaa  eessttáánn  eenn  mmaarrcchhaa  oouu  ppeennddeenntteess  ddee  eexxeeccuucciióónn,,
ppeerroo  qquuee  sseerráánn  rreeaalliiddaaddee  eenn  ppoouuccoo  tteemmppoo,,  ee  nnaass  qquuee  ccoollaabboorraann  oouuttrraass  AAddmmii-
nniissttrraacciióónnss  ppúúbblliiccaass..  AA  mmeelllloorraa  ddaa  rreeddee  vviiaarriiaa,,  ddaass  rreeddeess  ddee  aabbaasstteecceemmeennttoo
ddee  aauuggaa  ee  ddee  ssuummiiddooiirrooss,,  ddaa  iilluummiinnaacciióónn  ppúúbblliiccaa,,  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
llaabboorraaiiss,,  ee  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  ttooddoo  ttiippoo..  OO CCoonncceelllloo  ccoollaabboorraa,,  aasseemmaaddee,,  ccoonn  ccoolleecc-
ttiivvooss  ccuullttuurraaiiss,,  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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u traballos de limpeza das bei-
 de estradas locais. Trátase de
oncellos que integran a Manco-
ence Castrelo do Val.

acometerá a mellora da pista de
 e da corredoira de Castrelo a
rcelaria. Investirá nestes dous

obecerros vaise converter nun
nvernadeiro, a través dun pro-

E que tenta pór en valor as anti-
ue xa non prestan servizo.

Campobecerros, unha
aproximación ó Parque

do Invernadeiro
! O edificio da estación de ferroca-
rril de Campobecerros, pechado
dende hai varios anos, vai acoller un
Centro de Interpretación do Inverna-
deiro e da fauna e natureza da nosa
comarca. Este é o proxecto presenta-
do polo Instituto Ourensán de Desen-
volvemento (INORDE) que pretende
recuperar as antigas estacións e ape-
adeiros que xa non están en servizo.
O Centro de Interpretación contará
con fotografías, mapas, rutas de sen-
deirismo, proxeccións audiovisuais,
paneis, un pequeno museo e toda a
información referida ó Invernadeiro e
ó noso ecosistema.

Obras no centro
escolar e na rede viaria

local de Castrelo
! O Concello asinou un convenio
coa Consellería de Educación para
proceder ó peche do recinto do cole-
xio e á remodelación interior do edifi-
cio, coa instalación dun ascensor. En
Castrelo tamén se realizaron obras
de pavimentación, ensanche e supre-
sión de gabias nas rúas do Toural e
do Poulón.

Remate de centros
sociais, en convenio

con Presidencia
! Outra colaboración da Xunta de
Galicia, neste caso da Consellería da
Presidencia, permitíu remata-la refor-
ma do teleclube de Campobecerros,
cun investimento de 16.000 euros.
Tamén continuarán as obras no cen-
tro social de Monteveloso. Eiquí o
orzamento é de 23.000 euros. En
cada actuacións, o Concello de Cas-
trelo do Val aporta 8.000 euros.

Industria constrúe un
transformador para a

zona industrial
! O futuro parque empresarial con-
templado no Plano Xeral de Ordena-
ción Municipal disporá de enerxía
eléctrica a través dun novo transfor-
mado que vai construi-la Consellería
de Industria da Xunta de Galicia. Está
previsto que a distribución eléctrica
que se faga desde estas instalacións
chegue tamén ás vivendas unifami-
liares ubicadas en toda a zona Sur do
Concello de Castrelo do Val.

A declaración de impacto
ambiental, último obstáculo

do tren de alta velocidade
Coa preceptiva declaración de impacto ambiental (unha
normativa de aplicación na Unión Europa para tódalas
grandes obras de infraestructuras), publicada no Boletín
Oficial do Estado a finais de abril, solventouse o derra-
deiro obstáculos para o tren de alta velocidade entre a
Meseta e Galicia. En principio, o percorrido entre
Lubián e Ourense será o mesmo que o actual, atrave-
sando o Norte do concello de Castrelo do Val, por Cam-
pobecerros e Portocamba.

Licitación do tramo Lubián-Ourense
A entrevista que mantivo o presidente da Xunta, Emilio
Pérez Touriño, coa ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona foi clave para axiliza-los trámites. Touriño sina-
lou que a finalización deste trámite de impacto ambiental
permitirá acelera-la construcción da conexión na nosa
comunidade en AVE, xa que “o tramo Ourense-Lubián
entra a continuación, neste mesmo ano, na fase de licita-
ción dos proxectos de construcción”.

O xefe do executivo galego destacou tamén que a apro-
bación da declaración de impacto ambiental permitirá avan-
zar máis rapidamente na construción do AVE, xa que vai
posibilitar que ao longo do 2006 todos os tramos do eixo
Santiago-Madrid estean en obra (Madrid-Valladolid e Santia-
go-Ourense) ou en fase de proxecto construtivo (Medina-
Lubián e Lubián-Ourense).

A ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que visitou
a nosa comarca no pasado mes de abril, reuníuse con Pérez
Touriño para axiliza-los trámites do tren de alta velocidade.
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Castrelo acolleu a concentración de “Preescolar na casa”“Preescolar na casa” da nosa comarca

A Asociación Cultural ““AA  CCaabbaannccaa””
organizou unha viaxe cultural a Amsterdam

O Plan Xeral de Urbanismo está pendente da
resolución favorable da Xunta de Galicia

!

! Máis dun cento de rapaces das comarcas de
Monterrei, Conso-Frieiras e Viana reuníronse na
zona de A Veiga de Castrelo do Val dentro da xor-
nada de convivencia que organizou o programa
educativo “Preescolar na casa”, dirixido a ne-
nos/as menores de catro anos. Os participantes
compartiron unha merenda e comprobaron o fun-
cionamento dalgúns aparellos da Garda Civil de
Tráfico, Seprona, Bombeiros e Protección Civil
(vehículos, motos, siremas e cans adestrados).

“Preescolar na casa” é unha iniciativa docente
que conta co apoio da Xunta e dos Concellos que
participan no programa, que persegue dar infor-
mación en tódolos aspectos educativos ós pais e
ós nenos, na etapa previa á súa escolarización
obrigatoria.

!
! Amsterdam é unha das cidades europeas máis dinámi-
cas e un referente para programas culturais, urbanísticos,
de integración social, etc, dos que foi pioneira hai xa moi-
tos anos. Os membros da Asociación Cultural “A Cabanca”
de Castrelo do Val tiñan gañas de comproba-lo “in situ” e
ata alá foron na primavera. Durante catro días visitaron as
canais, as rúas comerciais e o Museo Van Gogh, entre
outros. Para elo contaron cunha pequena aportación do
Concello. Esta colaboración continúa tamén durante o
verán, nas distintas actividades lúdicas e culturais que
teñen programado, como as proxeccións de cine ó ár libre,

!

O Concello de Castrelo do Val está pendente de que a
Dirección Xeral de Urbanismo dea o visto bó ó Plan Xeral de
Ordenación Municipal, e unha vez resoltas as alegacións
presentadas polos nosos veciños durante a fase de exposi-
ción pública na Casa do Concello. Neste período, os técni-
cos do equipo redactor mantiveron reunións con represen-
tantes daqueles sectores que, como o da construción,
poden estar máis interesados e afectados polo tema. As ale-
gacións estudiáronse unha por unha e as que foron acepta-
dos obrigaron á modificación puntual do Plan para que figu-
ren no texto definitivo.

O equipo redactor centrou o seu traballo na localización
dos elementos importantes do noso patrimonio, de tipo
arqueolóxico, arquitectónico e de elementos tradicionais,
como fornos, muíños, fontes, etc., e tamén de equipamen-
tos, espazos libres e vivendas tradicionais. Despois houbo
que adaptar esta situación real de Castrelo do Val á nova Lei
do Solo de Galicia. Esta normativa legal establece que as
vivendas tradicionais son as claves para delimita-los núcle-
os. A partir da entrada en vigor do Plan vaise permitir edifi-
car ata 200 metros do núcleo rural tradiconal.

Durante a fase de exposición pública, moitos veci-
ños/as pasaron pola Casa do Concello para com-
proba-la situación na que van queda-las súas pro-
piedades. Os técnicos encargados da redacción
expricáronlles polo miúdo as delimitacións do solo
que introducirá o novo texto do planeamento local.
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“En zonas como a nosa
fan falla máis iniciativas
da xente emprendedora.
Hoxe existen moitas axu-
das institucionais para
facer viables proxectos
nos eidos empresarial e
laboral”.

“No concello temos ini-
ciativas dos axentes
emprendedores de sem-
pre, que están moi com-
prometidos co concello e
que abranguen diferen-
tes sectores económi-
cos, a maioría vencella-
dos á industria agroali-
mentaria e de servizos”.

“O descenso de poboa-
ción é un problema
estructural grave e de
difícil solución. Sen
embargo, na poboación
activa do concello vense
tendencias moi positivas,
non habendo taxas alar-
mantes de paro, e cun
alto porcentaxe de auto-
emprego”.

Puri Salgado Rodríguez, técnica local de emprego de Castrelo do Val
“Desde o Concello podemos asesorar e tramitar axudas para

que os emprendedores poidan sacar adiante as súas iniciativas”
Pregunta.- ¿Cal é o traballo dun técnico
local de emprego?
Puri.- Por unha parte, a tramitación de
expedientes referidos a emprego e promo-
ción social, axudas e subvencións, tanto a
nivel do Concello como dos particulares, e
tarefas de cooperación e apoio á Secretaría-
Intervención. Por outra, coñecer o entorno, a
cultura e a idiosincracia das xentes do lugar
para, despois, todo esto proxecta-lo en cada
unha das liñas de promoción económica e
laboral que se desenvolven nesta zona.
P.- Como veciño, ¿que tipo de axuda pode
ofrecerme?
Puri.- Incidindo máis no anterior, podemos
tramitarlle axudas destinadas á rehabilita-
ción e reconstrucción de vivendas rurais,
outras destinadas ó fomento do emprego,
para mulleres e xoves emprendedores, con-
tratación de desempregados, de inserción da
muller no mundo laboral, de asociacionismo,
etc. Hai moitas posibilidades e o que temos
que facer é dalas a coñecer ós veciños e
convence-los de que poden serlles moi úti-
les.
P.- ¿Que funcións son compartidas co Servi-
zo Galego de Colocación?
Puri.- Nós mantemos unha estreita colabo-
ración co Servizo Galego de Colocación, xa
que somos un elemento de recollida de infor-
mación nas nosas zonas, e informamos das
demandas e necesidades de traballo no
noso entorno, para o mantemento das súas
bases de datos. Despóis, en tarefas admi-
nistrativas temos estreita relación, xa que se
tramitan tódalas demandas de emprego a
través deste servizo.
P.- ¿Percibe interese e iniciativas entre a
xente do concello de Castrelo do Val?
Puri.- Non se pode dicir que nas zonas rurais
haxa moitos proxectos empresariais, pero
esta situación ven condicionada pola escasa
poboación existente en idade de empreder
esas iniciativas. Pero sí é certo que constata-
mos unha porcentaxe moi alta de efectividade
desas iniciativas, xa que as que se levan a
cabo teñen un gran compromiso de continui-
dade. Resulta estimulante ver como hai xente
nova que aposta pola zona onde naceron e
se criaron e son capaces de superar moitos
inconvintes para sacar adiante iniciativas con
poucos medios e moitas dificultades. Por
outra banda, temos outro tipo de iniciativas
desenvolvidas polos axentes emprendedores
de sempre, xa asentados na zona, que están
moi comprometidos con ela e que abranguen
diferentes sectores, a maioría vencellados á
industria agroalimentaria.

P.- ¿A que se debe a existencia de tan poucos
emprendedores?
Puri.- En xeral, a estructura da poboación
nas zonas rurais da Galicia interior non é a
máis axeitada para a iniciativa emprendedo-
ra. De feito, en Castrelo do Val a maior parte
da poboación ten máis de 55 anos. Pero tam-
pouco pode dicirse que haxa pouca iniciativa,
xa que a xente que aposta polo rural é por-
que está comprometida coa zona e ve as
súas avantaxes e posibilidades. Máis que
pouca iniciativa, considero que hai pouca
xente que queira quedarse nestas zonas,
porque hai pouca cultura para a asunción de
riscos e prefírense, na maioría das veces,
situacións máis cómodas. Tamén se detecta
un grande déficit de formación específica
para postos intermedios, en ramas técnicas,
e con formación específica adaptada ás
necesidades no medio rural. Por unha banda,
hai moita xente con estudios elementáis, e,
por outra, licenciados que non se adaptan ó
perfil da zona e que acaban marchando ás
zonas urbanas. Nesa parte da formación
intermedia hai un caldo de cultivo moi grande
para a iniciativa emprendedora e, sobre todo,
para o autoemprego.
P.- ¿Que agarda do seu traballo?
Puri.- Eu, particularmente, considero que
neste posto de traballo nunca deben agardar-
se resultados a curto prazo, senón que o
obxectivo é o de ir sentando bases de desen-
volvemento e progreso a longo prazo, e mar-
cando liñas xerais de actuación que garantan
un desenvolvemento sostible, constante e
duradeiro.
P.- ¿Como se ve o futuro de Castrelo do Val
no eido laboral?
Puri.- Na poboación activa do concello vense
tendencias moi positivas, non habendo taxas
alarmantes de paro, e cun alto porcentaxe de
autoemprego. Outro problema é o do descen-
so alarmante de poboación e o seu avellenta-
mento, que xa require medidas globais de
actuación por parte de tódalas Administra-
cións. Pero é un problema de toda a Galicia
interior, en xeral.
P.- ¿Cando se pode recaba-lo asesoramento
da técnica local de emprego de Castrelo do
Val?
Puri.- Estamos a disposición dos veciños e
veciñas tódolos días laboráis, pola mañá, nas
oficinas da Casa do Concello, e con disposi-
ción de acudir e adaptarnos ós horarios e
necesidades de cada caso concreto, se así o
necesita. O horario é o de menos, o importan-
te é sacar proxectos adiante, para o que fan
falla ideas e gañas de traballar.

"
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Revista “enter@te”: información
para “abri-los ollos”

O número 5 (Primavera/Verán de
2006) da revista “entera@te”, edita-
da polo departamento de Servizos
Sociais de Atención Primaria da
Mancomunidade de Verín, coa cola-
boración da Subdirección Xeral de
Saúde Mental e Drogodependencias
da Consellería de Sanidad, incide na
problemática das “drogas e a socie-
dade”, e os tabús e prexuizos que
aínda existen sobre esta cuestión.

Aborda tamén o tratamento das
drogodependencias en comunida-
des terapéuticas, con información
sobre os requisitos, documentación
e xeito de tramita-la solicitude.

Recolle as entrevistas de alcal-
des da comarca, opinando sobre
temas de interese e reflexionando
sobre unha problemática que afecta,
en maior ou menor medida, a tódo-
los concellos da comarca. Nesta
ocasión opinan os alcaldes de Laza
e Oimbra (no número anterior o fixe-
ron os responsables municipais de
Castrelo do Val, Monterrei e Vilarde-
vós).

Incide nas características xerais
da adolescencia, e da importancia
que ten na aprendizaxe e na confi-
guración da personalidade de cada
individuo. O último número de
“enter@te” aborda o consumo e os
efectos que ten a cocaína sobre o
comportamento humano e informa
de alternativas de lecer para a
xuventude (nesta ocasión, a “Verinet
Party”, que reuníu a dúcias de apa-
sionados da informática). Por último,
reproduce algunhas das composi-
cións dos rapaces participantes no
programa “Ratos de Radio”.

SSeerrvviizzooss  SSoocciiaaiiss::  sseemmpprree  ssoolliiddaarriiooss

O Programa Prevención de Drogodependencias
conciencia á xente nova do municipio

A Mancomunidade de Concellos da
Comarca de Verín, na que está inte-
grado Castrelo do Val, desenvolve
desde o ano 1996 un Programa de
Prevención de Drogodependencias,
destinado a concienciar a pais/nais
e fillos/as, e á poboación en xeral,

do risco para a saúde física e men-
tal que conleva o consumo de estu-
pefacientes. O plan comezou con
programas de teatro e de preven-
ción no Instituto e foise modificando
coa finalidade de chegar a tódolos
sectores da poboación.

Arsenia Iglesias Baños “Seni”, coordinadora:
“Centrámonos en informar ós adolescentes,

que constitúen o sector de maior risco”

Programa de
Prevención de 

Drogodependencias

Horario de atención
ó público:

tódolos días
laborables,

de 9:00 a 14:00
Lugar:

Servizos Sociais da
Mancomunidade

Pregunta: ¿Como xurde o Plan de Prevención de Drogodependencias?
Seni: Coa sinatura dun convenio entre a Mancomunidade da Comarca de Verín e
o Plan Autonómico contra as Drogas, aló polo 1996.
P: ¿Que actividades realizan?
Seni: Comezamos con programas de teatro e de prevención cos alumnos/as de
Instituto. Logo, fixemos un programa de fotografía enfocado ó lecer e tempo libre,
unha escola de pais/nais... Agora centrámonos na familia e na prevención. De
feito, os programas cos pais realízanse tódolos anos, con charlas informativas,
xornadas sobre drogas, etc.
P: E, ¿a nivel escolar?
Seni: Participan tódolos centros educativos públicos dos concellos integrados na
Mancomunidade, tanto de Primaria como de Secundaria. Pensamos que a infor-
mación cos pais e cos rapaces é fundamental neste programa.
P: Despois de dez anos, ¿que balance podemos facer deste programa?
Seni: Ten aspectos positivos, porque se non creésemos nelo, xa o tíñamos dei-
xado. Aos nenos e nenas estálles chegando a través do Programa de Prevención
de Drogodependencias unha información real do que son as drogas hoxe en día.
Pero, ás veces, descolócate ver que eles tamén están metidos neste rolo, xa que
manexan o argot e coñecen ben a situación cando saen de noite.
P: ¿Existe unha idade crítica á hora de establecer contacto coas drogas?
Seni: Empezan a ter contacto con calquera tipo de substancias, como tabaco,
porros, alcohol, etc., ós 12 anos. Neste senso, a nosa comarca non sae da media
estatal á hora de comeza-lo consumo de estupefacientes.
P: ¿Que outras solucións podían artellarse para evita-lo problema?
Seni: Que non se vendan bebidas a menores, nen adulteradas, xa que moitos
adolescentes van mercar alcohol ós supermercados e non lles piden o carné.
Debería haber tamén máis vixilancia nos locais de copas, porque eiquí é donde
se fai tamén o botellón, con escaso ou nulo control gubernativo.
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O  CEIP  de  Castrelo  completou  un  novo  curso  escolar

OOss  mmááiiss  nnoovvooss  ppaarrttiicciippaarroonn  nnaa  oonnvviivveenncciiaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  IInnffaannttiill  eenn  RRaaiirriizz  ddee  VVeeiiggaa

Celebracións tradicionais, días
con nome propio, actividades ex-
traescolares e deportivas,... Ago-
ra, unha vez rematado o curso
para os alumnos e alumnas do
CEIP de Castrelo do Val é tempo
para lembrar algúns dos momen-
tos máis emotivos. Nesta catego-
ría podemos inclui-las festas que
nos legaron os devanceiros, con
carácter lúdico, como o magosto,
“halloween” e o entroido, ou reli-
xioso, no caso do Nadal. Estas
datas foron de convivencia e ledi-
cia, abertas á orixinalidade creati-
va e artística a través das canti-
gas, bailes modernos, ...

Lembraremos tamén o curso
2005/06 pola excursión a Ourense
para participar nun programa de
seguridade vial, na que os nosos
alumnos aprenderon a conducir
“karts” e as normas fundamentais
para un comportamento responsa-
ble, tanto dos peóns coma dos con-
ductores. Houbo tamén celebra-
cións especiais do Día da Árbore e
da Semana das Letras Galegas,
adicada ó escritor Manuel Lugrís,
pero tamén talleres de artesanía e
charlas con persoeiros coñecidos,
como foi o caso do actor Sergio
Pazos, coñecido como o “Paspa-
llán” de Pratos Combinados, na
TVG. E a revista “Carboeiros”
lémbranos no número 11 parte des-
tas actividades.Como premio a
este esforzo, a excursión de fin de
curso e a convivencia infantil en
Rairiz de Veiga. A todos, mestres
e alumnos, unhas vacacións de
proveito.

Visita do actor Sergio Pazos

Día da Árbore

Entroido

Taller de cestería
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O presidente da Xunta, Emilio
Pérez Touriño, tivo unha xuntanza
en Campobecerros cos alcaldes dos
municipios próximos ó Parque Na-
tural do Invernadeiro. Na reunión
participaron deste xeito os rexedo-
res de Vilariño de Conso, Castrelo
do Val, Verín, Laza, Chandrexa de
Queixa, Montederramo e Vilarde-
vós. Logo do encontro, o presidente
galego fixo un percorrido polo par-
que, no transcurso do cal tivo opor-
tunidade de saudar aos escolares
que estaban de excursión pola zona.

Durante a estadía en Campobe-
cerros, o titular do Goberno galego
anunciou unha nova política de par-
ques naturais no noso país. “Quen
ten que entender o entende" que os

parques naturais, os espazos prote-
xidos e a Rede Natura tamén te-
ñen que ser instrumentos de "de-
senvolvemento económico, de po-
tenciación e protección dos recursos
naturais, dos endóxenos, e do de-
senvolvemento para crear emprego,
actividade e riqueza", asegurou.

Nesta xuntanza participou ta-
mén o conselleiro de Medio Am-
biente, Manuel Vázquez, quen se
manifestou a prol dun estudio para
comproba-la viabilidade dunha
ampliación do Invernadeiro, “sem-
pre de acordo cos intereses dos
veciños asentados nos pobos limí-
trofes, que deben ser -asegurou- os
principais beneficiarios da nova po-
lítica medioambiental da Xunta”.

Pérez  Touriño
en Campobecerros
e no Invernadeiro

A Xunta de Galicia
contempla a

ampliación do
Parque Natural ós

concellos
limítrofes

Reunión cos alcaldes en Campobecerros

Percorrido polo Invernadeiro con escolares da comarca

Visita ó Parque Natural

"


