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EEEE dddd iiii tttt oooo rrrr iiii aaaa llll

Despois de catro anos e dous días, o 27 de maio
temos unha nova cita coas urnas para decidir quen se
encargará de rexi-los destinos do Concello de Cas-
trelo do Val ata o ano 2011. Será un período impor-
tante para seguir avanzando na dotación de novos
servizos e das infraestructuras necesarias que
contribúen á progresiva moderniza-
ción de tódolos pobos do noso
municipio.

Hai xa case catro
anos, cando tomaron
posesión os nosos
representantes na
Casa Consisto-
rial, todos coinci-
díamos na nece-
sidade de pro-
dundizar aínda
máis naqueles as-
pectos que podían
incidir na mellora da
calidade de vida dos
nosos veciños e veciñas, a
través da dotación dos servi-
zos que demandaba a nosa xente.

Catro anos pasan rápido, pero son sufi-
cientes para facer un pequeno balance do acontecido
neste tempo. Semella que nos últimos anos fixéronse
cousas importantes e que se xestionaron outras que
axiña serán realidade. Entre as primeiras, cabe
salientar a reforma dos servizos e das infraestructu-

ras básicas, na recuperación do noso patrimonio, na
dotación de edificios de uso comunitario, etc. Tamén
comezou a reforma das estradas principais do conce-
llo, tanto a que comunica con Verín e Laza, como a de
Campebecerros, que beneficia a tódolos pobos da

montaña. Neste período puxéronse en mar-
cha diferentes iniciativas de fomen-

to do emprego, algunhas aínda
en execución, como o pro-

pio Obradoiro. Foi un
tempo de propostas

importantes para o
noso concello que,
hoxe por hoxe,
sitúase en igual-
dade de condi-
cións, en canto a
infraestructuras

e servizos, cos
máis avanzados da

nosa terra, aínda que
sabemos que queda

moito traballo por facer.
Os novos representantes do

pobo de Castrelo do Val que resul-
ten elexidos nos comicios municipais terán

a encomenda de que tódolos núcleos dispoñan dos
servizos e das infraestructuras que demandan os seus
veciños. Apostamos por elo e por unha boa colabora-
ción entre tódolos grupos políticos da nova Corpora-
ción local.

O progreso do noso concello é cousa de todos e todas

27-M: nova cita
coas urnas

O domingo 27 de maio temos a obriga de acudir ás mesas electorais
para renova-los cargos electos da Corporación municipal de Castrelo do
Val. Co noso voto decidiremos quen recibirá o encargo de rexi-los desti-
nos do noso concello ata o ano 2011.

Nos anteriores comicios, celebrados o 25 de maio de 2003, partici-
paron 983 electores, sobre un censo de 1.431. Castrelo do Val fora un
dos concellos que rexistrara un maior índice de participación da nosa
comarca, co 68,69% do electorado. Daquela, o PSdeG-PSOE renovara
a maioría absoluta, con 584 votos e 6 concelleiros; o Partido Popular,
obtivera 337 votos e 3 concelleiros; mentres que o BNG recibira 53
votos, insuficientes para acadar representación municipal.

A Corporación estivo integrada por Vicente Gómez García (alcalde,
substituto de Raúl Fernández Fernández), José Gago Prieto, Juan Anto-
nio Diéguez Paz, Santiago Alonso Prieto, José Luis Santiago Rodríguez
e Purificación González, do PSdeG-PSOE; María del Carmen Alonso Sal-
gado, Emilio José Costa García e Catalina Castilla Collado (substituída
por Carlos Álvarez Vidal, e este, á súa vez, por Antonino Núñez Blanco),
do Partido Popular.

!
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A conselleira de
Política Territorial

garante que se
axilizarán as obras

de reforma dos viais
de Campobecerros

e de Verín-Laza

Asinou no libro de honra e trasladouse
ata o Centro de Interpretación para
asistir á presentación do proxecto do
treito Caldeliñas-Campobecerros da
estrada OU-114. Esta actuación, cun
importe que ascende a 3.151.046
euros, ten por obxecto mellorar o pavi-
mento e ampliar a plataforma da cal-
zada (que contará con dous carrís de
3 metros cada un), o que contribuirá a
mellorar a seguridade viaria dos vehí-
culos que circulen pola mesma. As
obras teñen un prazo de execución de
10 meses a realizaránse ao longo de
21 quilómetros. !

Primeiro en Verín, a titular de Política
Territorial asistíu á explicación técnica
das obras de ensanche da plataforma
actual e pavimentación da estrada
OU-113, de Verín a Vilar de Barrio, e
que atravesa do noso municipio por
Castrelo e Nocedo. Neste proxecto
vanse investir 5.115.822 euros. Unha
vez rematada a obra, a estrada conta-
rá cunha plataforma de 7 metros de
ancho entre Verín e Laza.

Despois, María José Caride e Raúl
Fernández foron recibidos no Conce-
llo de Castrelo do Val polo alcalde,
concelleiros e funcionarios municipais.

"A conselleira de Política Territorial, Obras Públicas
e Transporte, María José Caride, volveu a Castrelo
do Val para presenta-lo proxecto das dúas estradas
principais do noso concello. Estivo acompañada
polo delegado provincial desta consellería, Raúl
Fernández, o alcalde, Vicente Gómez, e técnicos
do seu departamento.

As  obras  das  estradas,   en  execución



Páxina 4

Máis iniciativas públicas a prol da modernización e do progreso

Novos proxectos de obras definen o
modelo de municipio que necesitamos

Durante os últimos meses, o Concello de Castrelo do Val
acometeu as reformas de pistas agrícolas, centros sociais,

alumeado público e redes hidráulicas en varios núcleos

MELLOR ABASTECEMENTO
E SANEAMENTO
EN GONDULFES

!! O pleno municipal de Castrelo do Val do día
9 de marzo de 2007 aprobou o proxecto para
acometer as obras de mellora e ampliación das
redes de abastecemento de auga e de depura-
ción de residuais en Gondulfes. Contémplase
para a execución das obras un investimento de
349.000 euros. O Concello prosegue así coas
iniciativas de renovación das redes hidráulicas,
xa que as canalizacións sofren o lóxico desgas-
te polo paso do tempo. Estas obras aprovéitan-
se tamén para mellorar outros servizos básicos
nos nosos pobos. !

MÁIS INICIATIVAS PARA
RIBAS E PEPÍN

!! Outras obras necesarias que acometerá o
Concello de Castrelo do Val nos próximos
meses servirán para renova-las tuberías de sub-
ministración de auga potable nos núcleos de
Pepín e Ribas, para garantir un bo servizo. Nes-
tes últimos anos acometéronse proxectos seme-
llantes na maior parte dos pobos do municipio,
tentando sempre satisface-las necesidades dos
nosos veciños e veciñas, sobre todo en épocas
de seca estival. !

CONVENIO PARA PREVIR
INCENDIOS FORESTAIS

!! O Concello de Castrelo do Val subscribíu un
convenio coa Consellería de Medio Rural para
realizar limpezas e desbroces de fincas próxi-
mas ás vivendas e que poden supór algún risco
para os veciños en caso de incendio forestal. Os
traballos realizáronse xa nos pobos de Fonte-
fría, Piornedo, Veiga de Nostre, Sanguñedo,
Castrelo e Nocedo, para continuar despois polos
demais núcleos do noso concello. Catro opera-
rios, con desbrozadora e maquinaria de apoio,
encárganse destes labores de limpeza. !

A PRAIA FLUVIAL DE NOCEDO,
EN CONSTRUCCIÓN

!! Está en construcción desde hai varias sema-
nas, agardándose que quede rematada antes do
verán, a praia fluvial maila área recreativa no

Rego de Nocedo do Val. A Consellería de Medio
Ambiente da Xunta, o Concello de Castrelo do
Val maila Plan Leader Plus colaboran no finan-
ciamento deste proxecto, que ten un orzamento
próximo ós 18.000 euros. Esta iniciativa foi soli-
citada pola Asociación Xuvenil "Chispa Nova", e
atendida polo Concello de Castrelo do Val,
tendo en conta o bó número de veciños e visi-
tantes que visitan as ribeiras do río durante os
meses do verán. !

ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO
DE INTERVENCIÓN RÁPIDA

!! A Consellería de Presidencia da Xunta de
Galicia concedeu unha subvención de 50.000
euros ó Concello de Castrelo do Val para adqui-
rir un vehículo de intervención rápida tipo "pick-
up". Será utilizado en emerxencias nos distintos
pobos, xa que conta cun depósito de auga e
unha mangueira contra incendios. !

CENTROS SOCIAIS EN
CAMPOBECERROS E

MONTEVELOSO
!! O Obradoiro de Emprego "Ruta dos Carboei-
ros" completou nas últimas semanas a reforma
do centro social de Campobecerros. O Concello
traballou tamén na construcción do centro social
de Monteveloso, que terá un carácter multiusos,
como os da maior parte do municipio que xa
están operativos, adáptandose ás demandas
que plantexan os propios veciños e veciñas. !

ILUMINACIÓN ORNAMENTAL
EN CAMPOBECERROS

!! O Concello continúa co proxecto de renova-
ción e mellora da iluminación pública en tódolos
pobos do municipio. Os últimos foron en Campo-
becerros e Veiga de Nostre, coa instalación de
farolas ornamentais e lámparas de doble nivel,
para aforro enerxético, de 70 watios, tanto no
núcleo de poboación como nos accesos. Esta ini-
ciativa enmárcase dentro do Plan INEGA, no que
a Xunta aporta o 40% e o Concello de Castrelo
do Val, o 60% restante. Tamén en Campobece-
rros vaise acometer, en colaboración coa Conse-
llería de Medio Ambiente, a renovación da fosa
séptica, na que se investirán 29.000 euros. !

As obras na rede via
seguridade vial. Os p
zos básicos que se re

A reforma dos centr
uso comunitario. Ta
todo de fontes e for
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aria e de construcción de beirarrúas supoñen unha contribución á mellora da
proxectos de reforma do abastecemento e dos sumidoiros inciden en dous servi-
eflicten na calidade de vida de que disfrutan os veciños e veciñas do concello.

ros sociais serve para que os distintos pobos dispoñan de novos servizos de
amén foi notable nos últimos anos a restauración do noso patrimonio, sobre
rnos.

PLANOS DE OBRAS
EN SERVOI E PIORNEDO

!! O Planos Provinciais de Obras, nos que
colaboran a Deputación Provincial de Ouren-
se e o propio Concello de Castrelo do Val,
contemplan en 2007 os proxectos de abaste-
cemento e saneamento en Servoi e a pavi-
mentación de rúas en Piornedo. En Servoi
vanse instalar canalizacións na parte do pobo
que non ten rede de sumidoiros. En Piornedo,
as pavimentacións vanse realizar sobre unha
superficie de 3.000 metros cadrados. !

PAVIMENTACIÓNS EN
CASTRELO E NOCEDO

!! O Plan Adicional da Deputación Provincial
inclúe para este ano diversas obras para
mellora-la rede viaria local en Castrelo do Val
e Nocedo do Val. De xeito periódico, as briga-
das da institución provincial realizan traballos
de bacheo e acondicionamento das vías que
son da súa competencia.

REFORMAS NO PATIO
DO COLEXIO PÚBLICO

!! A Consellería de Educación da Xunta aten-
deu a solicitude do Concello para cubri-la
zona de xogos infantís e o patio do colexio
público. Esta obra permitirá utiliza-las instala-
cións durante todo o ano, xa que os rapaces
estarán protexidos da chuvia e das inclemen-
cias meteorolóxicas. O proxecto conta cun
orzamento de 30.000 euros. !

MELLORA DO ENTORNO
DA CASA DO CONCELLO

!! A través do Plan Leader Plus vaise acome-
ter a reforma do entorno da Casa do Concello.
Consistirá no empedrado e na eliminación dun
tanque de auga para amplia-lo vial. Nesta
zona realizáronse xa outras obras, como a
ampliación da Consistorial e a restauración do
teleclub, a cargo do Obradoiro de Emprego. !

A BANDA ANCHA CHEGARÁ
A TÓDOLOS NÚCLEOS

!! A Dirección xeral de Promoción Industrial e
da Sociedade da Información, dependente da
Consellería de Innovación e Industria da
Xunta de Galicia, incluíu a Castrelo do Val
entre os concellos galegos que se beneficia-
rán da primeira fase do programa de exten-
sión da banda ancha en zonas rurais e illadas.
A instalación, que facilitará o acceso a Internet
e ás novas tecnoloxías da información, corres-
ponde a Telefónica de España. En sucesivas
fases irán extendéndose a tódolos núcleos do
noso municipio. !
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OObbrraaddooiirroo  ddee  EEmmpprreeggoo  ““RRuuttaa  ddooss  CCaarrbbooeeiirrooss”
Un  esforzo  compartido  a  prol  do  noso  concello

Continúa a bo ritmo a formación
dos dos 32 alumnos/as do Obra-
doiro de Emprego “Ruta dos Car-
boeiros”, que rematará en xuño.
Durante un ano, melloran a súa
cualificación laboral, pero tamén
axudan a restaurar elementos do

patrimonio popular e tradicional
que estaban deteriorados. Está a
ser un traballo minucioso que de-
mostra, asemade, a preparación
teórica e práctica acadada polos
alumnos neste tempo de aprendi-
zaxe e formación ben aproveitado.

Este esforzo é xa perceptible na
mellora do centro social de Cam-
pobecerros, a limpeza da Ruta dos
Carboeiros, a praza e o entorno do
muíño de Nocedo, a reforma do
Parque do Terrón en Castrelo, e
outras obras en distintos pobos.

Recoñecemento ó traballo e á formación
Os alumnos/as que completan o ciclo formativo no Obradoiro de
Empego “Ruta dos Carboeiros” desenvolven durante un ano un
intenso traballo que xa é perceptible en diferentes obras, como unha
rotonda de Pepín (na imaxe), con bancadas e fonte de pedra. Son
obras para disfrute de tódolos veciños e visitantes do noso concello.

O patrimonio está en alza, grazas ás actuacións do Obradoiro, pero
tamén as novas áreas recreativas e de lecer. Facer os pobos máis
humanos e habitables debe ser un obxectivo permanente.
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Vicente Gómez consi-
dera que os servizos
básicos do Concello de
Castrelo do Val son
equiparables ós de cal-
quera outro municipio
da nosa terra. Valora
como logros importan-
tes a mellora das infra-
estruturas viarias, a
tramitación do Plan
Xeral, a instalación de
novas redes de abaste-
cemento e saneamen-
to, a recuperación do
noso patrimonio ou a
ampliación do alumea-
do público.

“O asentamento da
poboación é outro
obxectivo importante.
Os programas de
emprego e de poten-
ciación dos recursos
encamíñanse nesa
dirección. As iniciativas
públicas e as privadas
deben ser complemen-
tarias”.

Vicente Gómez García:
“Traballamos a cotío para que tódolos veciños teñan

resoltas as necesidades e vivan cada vez mellor”
Pregunta.- ¿Que aspectos da xestión da
actual Corporación municipal, que presidíu
vostede, destacaría como máis relevantes?
Vicente.- Fixéronse obras importantes e se
xestionaron outras que axiña serán realida-
de. A reforma das dúas estradas principais
do noso municipio comeza a ser realidade,
despois de non poucas xestións e traballos
por parte do Concello. E tamén as redes de
abastecemento e de sumidoiros, a mellora
das estradas e vías de comunicación interio-
res, os diferentes centros sociais e culturais,
o alumeado público nos pobos, o Obradoiro
de Emprego, etc. Penso que o balance é
positivo, pero eso é algo que deberán refren-
dar os cidadáns de Castrelo do Val cando
teñan ocasión.
P.- ¿En que fase se atopa agora a tramita-
ción do Plan Xeral de Ordenación Municipal?
Vicente.- Está xa moi avanzado, e só pen-
dente dos informes medioambientais da
Xunta de Galicia. Agardo que antes de que
reamate o 2007 estea en vigor e comecen a
apreciarse as súas avantaxes.
P.- ¿E as vivendas de promoción autonómica?
Vicente.- Esta é outra cuestión clave para
o futuro de Castrelo do Val. O Plan Xeral de
Ordenación Municipal contempla reservas
de solo tanto para un parque empresarial
como para as vivendas de protección auto-
nómica. Temos que asentar poboación no
municipio e esta é unha forma de axudar ás
familias con menos recursos para que conti-
núen vivindo eiquí.
P.- ¿Cal é o balance que fai do Obradoiro de
Emprego?
Vicente.- Os concellos afastados dos gran-

des núcleos de poboación teñen dificultades
para atraer industrias e crear emprego. Por
eso decidimos, co apoio da Xunta, que o pro-
pio Concello ten que servir de motor neste
eido, facilitando formación e oportunidades
laborais aos veciños que, por desgracia, non
as tiveron. Queremos continuar con estas
políticas e xa temos en proxecto un novo
obradoiro.
P.- ¿Que necesidades ten hoxe o noso
municipio, en canto a servizos?
Vicente.- Opino que, en xeral, o nivel de
infraestructuras e servizos é bastante bo.
Pero sempre xurden novas necesidades e
hai que darlles resposta. Asemade, as infra-
estructuras hai que renova-las periódica-
mente. Un asunto que nos preocupa é o da
atención ás persoas maiores e hai que inci-
dir nas políticas sociais para que este colec-
tivo, cada vez máis numeroso, teña unhas
condicións de vida axeitadas. Por eso quere-
mos crear un centro de día e o servizo de
comida a domicilio, entre outras iniciativas
de apoio ós nosos maiores.
P.- ¿É vostede optimista de cara ó futuro?
Vicente.- Sí, porque Castrelo do Val é na
actualidade un concello moderno e próspero,
sen renunciar ás nosas tradicións, e agrada-
ble para convivir, xa que as necesidades
básicas están ben cubertas. E todo elo gra-
zas ó esforzo da Corporación municipal e o
apoio de moitos veciños e veciñas, coas
súas suxerencias para facer un concello
cada día mellor. Pero tamén é certo que
aínda queda moito por facer. Entre todos,
novamente, e unidos como ata o de agora,
seremos capaces de seguir avanzando pola
senda do progreso e da modernidade. !"!"!

#

Nestes últimos catro
anos, a Corporación
Municipal de Castrelo
traballou íntensamente
para dotar ó municipio
de novos servizos e
infraestructuras que
axudaron a mellora-la
calidade de vida da
nosa xente.

Entrevista ó alcalde de Castrelo do Val
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!
Os pobos de Castrelo do Val foron nos últimos

anos as infraestructuras e os servizos públicos
de carácter xeral: reformas e ampliación da

Casa do Concello, coa eliminación de barreiras arqui-
tectónicas; conexión gratuita a Internet na Biblioteca;
diversas melloras no colexio público; os servizos
sociais, que agora chegan a máis xente; o Punto de
Información á Muller, etc.

Manter un equilibrio entre tódolos pobos foi un cri-
terio importante á hora de acometer novos proxectos.
E á hora de establecer prioridades, a dotación de boas
redes de abastecemento e de depuración das augas
residuais ocupou sempre un lugar preferente nas ini-
ciativas do Concello de Castrelo do Val:
$ Nocedo: rede de sumidoiros e abastecemento na
estrada de Verín-Laza. Nova depuradora de residuais.
$ Marbán: mellora e arranxo das fontes de capta-
ción de auga para o abastecemento domiciliario.
$ Monteveloso: recollida e conducción das augas
pluviais ata a rede xeral de sumidoiros.
$ Castrelo: renovación da rede de sumidoiros,
abastecemento e reposicións; nova captación no
entorno do depósito.
$ Campobecerros: saneamento e recollida das
augas pluviais na rúa do Cardenal Quiroga.
$ Gondulfes: mellora do abastecemento, con novas
captacións; reforma do saneamento e da recollida de
pluviais no Peto.
$ Veiga de Nostre: prolongación do colector de
saneamento.
$ San Paio: novo depósito e captación de auga.
$ Fontefría: prolongación das redes de sumidoiros e
do abastecemento no tramo da estrada OU-114.
$ Pepín: construcción dunha fosa séptica e colector
xeral; mellora do abastecemento desde o depósito ata
a praza da Roda.
$ Castrelo e Nocedo: novo depósito, captacións e
estación de bombeo.
$ Campobecerros, Portocamba e Castrelo: limpe-
za e acondicionamento dos ríos Camba e Támega, en
colaboración coa Confederación Hidrográfica.
$ Piornedo: conexión do centro social cos colecto-
res de saneamento do pobo.

!
Outro aspecto importante é a conservación

dos pobos, como un respeto ás tradicións e ó
legado que nos deixaron os devanceiros, en

forma de configuración urbana, de elementos etnográ-
ficos (fornos, fontes, lavadoiros,...), que compre con-
servar e mellorar.
$ Piornedo: forno comunitario e centro social.
$ Vilar: acondicionamento do forno.
$ Servoi: melloras na cuberta do forno e na piscina.
$ Castrelo: restauración do forno e do teleclub.
$ Veiga de Nostre: centro social.
$ Ribas: centro social e comunitario.
$ Campobecerros: reforma do teleclub.
$ Monteveloso: centro social multiusos.
$ Sanguñedo: local veciñal de uso comunitario.

O Concello traballa na me

As persoas, po
Catro anos, que é o mandato da Corporación municipal,
resulta un período relativamente curto, pero suficiente
para pór as bases dun progreso equilibrado, a partir das
inquedanzas e propostas que fan os veciños e veciñas
nos diferentes pobos. O labor do Concello é atopar solu-
cións, artellar proxectos e busca-lo financiamento para

Ribas

Veiga de Nostre

Depósito de Castrelo
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!
Outro indicativo do progreso dun concello son

as infraestructuras viarias. Se importantes son
as reformas das estradas OU-113 (Verín-Laza,

por Castrelo e Nocedo) e OU-114 (Caldeliñas-Campo-
becerros, por Gondulfes, Servoi, Vilar e Fontefría), non
son menos as estradas, rúas, camiños e pistas interio-
res dos nosos pobos. Tamén neste eido, o Concello de
Castrelo do Val desenvolveu un importante labor, que
é apreciable en tódolos núcleos de poboación:
$ Portocamba: pavimentación de rúas e camiños
coa colaboración veciñal.
$ Servoi: mellora dos accesos desde a estrada OU-
113 ata a praza do pobo.
$ Gondulfes: pavimentacións e acondicionamento
do entorno do Peto.
$ Pepín: pavimentación de camiños e canalización
das augas no entorno da antiga escola unitaria, en
colaboración cos veciños.
$ Nocedo: pavimentación na estrada OU-113 e
varios camiños interiores do pobo.
$ Castrelo: mellora da rede viaria local en varias
zonas: estrada vella de Pepín, cruce do cemiterio, pis-
tas do Fontairo, ensanche e supresión de gabias nas
rúas do Toural e do Poulón, etc.
$ Veiga de Nostre: pavimentación do novo acceso á
estrada que comunica con Parada da Serra.
$ Piornedo: pavimentacións na entrada do pobo e
mellora da rede de saneamento.
$ Vilar: adecentamento da praza.
$ Fontefría: pavimentación de varias rúas.

!
Se as redes hidráulicas (abastecemento e

saneamento) e as infraestructuras viarias mere-
ceron unha atención preferente por parte do

Concello de Castrelo do Val durante estes últimos
anos, o mesmo pode dicirse da subministración eléc-
trica e do alumeado público, dando resposta en tódo-
los casos ás necesidades e demandas plantexadas
polos nosos veciños e veciñas nos distintos núcleos de
poboación:
$ Vilar: renovación do alumeado, encamiñado a
mellora-lo aforro enerxético.
$ Sanguñedo: renovación da rede de iluminación
pública, tamén con aforro enerxético. A finalidade é
manter un bo servizo cun menor custe para as arcas
municipais.
$ Campobecerros: acondicionamento e renovación
do alumeado na zona do baño e renovación do alu-
meado público na súa totalidade. Complétase coa ins-
talación de farolas ornamentais.
$ Portocamba: nova rede de iluminación pública en
accesos e zonas habitadas.
$ San Paio: mellora do alumeado público.
$ Veiga de Nostre: ampliación e mellora do alu-
meado público, con farolas ornamentais.
$ Castrelo: dotación dun novo centro de transforma-
ción e renovación das liñas eléctricas de media ten-
sión.

Tamén se instalaron novos puntos de luz na maior
parte dos pobos do concello.

ellora dos servizos básicos

or riba de todo
acometer as obras, case sempre co apoio doutras Admi-
nistracións públicas, debido ós axustados recursos con
que contan os municipios dunhas características seme-
llantes a Castrelo do Val. Despois, son os propios veci-
ños os que deciden se o que está feito responde ás súas
necesidades.

Nocedo

Servoi

Monteveloso

Internet rural

Ampliación do Concello

Castrelo do Val
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O Concello colabora coa Asociación “A Cabanca”
na organización das actividades do verán

! A Asociación Cultural “A Cabanca”
organizará durante o verán unha nova
xeira de actividades para dinamiza-la
vida cultural e deportiva de Castrelo do
Val, para o que conta co apoio do pro-
pio Concello. Como xa é tradicional, a
zona das Batocas acollerá unha nova
edición do “Rave Rural”, que chega á
súa quinta edición. Trátase dunha acti-
vidade musical dirixida ós máis novos,
que conta con gran aceptación en toda
a comarca. Será na primeira quincena

do mes de agosto.
Neste tempo tamén organizará os

torneos deportivos de baloncesto e
fútbol sala, e prepara a organización
de cursos de fotografía dixital. Outra
actividade interesante serían unhas
xornadas sobre o carbón, para amo-
sarlles ós máis novos o traballo dos
carboeiros, pero está pendente de
confirmación. Precisamente a Ruta
dos Carboeiros” acolle o 19 de maio a
“I Camiñada de Montaña”.

Servizos Sociais realizou durante o ano 2006
cerca de 300 trámites de axudas e información

Adela Rodríguez é a responsable
de coordina-los Servizos Sociais
no concello de Castrelo do Val,
dependentes da Mancomunidade.

!

O departamento de Servizos Sociais do Concello de Cas-
trelo do Val, coordinado a través da Mancomunidade de
Concellos de Verín-Monterrei, realizou no último ano máis
de 250 actuacións en diferentes eidos: información e ase-
soramento, servizo de axuda no fogar e apoio á unidade
de convivencia, aloxamento alternativo, prestacións de
prevención e inserción, e outras prestacións complemen-
tarias. Estas actuacións están dirixidas a tódolos sectores
de poboación: familia, infancia, xuventude, muller, persoas
maiores, persoas con discapacidade, emigrantes,... O sec-
tor de poboación con máis incidencia é a terceira idade,
seguida de muller e xuventude.

Un dos programas máis solicitados dentro de Servizos
Sociais é o Servizo de Axuda no Fogar, que está ateden-
do a unha media de 15 usuarios ó ano. Coa entrada en
vigor da Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Aten-
ción ás persoas en situación de dependencia, aumentara-
se progresivamente o número de horas ós beneficiarios
que sexan recoñecidos como “grandes dependentes” no
concello de Castrelo do Val. !

A atención ó público realízase nas dependencias da
Casa do Concello, tódolos martes e xoves laborables,
de 9:00 a 14:30 horas.

Oportunidades formativas para todos e todas
A piques de cumprir sete anos desde a súa creación, no ano 2000, a Funda-
ción para a Protección dos Discapacitados Psíquicos da nosa comarca segue
a ser o principal referente para a formación e integración plena destas perso-
as. A Fundación, que ocupa unha vivenda nos antigos chalés de Obras Públi-
cas de Verín, atende a unha media diaria de 20 persoas, de lúns a venres,
tódolos días laborables. Eiquí desenvolven actividades lúdicas e formativas, e
están atendidas en todo momento por persoal especializado. O principal
obxectivo da Fundación para a Protección dos Discapacitados Psíquicos é
“proporcionar asistencia social a tódalas persoas con algunha minusvalía inte-
lectual, sexa temporal ou permanente, e que están en idade laboral, e que por
esta situación teñen dificultades para integrarse nunha empresa”. !

“Rave Rural” nas Batocas



O CEIP de Castrelo do Val esgota as
últimas semanas do curso escolar
2006/07 con novas actividades dirixi-
das a que os alumnos/as acaden unha
boa formación. O mes de maio é tempo
das Letras Galegas, adicadas este ano
a poetisa María Mariño, e de prepara-
tivos para a escursión de fin de curso,
que será, un ano máis, ás Rías Baixas.
Pero atrás queda un denso programa
de actividades que comezou aló polo
mes de outubro, coa viaxe a Ourense:
os máis novos, para asistir a unha
sesión de animación á lectura na
Biblioteca Provincial, e os de Primaria,
para asistir a unha obra de teatro.

Despois viñeron polo noso centro
escolar contacontos, animadores
socioculturais, con xogos populares,
charlas sobre hixiene, alimentación e

dietética, e unha viaxe a Verín para
contempla-la exposición “Tempo de
xogar”, na Casa do Escudo. O primei-
ro cuatrimestre rematou co xa tradicio-
nal Festival de Nadal, no que os rapa-
ces compartiron un día de festa cos
seus parentes e profesores.

No mes de xaneiro, os alumnos/as
asistiron a unha sesión de Cinensino,
dentro do programa de prevención de
drogodependencias, que desenvolve a
Mancomunidade de Concellos de
Verín-Monterrei. E, despois, os nosos
participaron con boa nota no desfile do
Entroido de Verín. E aínda houbo
tempo para volver a Ourense, para
participar no programa de Educación
Vial, e de competir con éxito nas pro-
bas do deporte escolar a nivel comar-
cal. Agora toca aplicarse.

Tradicións, charlas, viaxes culturais e boa educación

Entroido

Festival de Nadal

Obra escolar
MagostoMuseo do tren en Ourense
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OObbrraaddooiirroo  ddee  EEmmpprreeggoo......

un traballo para todos/as

Tempo de esforzo xeneroso por parte dos alumnos/as, dos
monitores, da dirección e de todo o persoal administrativo e
docente, que tódolos habitantes de Castrelo comezamos a
disfrutar. Os pobos presumen de lugares de encontro, cunha
estética adaptada ó entorno e con materiais nobres e tradicio-

nais da nosa terra, con predominio da pedra e da madeira. E
agora albíscase a continuidade, co novo Obradoiro de Empre-
go que xa prepara o noso Concello. Será unha nova oportuni-
dade de formación laboral e para mellora-la aspecto e os ser-
vizos comunitarios en tódolos pobos de Castrelo do Val.

A piques de remata-lo
Obradoiro de Empre-
go, xa é ben percepti-

ble o traballo realizado
desde o mes de xullo
de 2006.  A praza e o
entorno do muíño de
Nocedo; o parque do

Terrón, a fonte e o
entorno do cruceiro en

Castrelo; a fonte, a
ponte e o entorno da

fosa séptica de Pepín;
a ruta dos Carboei-

ros; o centro social de
Campobecerros, o

mobiliario urbano... 
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