
Continúan as obras de mellora das infraestructu-
ras locais por parte do Concello. A rede de estra-
das (Verín-Laza e Caldeliñas-Campobecerros)
foron dous proxectos importantes do ano 2007, e
continuarán durante os primeiros meses de 2008.

Vicente Gómez García foi reelexido alcalde de
Castrelo do Val trala constitución da nova Corpo-
ración Municipal. O PSdeG-PSOE renovou a
maioría absoluta, con 6 concelleiros, por 2 do PP
e 1 do BNG.

Os alumnos e alumnas do Obradoiro de Emprego
“Ruta dos Carboeiros” recibiron os diplomas que
lles acredita a formación nas distintas especiali-
dades (albanelería, cantería e restauración de
áreas degradadas).

Máis proxectos de obras Nova Corporación Diplomas merecidos
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A victoria nas urnas, o pasado 27 de maio, representou
para o PSdeG-PSOE a sexta oportunidade consecutiva,
desde 1987, de gobernar con maioría o Concello de
Castrelo do Val. Os votos dos nosos veciños e veciñas
refrendaron o programa electoral e as propostas do
equipo encabezado por Vicente Gómez García.

Xa en clave política, e unha vez analiza-
dos os resultados electorais, das
tres forzas con representación
na Corporación, PSOE e
BNG fan valoracións po-
sitivas, xa que son os
únicos que medraron
en votos ou repre-
sentación, mentres
que o PP acadou o
seu peor resultado
nunhas eleccións
municipais en Cas-
trelo desde o ano
1987.

O PSdeG-PSOE
conserva a alcaldía, con
seis concelleiros e o 67,48%
dos votos, o seu mellor resultado
nuns comicios locais. O PP segue a
ser a segunda forza política, con 2 concelleiras
e o 19,55% dos votos, mentres que o BNG volve ó Con-
cello despois de moitos anos, cun concelleiro e o 12,96%.

Unha vez constituída a nova Corporación, é tempo de
pórse a traballar duro, porque aínda quedan cousas por
facer, segundo a opinión unánime de tódolos cargos polí-
ticos no Concello. E sería bo, e non faría máis que con-

firma-las intencións xa expresadas polo alcalde, que a
política municipal reflectise o conxunto de aspiracións e
inquedanzas manifestadas polos cidadáns de Castrelo
do Val a través dos nosos representantes. Fai falla diálo-
go, sentido común e unha vocación clara de servizo para
solucionar as deficiencias que poidan xurdir e crear no-

vas expectativas para mellora-la calidade de
vida da nosa xente.

Ábrese, pois un novo período
de catro anos, para conti-

nuar avanzando na mo-
dernización do noso

municipio. É necesa-
rio mellora-las infra-
estruturas viarias,
garantir unha boa
subministración de
auga nos pobos,
mellorar os siste-

mas de depuración
de residuais, estable-

cer novos programas
de axuda ós nosos maio-

res, indagar na busca de
perspectivas de emprego na

nosa zona, etc. Para elo, como xa
temos comentado en outras ocasións, faise

necesaria a colaboración de todos, Goberno e oposición,
pero tamén dos propios veciños á hora de artellar un bo
Concello do século XXI. Está nas nosas mans a busca
dun mellor benestar para que todos poidamos sentirnos
plenamente a gusto na nosa terra e disfrutar dun conce-
llo un pouco mellor cada día.

Eleccións locais: unha confianza renovada no Goberno municipal

A metade do orzamento destinouse a obras públicas
Como en anos anteriores, os capí-
tulos de gastos máis importantes
do Concello de Castrelo do Val
foron os referidos ós investimentos
reais (49,79%), bens correntes e
servizos (18,92) e gastos de perso-
nal (25,32%). É de salientar que a
metade do gasto destinouse a dife-
rentes obras públicas, e que os
tres capítulos anteriores supoñen
máis do 94 por cento do total con-
signado para o ano 2007, que foi
de 1.425.800 euros. O orzamento
de gastos completouse con parti-

das menores e que serviron para
afronta-las transferencias corren-
tes (65.000€), os gastos financei-
ros (15.000€) e os pasivos finan-
ceiros (5.000€).

Os principais ingresos nas arcas
municipais do Concello de Castrelo
do Val procederon das transferen-
cias correntes e de capital (aporta-
cións das outras Administracións
públicas, Estado e Xunta de Ga-
licia), e dos impostos directos e in-
directos, das taxas municipais e
dos pasivos financeiros.

Orzamento
1.425.800

 euros

Investimentos
reais

 49,79*

Bens correntes
e servizos
18,92*

Trans. correntes
 4,56*

Personal
 25,32*

*En porcentaxe. Datos de 2007.

Pasivos financeiros
 5,61*

Gastos
financeiros

 1,05*
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Un moderno vehículo
contra incendios, dotado
cun depósito de 500 litros
de auga e diverso mate-
rial, pasou a formar parte
do parque de vehículos
municipais. A Consellería
da Presidencia da Xunta
de Galicia aportou o 75%
do custe, mentres que o
Concello de Castrelo do
Val asumíu o 25% restan-
te. Será de especial axuda
para a extinción de lumes
en vivendas ou forestais, e
realizará funcións de
apoio en materia de pro-
tección civil.

!

!

O vehículo contra incendios, nova
colaboración da Consellería da
Presidencia con Castrelo do Val
" A delegada provincial da Consellería da Presidencia, Concepción
Camiña, entregoulle ó alcalde de Castrelo do Val, Vicente Gómez, un
moderno vehículo pick-up adaptado para a loita contra os incendios, tanto
urbanos como forestais. Este acto, ó que foron convidados tódolos mem-
bros da Corporación, celebrouse diante da Casa do Concello, coa pre-
sencia, tamén, dos responsables de Protección Civil na nosa provincia.

O novo vehículo foi adquirido a través dun convenio entre as dúas
Administracións (Xunta e Concello), que aportaron os case 67.000 euros
do seu custe total. Trátase dun moderno vehículo todoterreo adaptado
para desempeñar tarefas de loita contra o lume, para o que dispón dun
depósito con capacidade para 500 litros de auga e diverso material igní-
fugo e operativo neste tipo de actuacións.

Castrelo do Val, aínda que está integrado no Consorcio de Bombeiros
de Verín, asume o mantemento do novo vehículo tendo en conta que
pode ser moi útil pola rapidez no desprazamento ata os lugares nos que
se produza algún percance.

Medio Ambiente e Concello debaten sobre o Invernadeiro
O delegado da Consellería de Medio Ambiente, Xosé Fumega Piñeiro, visi-
tou o Concello de Castrelo do Val para axilizar con Vicente Gómez diversos
proxectos de grande interese para o noso municipio. Un deles, é a posible
ampliación do Parque Natural do Invernadeiro cara á zona de Campobece-
rros e Portocamba, sempre que ambos pobos estean de acordo. Xa existe
un principio de conformidade cos veciños de Portocamba, mentres que os
de Campos aínda non se decidiron.

Nesta visita tamén se abordaron diversas obras pendentes de abaste-
cemento e saneamento que ten comprometidas a Consellería de Medio
Ambiente, como as de Gondulfes, que deberán iniciarse a primeiros de
2008. Tamén se acometerán proxectos de interese para os veciños de Por-
tocamba (a mellora dunha captación, en colaboración coa Xunta de Montes)
e Veiga de Nostre (renovación das tuberías de abastecemento). "

Máis equipos informáticos
A delegada da Consellería da Presidencia visitou a
Casa do Concello e coñeceu de preto as obras de
ampliación, financiadas pola Xunta de Galicia. Esta
Consellería colaborou tamén con Castrelo do Val na
dotación de varios equipos informáticos para facilita-la
implementación do portal web “Eido Local”.
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As obras das estradas de Campos e
Nocedo continúan a bo ritmo

A maior parte dos conductores que circulan
polas estradas de Verín a Laza e de Caldeliñas
a Campobecerros xa tañen asumidas as moles-
tias causadas polas obras de mellora de ambo-
los dous viais, que acomete a Consellería de
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes
da Xunta de Galicia.

A maquinaria pesada realiza nalgunhas
zonas desmontes para amplia-los viais e nou-
tros, as gavias para a recollida das augas plu-
viais. Unha parte dos traballos céntrase en pre-
para-las estradas para as capas definitivas de
aglomerado e rego asfáltico, ou na construcción
de varios tramos de beirarrúas.
Estrada Verín-Laza. Estás rematadas as obras
de asfaltado no tramo entre Verín e Castrelo, e
queda pendente desde o cruce da Avenida de Bos
Aires ata o Hospital. Agárdase que en próximas
datas quede completado o treito que falta en Cas-
trelo do Val. Neste núcleo xa están en avanzado
estado de execución as obras das beirarrúas pola
marxe dereita. En Nocedo, trabállase no anchea-
mento da calzada e na construcción dos paseos
peonís. Eiquí está pendente a dotación da capa
de rodadura, que se realizará en breve.
Estrada Caldeliñas-Campobecerros. Realí-
zanse actuacións en varias zonas. Os traballos
centráronse na eliminación de baches e irregu-
laridades na calzada, cun triple rego asfáltico,
preparatorio para a capa de aglomerado. Agár-
dase que a reforma da estrada estea xa moi
avanzada cando chegue a primavera.

“Os veciños teñen cada vez novas nece

Para construir a nova praza pública de Nocedo foi preci-
so derruba-las edificacións antigas e en estado ruinoso
que cegaban este lugar. No futuro, os veciños e veciñas do
pobo disfrutarán nun espacio de lecer que hai que enga-
dir ós que xa disfrutan na zona da fonte e do forno, e na
área recreativa a carón do río.

Mellora  d      
" A Conse
Castrelo do 
reformas na 
importe de 26
de). As actua
da na Casa d
vo; acometid
Nocedo e G
ramal de dist

Comezaro       
" A zona da
pública, unha
sellería de P
Xunta de Ga
euros. Este 
vaise destina
texos locais. 
tirá arredor de
colas en Cas

     

!

Estradas e camiños,
redes hidráulicas,
prazas públicas,
patrimonio tradicional,
infraestruturas,
servizos en xeral...
En colaboración coa Xunta de Galicia
maila Deputación Provincial de Ouren-
se, e, outras veces, coas brigadas munici-
pais de obras, o Concello de Castrelo do
Val desenvolve a cotío actuacións desti-
nadas a mellora-los servizos básicos en
tódolos núcleos de poboación. Unhas
obras que inciden na mellora da calidade
de vida da nosa xente.

!

Castrelo do Val

Estrada Ou-114

Beirarrúas
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esidades e a nosa obriga é arranxa-las ou buscarlles solucións”

As empresas encargadas da reforma das estradas OU-
113 e OU-114 levan xa moito avanzado. Nestas últimas
semanas, os traballos centráronse no tramo entre Cas-
trelo e Nocedo, e no de Gondulfes-Servoi.

 da  rede  eléctrica  en  varias  zonas
llería de Innovación e Industria mailo Concello de
Val asinaron un convenio para acometer diversas
rede de subministración eléctrica no municipio, por
6.000 euros (o Concello aporta o 48% desta cantida-
acións programadas son as seguintes: nova acometi-
do Concello; liña eléctrica e cadro para o polideporti-
a da enerxía eléctrica para os pozos de barrena de
ondulfes; instalación dunha liña en Piornedo; e un
tribución ó camiño de Cortegada.

on  as  obras  da  praza  de  Nocedo
a Ribeira de Nocedo do Val contará cunha nova praza
a vez completado o proxecto que desenvolve a Con-
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes da
alicia. As obras contan cun orzamento de 45.000
espacio contará cun porche, pérgolas e bancos, e

ar tanto á zona recreativa como á celebración dos fes-
Por outra banda, a Consellería de Medio Rural inves-
e 130.000 euros no asfaltado e mellora de pistas agrí-

strelo do Val e Nocedo.

Dotación  de  novos  servizos  nos  pobos
" O Concello de Castrelo do Val benefíciase de novos progra-
mas de fomento do emprego, que permitiron a contratación de 18
desempregados/as para realizar obras de mellora dos servizos e
das pequenas infraestruturas en diferentes núcleos de poboación:
" En Pepín acometeuse, en colaboración coa Xunta de Montes,
a mellora da rede de abastecemento e de camiños. O pobo apor-
ta o material, e o Concello, a man de obra.
" Na Casa do Concello, realizáronse obras de reforma na Biblio-
teca, e tamén no teleclub e nas instalacións eléctricas.
" Outra actuación en Pepín permitíu acondiciona-lo local social.
" En Vilar, traballouse no arranxo das deficiencias que presenta-
ba a fosa séptica.
" Outras actuacións previstas son a remodelación da fonte de Vilar,
a construcción dun muro en Nocedo do Val, diversas obras no abas-
tecemento e saneamento de Servoi e a pavimentación de rúas en
Piornedo. Tamén se realizarán traballos de reforma e dotación de
elementos para o mobiliario urbano en distintas zonas. Unha das
máis significativas foi o peche do lavadeiro de Piornedo, que estaba
aberto. Unha vez rematado, xa conta con boa aillamento e auga
quente para poder utilizarse sen problema durante o inverno.

Vicente Gómez García, alcalde

Nocedo do Val

Estrada Caldeliñas-Campobecerros
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A oitava Corporación
municipal de Castrelo
do Val dende a instau-
ración da Democracia
está integrada por 6
concelleiros do Partido
Socialista de Galicia-
PSOE, 2 do Partido
Popular e 1 do BNG..
Vicente Gómez García,
que foi o terceiro alcal-
de dese período demo-
crático no noso munici-
pio, repite no cargo por
outros catro anos máis.

O PSdeG-PSOE acadou 6 dos 9
concelleiros da Corporación

Vicente Gómez
renovou o cargo

como alcalde
ata o ano 2011

A candidatura do PSdeG-PSOE,
encabezada por Vicente Gómez
García, renovou a maioría absoluta
na Corporación Municipal de Cas-
trelo do Val nos últimos comicios
municipais (27 de maio). Os “socia-
listas” acadaron 6 dos 9 concellei-
ros electos; 2 corresponderon ó PP
e 1 ó Bloque Nacionalista Galego.
Porcentualmente, o PSdeG-PSOE
obtivo o respaldo do 67,48% dos
votantes, a considerable distancia
das outras dúas forzas políticas que
concorreron ós comicios no noso
municipio: a candidatura dos “popu-
lares” (19,55%) e a dos “nacionalis-
tas” (12,96%). Foi a oitava convoca-
toria desde a instauración das
Corporacións democráticas, en
1979.

E por sétima vez consecutiva
(dende as eleccións municipais do
ano 1987), o Partido Socialista
acadou a victoria por maioría
absoluta, facilitando que Vicente
Gómez García renovase o bastón
de mando que xa ostentou duran-
te os últimos catro anos.

As tres forzas políticas optaron
pola renovación nos seus cabezas
de lista, xa que, na anterior convo-
catoria, o PSdeG-PSOE levou a
Raúl Fernández. No PP, Julia Mª
López Cabido relevou a Mª del
Carmen Alonso, e no BNG, Emilio
González a Xosé Barxa. Socialis-
tas e nacionalistas melloraron os
resultados de 2003, en detrimento
dos “populares”. "

O PSdeG-PSOE foi a forza máis
votada nas distintas mesas electo-
rais. Por un día, as dependencias
do colexio e dos centros sociocul-
turais deixaron paso á consulta na
que o pobo fixo escoitar a súa voz,
de xeito sosegado e con grande
compromiso cívico. Foi a culmina-
ción dunha campaña electoral que
tamén transcorreu polos mesmos
derroteiros. As tres forzas políticas
traballaron duro e visitaron porta a
porta tódolos núcleos de poboa-
ción para expór os seus respecti-
vos programas de goberno.

Da anterior Corporación muni-
cipal (2003-2007), só continúan
nos seus cargos o alcalde, Vicente
García Gómez, e o concelleiro
Xosé Lois Santiago Rodríguez, do
PSdeG-PSOE. Acceden por vez
primeira á Consistorial, Américo
Santiago Silva, José Francisco
Gago Fernández, Ramón Cañizo
Montero e Daniel de Dios Manso,
polo PSdeG-PSOE; Julia Mª
López Cabido (aínda que xa estivo
entre 1999 e 2003) e Ana Isabel
Castiñeiras López, polo Partido
Popular; e Emilio Xosé González
Lemos, polo BNG.

Trala constitución da nova Cor-
poración municipal, Vicente Gó-
mez García, candidato do PSdeG-
PSOE, foi elexido alcalde por
maioría absoluta para rexi-los des-
tinos do Concello de Castrelo do
Val ata o ano 2011. "

Número de votantes: 947 (censo: 1.437)
Participación: 65,9% (abstención: 34,1%)
Votos nulos ou en branco: 6.
O índice de participación en Castrelo foi superior á media
rexistrada na provincia de Ourense (63,04%).

P  G-PSOE
DE

1

2

6635635

184184

122122

Forza
política

Votos
2007 Concelleiros

Eleccións municipais
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“Hai retos que afrontar de
inmediato e que non poden
agardar máis: as infraestru-

turas viarias, o plan de
urbanismo, a mellora das

redes hidráulicas son cues-
tións prioritarias”.

“Os programas sociais
tamén será clave nestes
próximos anos. A nosa
poboación necesita unha
atención específica e prefe-
rente”.

Vicente Gómez García, alcalde
“Os veciños confiaron no noso proxecto para o

Concello e non podemos defrauda-los”

P.- Vostede ven de asumir o seu segun-
do mandato consecutivo como alcalde de
Castrelo do Val. ¿Como valora os resul-
tados das eleccións municipais?
Vicente.- Confiábamos en acadar unha
nova maioría absoluta, e así foi. Para o
grupo municipal socialista é unha satis-
facción comprobar que o noso pobo soubo
valorar ese esforzo do Goberno municipal
nestes últimos anos.
P.-  ¿Síntese motivado para afrontar os
nvos retos de futuro que ten hoxe o noso
municipio?
Vicente.- No anterior mandato, comparti-
do con Raúl Fernández, fixéronse moitas
cousas positivas para o concello, pero
outras aínda están na fase de definición,
porque catro anos, ás veces, son insufi-
cientes para abordar tódolos proxectos.
Por iso debemos seguir traballando nas
iniciativas que xa están en marcha e nou-
tras que serán realidade en pouco tempo.

P.-  ¿Cal é a situación de Castrelo do
Val a nivel de servizos e infraestructuras.
Vicente.- Como ben saben os nosos veci-
ños e veciñas, nos últimos anos realizá-
ronse obras moi necesarias e melloráron-
se tódolos servizos. E as deficiencias das
infraestruturas viarias quedarán resoltas
en pouco tempo. Penso que tamén temos
unha Administración áxil e eficiente, pró-
xima ós veciños, capaz de buscar solu-
cións a tódolos problemas que poidan xur-
dir no traballo cotián.
P.-  ...e as prioridades para estes catro
anos?
Vicente.- Hai que rematar o polideporti-
vo, aprobar o Plan Xeral de Urbanismo,
mellorar os servizos sociais, abordar
estratexias para a promoción laboral e a
creación de emprego, fomentar o turismo
e implicarnos aínda máis en solucións
para o colectivo de persoas maiores, que
realmente o merecen. "

#

Julia Mª López Cabido (PP):
“Hai que pór en marcha políticas de vivenda
e emprego para que os novos non se vaian”

Emilio Xosé González Lemos (BNG):
“O actual Goberno está vivindo das rendas
do pasado e non vemos nada novo”

P.- ¿Que destacaría da nova Corporación?
Julia.- Só somos dúas, pero escóitasenos nos plenos e as
nosas propostas téñense en conta. Sempre defen-
demos que hai que apoiar ós máis novos e
tamén ás persoas maiores. Neste senso paré-
ceme positivo que se poñan en marcha ini-
ciativas de emprego para as mulleres,
algo polo que levamos loitando desde
hai tempo. De feito foi unha das nosas
promesas electorais.
P.- Pero esa mensaxe non calou no
electorado. ¿A que pensa que foi debido?
Julia.- Foi unha campaña electoral extraña
e difícil para nós, por diversos factores. Pero
a colleita de votos que recollimos non foi boa.
P.- ¿Cales son as prioridades do Concello?
Julia.- Hai que buscar futuro para a xente nova, porque moi-
tos van estudar fora e xa non volven. Temos que artellar
solucións de vivenda e de emprego. Para o primeiro, pensa-
mos que é preciso acadar terreo público e dar facilidades
para o seu acceso. E a nivel de emprego poden facerse moi-
tas cousas, e non hai que resignarse pensando que é difícil.
E tamén solucións para os nosos maiores, habilitando viven-
das de acollida e lugares onde poidan estar ben atendidos.

P.-  ¿Como valora os resultados electorais?
Emilio.- Para o BNG, o resultado foi bo. Subimos o 120%

e regresamos á Corporación despois de 16 anos.
P.-  ¿Cal é agora a situación do concello,

desde o seu punto de vista?
Emilio.- Pasados de sobra os cen primei-
ros días de cortesía, atrévome a dicir que
o Goberno está vivindo das rendas da
anterior lexislatura. Non se lles ve que
estean levando á práctica o seu programa
electoral.
P.-  ¿Que iniciativas teñen presentado

nestes primeiros meses?
Emilio.- A máis importante, unha moción

para que Castrelo do Val se integre no Consor-
cio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar,

que foi aprobada nun pleno recente.
P.-  ¿Que considera máis necesario nesta lexislatura?
Emilio.- Imos seguir traballando para mellora-las políticas
sociais. Fai falla menos cemento e máis atención ás persoas.
Dado o actual nivel de avellentamento que vive o concello,
é necesario establecer políticas de benestar que incidan
directamente na mellora da calidade de vida deste sector
importante da nosa poboación.
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Corporación municipal de Castrelo do Val (2007-2011)

ÓÓÓÓrrrrggggaaaannnnoooossss    ddddeeee    ggggoooobbbbeeeerrrrnnnnoooo    eeee    rrrreeeepppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaacccciiiióóóónnnn::::

Xunta Local de Goberno: Vicente Gomez García, Américo Santiago Silva (1º tenente de alcalde), José
Francisco Gago Fernández (2º tenente de alcalde) e Xosé Lois Santiago Rodríguez (3º tte. alcalde).
Comisión Especial de Contas: Vicente Gómez García (presidente), Américo Santiago Silva, Daniel de
Dios Manso, Julia Mª López Cabido e Emilio Xosé González Lemos.
Concelleiro delegado de Vías e Obras: Américo Santiago Silva.
Concelleiro delegado de Festexos, Cultura, Xuventude e Deporte: Xosé Lois Santiago Rodríguez.
Concelleiro delegado de Educación, Igualdade e Servizos Sociais: José Francisco Gago Fdez.
Concelleiro delegado de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible: Daniel de Dios Manso.
Concelleiro delegado de Medio Rural: Ramón Cañizo Montero.
Representantes do Concello de Castrelo do Val nos órganos colexiados:.
Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín: Vicente Gómez e Daniel de Dios Manso.
Fundación para o Desenvolvemento da Comarca de Verín: Vicente Gómez García.
Desenvolvemento Integral da Comarca de Monterrei (DICOM): Xosé Lois Santiago Rodríguez.
Padroado da Fundación para a Protección de Discapacitados Psíquicos: Vicente Gómez García.
Consello Escolar do CEIP de Castrelo do Val: Daniel de Dios Manso.
Asociación de Concellos Ribeireños Val do Támega: Vicente Gómez García e Daniel de Dios Manso.
Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP): Vicente Gómez García.
Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP): Vicente Gómez García.
Comisión de Seguimento da Teleasistencia Domiciliaria: Vicente Gómez García.
Comisión de Seguimento do Convenio doa Dir. Xeral do Catastro: Vicente Gómez e Domingo Mtnez.

P  G-PSOE
DE

Vicente Gómez
García

P  G-PSOE
DE

Américo Santiago
Silva

P  G-PSOE
DE

José Francisco
Gago Fernández

P  G-PSOE
DE

Xosé Lois
Santiago Rguez.

P  G-PSOE
DE

Ramón Cañizo
Montero

P  G-PSOE
DE

Daniel de Dios
Manso

Julia María
Lopez Cabido

Ana Isabel
Castiñeiras López

Emilio Xosé
González Lemos
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O Concello maila Consellería
de Traballo seguen apostan-
do polos programas de pro-
moción de emprego que axu-
dan a que moitas persoas
poidan acceder ó competitivo
mercado laboral. Unha inicia-
tiva recente foi o programa
“Muller porque sí”. Durante
260 horas, as 15 mulleres
seleccionadas recibiron cla-
ses prácticas de albanelería
no entorno do pavillón polide-
portivo, que será acondicio-
nado a través dun novo pro-
xecto promovido polo Conce-
llo de Castrelo do Val. Agora,
a Corporación baralla a posibilidade de solici-
tar durante o ano 2008 un novo curso de máis
duración (entre 500 e 1.000 horas).

Ao mesmo tempo, o Concello xa elaborou
a memoria para a solicitude doutro Obradoiro
de Emprego para o vindeiro ano, tamén en
convenio coa Consellería de Traballo. En
principio, está pensado para unhas 26 perso-
as (o Concello intentará que sexa para máis)
nas modalidades de albanelería, cantería,
restauración de áreas degradadas e de
axuda a persoas dependentes. Esta especia-
lidade será a primeira vez que se imparta no
noso municipio e responde á necesidade de
atender ó cada vez maior número de persoas
maiores que residen en Castrelo do Val.

O grupo de mulleres que participou no programa
“Muller porque sí” (nas imaxes superiores), reci-

bíu as clases formativas no entorno do pavillón
polideportivo, con traballos prácticos no peche

do recinto exterior.

“Muller porque sí”,
outro apoio de Xunta e

do Concello para acceder
ó mercado laboral

Vicente Gómez,
vicepresidente da

Mancomunidade de
Concellos de

Monterrei-Verín

Trala constitución das novas
Corporacións municipais, os
concellos que integran a
Mancomunidade de Monte-
rrei-Verín procederon á reno-
vación dos cargos directivos.
O pleno deste órgano, reuni-
do na sede de Verín, acordou
nomear presidente a José
Luis Suárez Conde, alcalde
de Monterrei, e vicepresiden-
tes ós rexedores municipais
de Cualedro, Luciano Rivero
Cuquejo, e de Castrelo do
Val, Vicente Gómez García. A
Mancomunidade de Conce-
llos de Monterrei-Verín coor-
dina os servizos comúns
compartidos polos municipios
de Verín, Vilardevós, Oimbra,
Cualedro, Monterrei, Laza e
Castrelo do Val. Os sete con-
cellos organizan conxunta-
mente os servizos sociais de
atención primaria, a recollida
de lixo e o punto limpo, o cen-
tro de discapacitados psíqui-
cos e a promoción turística.
Tamén participan en progra-
mas de desenvolvemento da
Unión Europea e na xestión
do Parque Comarcal de Bom-
beiros, a través dun Consor-
cio no que están integrados.

Camiñata “Ruta dos Carboeiros”
A “I Camiñata Rota dos Carboeiros” reuníu o pasado 23
de setembro a unhas 150 persoas, convocadas pola Aso-
ciación de Sendeirismo “Ruta das Augas” e procedentes
da comarca e doutras zonas da provincia de Ourense. Os
participantes sairon de Campobecerros, onde asistiron a
unha demostración de como se facía o carbón (na imaxe
da esquerda) polo sistema tradicional dos nosos devan-
ceiros. Seguiron polo Alto do Candal, Pena Nofre (o
punto máis elevado, con 1.216 metros sobre o nivel do
mar), os montes de Servoi e o Alto dos Friles, antes de
chegar a Castrelo do Val. Posteriormente, compartiron
un xantar popular en Castrelo e participaron nun sorteo
de agasallos. Os Concellos de Verín e Castrelo, e as res-
pectivas agrupacións de Protección Civil, colaboraron
na organización desta proba.
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Os Circuitos Culturais
chegaron a Castrelo

O forno de Castrelo acolleu dous dos
espectáculos dos circuitos culturais
que organiza a Consellería de Cultura
e Deporte. Os máis novos disfrutaron
cos Títeres Cascanueces e co grupo
“Ni Fu Ni Fa”. Tamén estava prevista o
2 de decembro un espectáculo de
maxia e ilusión, a cargo do Mago Yos-
kar, pero quedou aprazado ata unha
data próxima, da que se informará no
seu momento. "

Recuperando a tradición
musical da nosa terra

O Concello de Castrelo do Val cola-
bora coa Asociación de Amigos da
Música “Brixel” na organización de
varios cursos dirixidos a recupera-la
tradición musical, a través da implica-
ción das novas xeracións de veciños
e veciñas do municipio.

No local anexo ó forno de Castre-
lo desenvólvense tódalas semanas
as clases de danza, gaita, tamboril e
pandereta, que están a ter unha gran
afluencia de alumnos de tódalas ida-
des.

Despois da celebración dun curso
de cooperativismo, agora tamén está
previsto impartir cursos de pintura ó
óleo.

Son actividades dirixidas, dalgún
xeito, a dinamiza-la vida social e cul-
tural en Castrelo, que gozan xa
dunha boa aceptación por parte dos
nosos veciños.

De feito, en Castrelo do Val houbo
ó longo do século pasado varios gai-
teiros importantes. Sen esquecer
unha das danzas rituais máis impor-
tantes e orixinais da provincia de
Ourense, como é a de Fontefría.

A a deputada autonómica
e membro da Deputación
Permanente do Parla-
mento Galego, Laura
Seara, e Ángeles Prieto,
veciña do noso concello,
participaron nunha confe-
rencia sobre violencia de
xénero, a lei da depen-
dencia e as políticas de
igualdade, dirixida ás mu-
lleres do noso municipio. No Centro
de Interpretación, Laura Seara defen-
deu a Lei Integral de Violencia de
Xénero. A responsable de Igualdade
do PSdeG-PSOE referíuse ós logros

que acadou a nova Lei,
que ampara e protexe
ás víctimas desta lacra
social, cun fondo espe-
cial de asistencia ás víc-
timas ou cun Observato-
rio Estatal de Violencia
sobre a Muller. Ángeles
Prieto, pola súa parte,
fixo máis fincapé sobre a
igualdade entre homes e

mulleres, e a importancia de inculcar
desde a infancia a devandita igualda-
de nas propias casas, non facendo
diferenciación entre os fillos, sexan
nenos ou nenas.

Laura Seara tamén respondeu ás preguntas que lle formularon algunhas das
veciñas asistentes a esta charla-coloquio no Centro de Interpretación do Patri-
monio de Castrelo do Val. A deputada autonómica foi recibida e estivo acom-
pañada, durante a estadía no noso municipio, polo alcalde, Vicente Gómez, e
outros representantes da Corporación municipal.

Programas de Igualdade

A  deputada
LLaauurraa     SSeeaarraa
falou  sobre  a
situación  da

muller  no
medio  rural



A delegada provincial da Consellería
de Traballo, Carmen Rodríguez, e o
alcalde de Castrelo, Vicente Gómez,
presidiron a entrega dos diplomas
acreditativos ós 32 alumnos e alumnas,
todos eles veciños do noso municipio,
que integraron o Obradoiro de Empre-
go "Ruta dos Carboeiros". Durante un
ano realizaron traballos de aprendiza-
xe nas especialidades de albanelería,
cantería e restauración de áreas degra-
dadas. En diferentes pobos temos
constancia do seu esforzo e interese,
como en áreas recreativas, restaura-
ción do patrimonio tradicional, edifi-
cios de uso social, rutas de sendeiris-
mo, etc. Un tempo ben aproveitado, na
opinión dos responsables do Goberno
municipal, polo que está previsto a
solicitude dun novo Obradoiro para

continuar coa recuperación de espacios
e edificios para uso público.

Carmen Rodríguez e Vicente Gó-
mez felicitaron a tódolos participantes
neste Obradoiro de Emprego e animá-
ronos a pór en práctica os seus coñece-
mentos no eido laboral. Precisamente,
durante a vixencia desta actividade, os
alumnos asistiron a charlas sobre
oportunidades de emprego e axudas da
Administración autonómica para si-
tuarse no mercado laboral como autó-
nomos, crear empresas ou cooperati-
vas. Salientaron que estes Obradoiros
teñen como finalidade dinamizar o
mercado laboral nas zonas rurais e,
sobre todo, ofrecer saídas profesionais
ó colectivo feminino, tradicionalmente
confinado ás tarefas agrícolas ou
domésticas.

A delegada de Traballo presidíu a entrega dos diplomas ós alumnos
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CCllaauussuurraa  ddoo  OObbrraaddooiirroo  ddee  EEmmpprreeggoo  ““RRuuttaa  ddooss  CCaarrbbooeeiirrooss””



HHoommeennaaxxee  óóss  ccaarrrriillaannooss......

...en Campobecerros

En torno ó monumento que recibe ós visitantes en Campobe-
cerros e que lles lembra que eiquí traballou unha estirpe espe-
cial de homes foi o lugar no que se celebraron os actos oficiais
de homenaxe ós carrilanos. Houbo verbas en lembranza da súa
xesta heroica e dos que xa non se atopan entre nós. A comisión

organizadora e o Concello de Castrelo do Val abogan para que
se manteña esta celebración e non se esqueza o que significa-
ron os carrilanos para a nosa terra. Como cada ano, os partici-
pantes degustaron despois unha comida de confraternidade
que servíu para afondar aínda máis nese espírito solidario.

O grupo de persoas entusias-
tas que, en torno a Xosé Barxa
e Gerardo Dasairas, recuperou
a memoria dos homes que tra-

ballaron na construcción do
camiño de ferro entre Ourense

e Zamora, non fallou á súa
cita no mes de agosto en

Campobecerros. Un ano máis,
o Concello de Castrelo do Val

colaborou na organización
deste evento, que reuníu ós

traballadores, ás súas familias
e amigos. Foi unha xornada

para lembrar un denodado
esforzo que propiciou o progre-

so do noso país. 
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Julio de Pepín, Carmen Blanco e José Barja, de Campobecerros.


