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1979-2009: trinta anos de concellos democráticos en Castrelo do Val

Hai xa trinta anos, producíase, en plena transición, un
fito importante en Castrelo do Val e no resto de Espa-
ña: o día 3 de abril de 1979 celebrábanse as primeiras
eleccións municipais trala reinstauración da
Democracia e despois de case catro
décadas da dictadura franquista.
Os veciños e veciñas do noso
concello asistiron a aquel
acontecemento con moi-
ta curiosidade e ex-
pectativas, en medio
dun contexto social
moi politizado. O
primeiro alcalde ele-
xido democrática-
mente foi Severiano
Álvarez Limia (1979-
1987) e, despois, suce-
sivamente, Raúl Fernán-
dez Fernández (1987-2005) e
Vicente Gómez García, quen
ostenta o cargo dende 2005. Os
tres foron a cabeza visible da Corpora-
ción Municipal de Castrelo do Val, pero non pode-
mos esquecernos de tódolos homes e mulleres que nese

período nos representaron no Concello, baixo as dis-
tintas siglas políticas, tentando sempre buscalo mellor
para os nosos pobos e para as persoas que eiquí desen-

volvemos a nosa vida.
Foron 30 anos de progreso, con moitas

iniciativas para dotar ó municipio
de novas infraestruturas (es-

tradas, redes de sumidoi-
ros e de abastecemento,

telefonía,...) e mellorar
os servizos públicos
de titularidade muni-
cipal (recollida de
lixo, servizos so-
ciais, etc).
Aínda así, debemos

seguir traballando pa-
ra acadar novas cotas

de progreso, benestar e
modernidade. Unha tarefa

encomiable que compete, non
só ós nosos gobernantes, aínda que

eles sexan a máxima representación da
vontade popular, senón a todos e cada ún dos veci-

ños e veciñas deste fermoso concello.

Corporación 1979-1983
Severiano Álvarez Limia
José Cerdeiriña Paradela
Manuel Núñez Rolán
Francisco Guerra Fernández
Avelino Fernández Nieves
José Sabariz Guerra
Severiano Miranda Lozano
Andrés Fernández Blanco
José Cid Aguirre
Antonio Toro Martínez
Xosé Barxa Branco

Corporación 1983-1987
Severiano Álvarez Limia
Ramón Paz Pérez
Aquilino Núñez Fernández
Eloy Salgado Castro
Rafael Rodríguez Puga
Juan Pérez Parada
Luis Lorenzo Manso
Antonio Núñez González
Xosé Barxa Branco
Cesáreo Salgado Carrajo

Santos Gómez Souto
César Pazos Freiría

Corporación 1987-1991
Raúl Fernández Fernández
Xosé Paz Paz
Abilio Barreira Carnero
Elisardo Domínguez Martínez
Severiano Álvarez Limia
Antonio Núñez González
Francisco Pérez Pérez
Xosé Barxa Branco
Dámaso Alonso Álvarez

Corporación 1991-1995
Raúl Fernández Fernández
Xosé Paz Paz
Francisco Pérez Pérez
Abilio Barreira Carnero
Elisardo Domínguez Martínez
Ramón Cañizo Montero
Luis Gil Rojas
Julio Rodríguez López
Dámaso Rodríguez Carnero

Dámaso Alonso Álvarez

Corporación 1995-1999
Raúl Fernández Fernández
Manuel Guerra Carnero
Francisco Pérez Pérez
Ángel Domínguez Morán
Ramón Cañizo Montero
José Manuel Montero Novoa
Julia Rodríguez López
Remigio Álvarez Miranda
Amador Gómez Rodríguez

Corporación 1999-2003
Raúl Fernández Fernández
Vicente Gómez García
Ángel Prieto Pérez
Juan Antonio Diéguez Paz
Santiago Alonso Prieto
Julia María López Cabido
Remigio Álvarez Miranda
Catalina Castilla Collado
José Antonio Costa Castro

Corporación 2003-2007
Raúl Fernández Fernández
Vicente Gómez García
José Gago Prieto
Juan Antonio Diéguez Paz
Santiago Alonso Prieto
Xosé Lois Santiago Rodríguez
Purificación Pérez Prieto
Mª Carmen Alonso Salgado
Emilio José Costa García
Carlos Álvarez Vidal
Catalina Castilla Collado

Corporación 2007-2011
Vicente Gómez García
Américo Santiago Silva
José Francisco Gago Fernán-
dez
Xosé Lois Santiago Rodríguez
Ramón Cañizo Montero
Daniel de Dios Manso
Julia María López Cabido
Ana Isabel Castiñeiras López
Emilio Xosé González Lemos

Concelleiros 1979/2009
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Disfrutando das novas estradas
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!Raúl Fernández, Mª
José Caride e Vicente

O vial de Caldeliñas a Campobecerros incorpora barreiras
de protección integradas no seu contorno natural

! A anterior conselleira de Política Territorial, Obras Públi-
cas e Transportes, María José Caride, visitou as obras da
estrada OU-114 que une Caldeliñas con Campobecerros.
Durante a visita, Caride destacou que se trata da entrada a
un parque natural -o do Invernadeiro-, polo que os traballos
se realizaron "con especial sensibilidade co entorno". De
feito, destacou que esta é a primeira estrada da nosa comar-
ca na que se instalan un tipo de barreiras de protección
mixta de madeira e aceiro, co obxecto de "minimizar o
impacto visual que estes elementos de seguridade viaria pro-
ducen nun entorno tan privilexiado coma este". 
Na mellora ao longo dos 21 quilómetros desta estrada, a
Xunta investíu uns 3 millóns de euros. Os traballos realizados
consistiron principalmente na mellora do firme, o anchea-
mento da calzada ata sete metros (que agora conta con dous
carrís de tres metros cada un e beiravías de 0,5 metros) e a
mellora e reforzo da sinalización e balizamento. Así mesmo
colocáronse 1,2 quilómetros de barreira mixta de aceiro e
madeira nos ámbitos da zona do mirador e nos núcleos da
Ermida e Campobecerros. A incorporación deste tipo de
barreiras homologadas especiais ten por obxecto integralas
no contorno natural que atravesa a estrada sen menoscabar
os parámetros de seguridade viaria da mesma. !

María José Caride salientou, nunha reunión cos veciños e veciñas en Cam-
pobecerros, que a mellora nesta estrada contribúe de xeito notable a
incrementar a seguridade viaria tanto para os vehículos como para os
motoristas que circulen por ela, así como a mellorar os tempos de perco-
rrido. Segundo dixo, esta obra é un exemplo mais da aposta polo reequili-
brio territorial e de que todos os cidadáns dispoñan dunhas condicións de
vida axeitadas, independentemente do lugar onde vivan. Neste senso, a
estrada a Campobecerros representa "o cambio do modelo que se viña
aplicando ata hai catro anos e que se cambiou na última lexislatura”.

Mellora da seguridade vialMellora da seguridade vial

“A reforma da estrada Caldeli-
ñas-Campobecerros é un

exemplo do cambio de modelo
do anterior Goberno, estable-

cendo importantes medidas de
seguridade en estradas comar-

cais”, segundo a conselleira.

A conselleira María José Caride, o delegado de
Política Territorial, Raúl Fernández, o alcalde de
Castrelo do Val, Vicente Gómez, e técnicos da Con-
sellería, durante a visita á estrada OU-114.
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As piscinas municipais, un novo
servizo demandado polos cidadáns

O Fondo de Inversión Local para o Emprego
do Goberno central, chamado tamén Plan E,
contribúe, durante o ano 2009, a desenvolver
varios proxectos importantes para o noso
municipio e a fomentala contratación laboral
de persoas que estaban inscritas nas oficinas
do INEM, xa que este é un dos obxectivos do
programa xestionado polo Ministerio para as
Administracións Públicas, en colaboración
co propio Concello de Castrelo do Val.

Unha das obras máis relevantes do Plan E
é a construción das piscinas municipais, nos
terreos cedidos polos veciños de Castrelo en
terreos urbanizados polo Concello a carón da
Ruta dos Carboeiros e da estrada que comu-
nica Castrelo con Gondulfes. En total, vanse
investir 218.682 euros nunhas obras que xa
están bastante avanzadas.

Outro proxecto importante, comprometi-
do pola Confederación Hidrográfica, do
Ministerio de Medio Ambiente, permitirá o
investimento de máis de 500.000 euros no
acondicionamento das ribeiras e na mellora
medioambiental dos entornos dos ríos Táme-
ga, Castrelo e Gondulfes. !

“É necesario que as distintas Administració

As obras incluídas no Fondo de Inversión Local para o
Emprego están promovidas polo Concello de Castrelo do
Val e financiadas polo Ministerio de Administracións
Públicas. Esta foi unha das iniciativas  para facer fronte á
crise e fomentar a contratación laboral, cunha aportación
de máis de 8.000 millóns de euros. En Castrelo do Val
beneficiará a máis de vinte persoas.

OObbrraass     dd           
Diversas act
Rural sirven 

En Castr
da de Gondu
da pista de O
da con triple 
quilómetros d
de A Ribeira a
metros) e a p

En Noced
e 4 de ancho
en formigón 
so á Filgueira

En Gond
particulares, 

En Servo
de pistas e c

Tamén est
Montevelo

!

O Fondo de Inversión
Local para o Emprego,
unha iniciativa do
Goberno central para
reducilr o paro e crear
novas infraestruturas
O Plan Español para o Estímulo da Eco-
nomía e o Emprego investirá en Castre-
lo do Val ao longo deste ano 2009 algo
máis 200 mil euros. Esta cantidade des-
tínase íntegramente á construción das
piscinas municipais. Ao mesmo tempo,
realízanse outras obras igualmente
importantes en colaboración coa Xunta
de Galicia e a Deputación.

"

    PPiisscciinnaa  ggrraannddee,,  ppaarraa  ooss  mmaaiioorreess

CCoonnssttrruucciióónn  ddaass  ppiisscciinnaass  ddooss  ppeeqquueennooss

RReeddee    
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ns públicas colaboren en novos programas de promoción do emprego”

ee     mmee ll ll oo rraa     ddaass     ii nn ff rraaeess tt rruu ttuurraass     nnoo     rruu rraa ll
uacións acometidas nos últimos meses en colaboración coa Consellería de Medio
para melloralas vías de comunicación en diferentes zonas do noso municipio.

relo do Val realizouse o asfaltado da pista de A Carrasqueira, que conecta a estra-
ulfes coa Foubea, nun tramo de 800 metros. Tamén se contemplou a pavimentación
O Canto, de 750 metros. Outra obra importante foi o pavimentado e mellora da calza-

rego asfáltico da estrada vella que comunica Castrelo con Pepín, de algo máis de 2
de lonxitude. Outros camiños mellorados son os de A Lamela (400 metros), o que vai
ata Os Campos (1.100 metros de lonxitude e 4 metros de ancho), de Fondougás (500
pista que leva ata o depósito de auga do Casteliño, duns 400 metros.
do do Val, melloráronse a pista de O Rego, con triple rego asfáltico (1.200 metros,
o), a subida ata o depósito de auga (en cemento, de 300 metros), a da Fontedansa,
e sábrego; o camio do Carballedo, en sábrego, os 800 metros; e o camiño de acce-
a, con formigón, nun tramo, e o resto, con sábrego.
ulfes, acondicionáronse uns 850 metros de pistas de uso agrícola e acceso a fincas
con sábrego.

oi, outra actuación de Medio Rural permitíu a mellora con sábrego duns 1.500 metros
camiños.
tá previsto, e pendente da elaboración do proxecto, a mellora dun camiño no pobo de
oso.

Vicente Gómez García, alcalde

OObbrraass  nnaa  eessttrraaddaa  CCaassttrreelloo-PPeeppíínn  

SSaanneeaammeennttoo  eenn  PPeeppíínn

PPiissttaa  ddaa  CCaarrrraassqquueeiirraaeess  hhiiddrrááuulliiccaass  eenn  GGoonndduullffeess

Redes de
abastecemento
e sumidoiros,

estradas, centros
sociais...

O Concello de Castrelo do Val reali-
zou, en convenio con outras Admi-
nistracións públicas de ámbito pro-
vincial e autonómico, outras obras
importantes destinadas a melloralos
servizos e as infraestruturas locais
en diferentes núcleos do noso mu-
nicipio:

En Gondulfes, remodelación
completa das redes de abastece-
mento e saneamento, por valor de
365.000 euros.

En Pepín, remodelación das
redes hidráulicas (abastecemento e
saneamento), cun investimento de
180.000 euros.

En Fontefría, pavimentación
en formigón dunha pista de 450
metros de lonxitude.

En Campobecerros-Porto-
camba, realizáronse traballos de
bacheo e acondicionamento da
estrada que une ámbolos dous
pobos.

En Servoi-Piornedo, pavi-
mentación con triple rego asfáltico
da estrada que enlaza as dúas loca-
lidades.Ademais, mellorouse a
sinalización, coa execución dunha
liña de pintura que axuda a mellora-
la circulación, sobre todo, nos días
con néboa.

En Veiga de Nostre, cons-
truíuse un centro social demandado
polos veciños e veciñas.

En Campobecerros, quedou
comprometido pola anterior Xunta
de Galicia (Consellería de Medio
Ambiente) o proxecto de remodela-
ción completa das redes de abaste-
cemento e depuración de residuais,
cun orzamento de 465.000 euros.
Cabe agardar que Xunta actual
manteña ese compromiso cos cida-
dáns de Campos.
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Votacións para elexilos representantes nos Parlamentos europeo e autonómico

Éxito do PSdeG-PSOE en Castrelo na doble cita electoral de 2009
Non houbo sorpresas o día 1
de marzo, e os veciños e
veciñas de Castrelo do Val
deron un apoio maioritario á
candidatura presentada polo
PSdeG-PSOE, que tiña como
cabeza de lista pola provincia
de Ourense a Manuel “Pachi”
Vázquez, anterior conselleiro
de Medio Ambiente e Desen-
volvemento Sostible, e candi-
dato á presidencia da Xunta
de Galicia, a Emilio Pérez
Touriño.

Deste xeito, confirmouse a
hexemonía que mantén o
PSdeG-PSOE en Castrelo do
Val dende hai máis de vinte
anos e que se reproducíu na
maior parte dos comicios au-
tonómicos, xerais e munici-
pais que se celebraron dende
1986. Nestas primeiras elec-
cións da doble cita electoral
de 2009, o PP foi a segunda
forza máis votada no noso
municipio, a máis de trinta
puntos de diferencia dos so-
cialistas (en termos procen-

tuais). O Bloque Nacionalista
Galego, que acadou 106 vo-
tos, pero lonxe das expectati-
vas que tiñan os seus dirixen-
tes locais, mantívose como
terceira forza política no noso
municipio e no resto de Gali-
cia.

Os deputados electos pola
nosa circunscripción electoral
foron: María del Carmen Par-
do, Rosendo Fernández, En-
rique Novoa, Cristina Rome-
ro, José Manuel Baltar, Anto-
nio Rodríguez Miranda e Mi-
guel Ángel Santalices, polo
Partido Popular; Manuel “Pa-
chi” Vázquez, Laura Seara,
Pablo López, Mª Carmen
Acuña e María Quintas, polo
PSdeG-PSOE; e Alfredo Suá-
rez Canal e Tareixa Paz, polo
Bloque Nacionalista Galego.

Trala constitución do novo
Parlamento autonómico, re-
sultou elexido presidente da
Xunta de Galicia Alberto Nú-
ñez Feijóo, en substitución de
Emilio Pérez Touriño. !

P  G-PSOE
DE

Número de votantes: 876 (censo: 1.096)
Participación: 79,93% (abstención: 20,07%)
Votos nulos ou en branco: 9. Outros: 11.
O índice de participación en Castrelo do Val foi
superior a media rexistrada na provincia de
Ourense (75,54%).

512512

238238
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58,458,4

27,127,1

12,112,1

Forza
política

Número
de votos %

Eleccións autonómicas 2009

O apoio ó PSdeG-PSOE volveu repetirse nas eleccións ó
Parlamento Europeo do pasado 7 de xuño. A pesar do
notable descenso de participación respecto ás autonó-
micas, os socialistas superaron claramente o número de
votos das demais forzas políticas. !

O Concello de Cas-
trelo do Val conta este
ano cun orzamento de
1.347.500 euros. O capí-
tulo de gastos máis
importantes corresponde
ós investimentos reais,
con 543.000 €, o que
representa o 40,3% do
total. Neste apartado
contémplase a realiza-
ción de diferentes obras
para melloralas infraes-
truturas locais. Outros
capítulos importantes de
gastos son os de bens
correntes e servizos
(36,4%), e os de perso-

nal, con 278.600 €, que
supoñen o 20,7%.

E as principais apor-
tacións ás arcas munici-
pais do Concello de Cas-
trelo do Val correspon-
den ó Estado e á Xunta
de Galicia a través das
transferencias correntes
e de capital, que supo-
ñen, en conxunto, máis
do 81% dos ingresos
totais para afrontalo
exercicio económico de
2009. Os impostos direc-
tos e as taxas municipais
representan o 17,8% do
orzamento anual. !

Gastos de persoal 278.600,00
Gastos en bens correntes e servicios 490.900,00
Gastos financeiros 13.000,00
Transferencias correntes 4.000,00
Investimentos reais 543.000,00
Activos financeiros 0,00
Pasivos financeiros 18.000,00

Total gastos: 1.347.500,00
Impostos directos 182.000,00
Impostos indirectos 10.000,00
Taxas e outros ingresos 58.000,00
Transferencias correntes 570.000,00
Ingresos patrimoniais 1.500,00
Alleamento de investimentos reais
Transferencias de capital
Activos/pasivos financeiros

0,00
526.000,00

0,00
Total ingresos: 1.347.500,00

G
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Un orzamento de 1,34 millóns de euros para o presente exercicio

!

O capítulo de investimentos reais
é o máis importante do estado de
gastos para 2009.

As transferencias correntes e de
capital constitúen o principal
recurso económico do Concello.

Castrelo do Val é un dos munici-
pios da provincia con menor nivel
de endebedamento.
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O Concello construíu un parque biosaudable no Terrón
Un lugar para o eUn lugar para o exercicio e mellorar a condición físicaxercicio e mellorar a condición física

Traballos de pavimentación dos accesos e instalación de aparellos no parque biosaudable

Os aparellos instalados no parque biosaudable son aptos para tóda-
las idades, pero están pensados, especialmente, para as persoas

maiores. Son de uso sinxelo, poden accionarse coas mans ou pés, e
favorecen a mobilidade das articulacións.

O Concello de Castrelo do Val construíu
un parque biosaudable na zona do
Terrón, coa finalidade de fomentar a
práctica regular de actividade física e
un estilo de vida saudable entre os
nosos maiores. Pero calquer persoa
pode tamén facer exercicio coas ma-
quinarias instaladas ó aire libre e para
combater o sedentarismo. O parque
está dotado de catro aparellos: dous
para exercitar distintas partes das
extremidades superiores, e outros dous
para o exercicio das extremidades
superiores.

Estes parques biosaudables para
persoas maiores están pensados para o
desenvolvemento de actividades de
mantemento e mellora da aptitude físi-
ca mediante exercicios sinxelos. Para
que a actividade física realizada nestes
aparellos non sexa contraproducente,
hai que respectar tanto o nivel de entre-
namento de cada persoa, como a forma
correcta de utilización.

Ademais do parque, tamén se fixo
unha pavimentación en cemento pulido
dun espazo de 650 m2, habilitando unha
zona duns 50 m2 como pista de baile,
demanda existente dos veciños e veci-
ñas para un uso lúdico e de recreo,
como é o baile.

Esta nova pavimentación ten en
conta o espazo natural (parque) no que
se levou a cabo, polo que foi tratada e
pigmentada cun tono arxiloso, para pro-
ducir o mínimo impacto ambiental.
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Obradoiro de Emprego

O Obradoiro de Emprego
“Ruta dos Carboeiros II” ofre-
ceu formación teórica e práctica
a 24 persoas, na súa maioría
mulleres, nas especialidades de
albanelería, cantería e restaura-
ción de áreas degradadas. A
Consellería de Traballo da
Xunta mailo Concello de Cas-
trelo do Val aportaron máis de
600 mil euros para completa-la
formación laboral e realizar
obras de mellora do patrimonio
público en diferentes núcleos.

O primeiro obxectivo desta
iniciativa municipal é facilitar
formación laboral ós veciños e
veciñas desempregados e con
ganas de convertirse en profe-
sionais de oficios tradicionais
da nosa terra e con gran futuro.
Os participantes no Obradoi-
ro están a recibir unha forma-
ción teórica, complementada
con traballos prácticos. Com-
pletado este proceso, recibirán
os diplomas acreditativos nas
súas especialidades.

As principais actuacións dos
tres módulos do Obradoiro
(decembro de 2008-decembro
2009) son as seguintes: acondi-
cionamento de fontes en Cas-
trelo, Servoi, Nocedo e Gon-
dulfes; un cano de rego en
Nocedo; recuperación das ade-
gas de Gondulfes; construción
da Casa do Pobo en Piornedo;
e mantemento das áreas re-
creativas de tódolos pobos e
nas derivacións secundarias
da Ruta dos Carboeiros.

O Obradoiro de Emprego “Ruta dos
Carboeiros II” organizouse para
favorecer a participación de homes e
mulleres en igualdade de condi-
cións, nas distintas áreas munici-
pais, provomendo a formación e a
insersión laboral das mulleres, así
como a conciliación da vida familiar
(poder compaxinar o traballo coa
familia, contando co apoio nas tare-
fas domésticas doutros membros da
unidade familiar). É unha iniciativa
máis do Concello de Castrelo do Val
para favorecer políticas de plena
igualdade nos distintos eidos da vida
laboral e social.

# #

Ademais da indicada formación en
cada oficio ou especialidade for-
mativa, non pode esquecerse a
necesidade de desenvolver outro
tipo de actividades complementa-
rias, tanto para o enrequecimento
cultural como persoal dos alum-
nos/as participantes. 

Para acadar estes fins, están a
impartirse diferentes módulos for-
mativos: de seguridade e saúde no
traballo, co obxetivo de previr os ris-
cos derivados da actividade laboral.

De xeito complementario e, para
aqueles participantes que non aca-
dasen o título de graduado en ESO,
impártense clases de educación
compensatoria, para poder acceder
ás probas coas suficientes garantías
de éxito.

En todo momento, o equipo
directivo e docente orienta as distin-
tas actividades formativas a poten-
ciar e apoiar aos participantes neste
Obradoiro de cara á súa futura
inserción no mercado laboral.
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En Piornedo, o Obradoiro de
Emprego construíu un centro
social. É a resposta do Concello
á demanda formulada polos
veciños e veciñas deste pobo.
Os traballos recaeron no módu-
lo de albanelería, aínda que, en
moitos casos, os alumnos e
alumnas realizan tarefas com-
plementarias para desenvolver
os diferentes proxectos.

A recuperación do
noso patrimonio
popular e tradicio-
nal é un dos obxec-
tivos que desenvol-
veu o Concello de
Castrelo do Val a
través do Obradoi-
ro. As fontes (na
imaxe, as de Noce-
do e A Quinta, de
Castrelo) serven
de exemplo.

Gondulfes posúe unhas edificacións típicas, como
son as adegas, que foron quedando abandonadas
nos últimos anos. Agora, o Obradoiro traballou na
súa recuperación, debido ó gran valor etnográfico
que teñen e para contribuir á mellora estética deste
pobo. Os traballos centráronse na limpeza e acon-
dicionamento interior, e na renovación dos tellados.

O traballo do módulo de restauración de áreas
degradadas é ben perceptible nas zonas recreati-
vas da Veiga ou das Batocas, en Castrelo.
Tamén se acondicionaron zonas verdes e axardi-
nadas en varios pobos; completouse o proceso
da poda e se adecentaron lugares de gran valor
paisaxística, un labor que se prolongará ata que
remate o Obradoiro, a finais de 2009.

Obradoiro de Emprego
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Para o alcalde, Vicente Gómez, o
convenio coa Consellería de Sanida-
de “supón un aforro importante para
as arcas municipais, que terán así
recursos para afrontar mellor outras
necesidades”. O Concello xa cum-
príu tódolos trámites contemplados, e
so cabe agardar que a Xunta de Gali-
cia faga realidade ese compromiso
que asumíu con Castrelo do Val.

Cantos homes na cociña! Tratouse dunha actividade de promoción da igualdade
entre homes e mulleres e de corresponsabilidade nas tarefas do fogar, promovida
polo Concello de Castrelo do Val, en colaboración coa Vicepresidencia da Xunta.
Varios veciños convertíronse en cociñeiros, coa idea de axudar ás súas donas ou
compañeiras neste traballo cotián (na imaxe superior)

O Concello tamén puxo en marcha un curso de “Atención sociosanitaria no
domicilio”, de 630 horas de duración, que formará nos próximos meses a 15 per-
soas para poder especializarse no traballo de axuda no fogar. É unha acción for-
mativa, promovida polo Concello a través de Academia Postal e financiada pola
Consellería de Traballo da Xunta de Galicia.

O Concello aprobou en sesión ple-
naria un convenio coa Consellería
de Sanidade, polo que este organis-
mo asume os gastos de mantemen-
to do Centro de Saúde, sin que iso
signifique, en ningún caso, un empe-
oramento dos servizos prestados
neste momento.

Entre os custes que asumirá a
Consellería de Sanidade atópanse a
telefonía, auga, luz, calefacción e
servizo de limpeza e hixiene, Uns
gastos que, en conxunto e a final de
ano, supoñen arredor dos 12.000
euros, que o Concello de Castrelo
do Val poderá investir noutras actua-
cións importantes. Trala sinatura,
procedeuse ó cambio de titularidade
dos contratos de subministración
vixentes. A pesar da cesión á Con-
sellería de Sanidade, o Concello re-
sérvase o dereito de reversión sobre
o devandito inmoble. !

Elaborado un catálogo
de recuperación da

toponimia do concello
O catálogo de recuperación toponí-
mica, encargado polo Concello de
Castrelo do Val, inclúe as pautas a
seguir para a identificación de tóda-
las áreas recreativas, miradoiros,
espacios protexidos, elementos
arquitectónicos (estación de Campo-
becerros, muíños, prazas públicas,
centros de interpretación,...), así
como os percorridos turísticos.
Tamén se inclúen os núcleos de
poboación e os establecementos
hosteleiros e de restauración do
municipio. Unha das características
deste proxecto é o emprego de
materiais propios e tradicionais da
nosa comarca, predominando o uso
da madeira e da pedra granítica.
Este catálogo de toponimia recolle
tódolos nomes que existen no muni-
cipio (fontes, núcleos, bebedeiros,
camiños, lugares, prazas, tanques,
adegas, restos arqueolóxicos, etc.

Plan municipal de defensa
e prevención contra os

incendios forestais

Convenio con Sanidade
para a xestión do Centro

de Saúde de Castrelo
O noso municipio contará este ano
cun plan de prevención e defensa
contra os incendios forestais, en
virtude dun convenio asinado entre
o Concello de Castrelo do Val e a
Consellería de Medio Rural da
Xunta.

O texto aprobado estipula que a
Administración autonómica aseso-
rará ó Concello na redacción do
plan, aportará o 50% dos custes da
actuación e se encargará de execu-
talos traballos viables, segundo o
distrito forestal XIV (Verín-Viana do
Bolo).

O Concello de Castrelo do Val,
pola súa parte, colaborará nas tare-
fas de vixilancia, prevención e
defensa contra os incendios fores-
tais, máxime en Zona de Alto Risco
(ZAR), como está delimitado hoxe
en día Castrelo do Val por parte da
Consellería de Medio Rural. !



O bispo da diócese de Ourense, don Luis Quinteiro Fiuza,
realiza durante o verán visitas pastorais ás parroquias do
noso municipio. Ademais dos oficios litúrxicos, o prelado
mantén xuntanzas cos fregueses para coñecelas súas
inquedanzas e a situación das respectivas comunidades
cristianas. As primeiras foron Castrelo do Val, Nocedo,
Pepín, Servoi e Gondulfes.

O colexio público de Castrelo
desenvolveu unha morea de activi-
dades extraescolares, en colabo-
ración co propio Concello e o
Grupo de Desenvolvemento Rural
“Portas Abertas”. Na imaxe, varios
alumnos durante a elaboración do
pan, e durante a entrega dos pre-
mios do concurso de contos do Día
das Letras Galegas.

A exposición de fotografías de rock, do galardo-
nado Juan Pérez Fajardo, acadou un gran éxito,
sobre todo entre a mocidade.

O Centro de Interpretación do Patrimonio segue a ser un importante foco de dinamización social e difusión cultural
en Castrelo do Val. Nos últimos meses acolleu distintas exposicións, destacando unha de fotografías de música rock
e outra que combinou a lectura e a fotografía (na imaxe superior). A exposición fotográfica, composta polas 13 foto-
grafías dos alumnos dos cursos de pintura organizados polo Concello, pretendeu reflictir, dalgunha maneira, os coñe-
cementos e as técnicas adquiridas durante os cursos que se celebraron no Concello. 

Os visitantes da exposición levaron un libro en galego completamente de balde, co que se trataba, ao mesmo tempo,
non so de dinamizar a actividade cultural do Concello, senon de animar de forma activa a lectura nos nosos pobos.

Castrelo
Gondulfes

Nocedo
Servoi

Pepín
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Pero a I Feira do Can de Caza tivo tamén outros alicientes. Como unha
exhibición de cetrería, pola mañá e pola tarde, con expertos adestra-
dores a nivel estatal de águias e falcóns peregrinos, que espertou gran-
de interese e expectación entre tódolos presentes. E tamén hai que
salientar o aspecto gastronómico, con zonas de bebidas e comida,

aproveitado por moitos para degustar pólbo á feira, carne ó caldeiro e
viño da nosa terra.

O alcalde de Castrelo do Val, Vicente García, que tamén asistíu á
Feira de Cans de Caza, amosouse ledo e convencido de que estas cele-
bracións deben continuar, e que contarán co respaldo do Concello.

O público puido coñecer de cerca
as diferentes razas de cans de
caza, e os profesionais, de realizar
importantes transaccións, sobre
todo, de setter inglés e pointer,
dúas das máis demandadas. Os
cans estiveron aillados en xaulas
desmontables, e ben atendidos, á
sombra e con auga. Ademais da
exposición, houbo un concurso
morfolóxico para premiar ós
mellores exemplares nas distintas
categorías establecidas pola orga-
nización. O Concello de Castrelo
do Val montou tamén un expositor
para promocionalo municipio de
cara ós visitantes.

Edita: Concello de Castrelo do Val - Imprime: RODI Artes Gráficas S.L. - Dep. Legal: OU 228-97

II Feira do Can de CazaFeira do Can de CazaO Campo da Veiga de Castrelo do Val acolleu, o pasa-
do 12 de xullo, a primeira edición da Feira do Can de
Caza, organizada pola Asociación de Cazadores, coa
colaboración do Concello. O éxito foi total, con máis de
500 exemplares procedentes de toda Galicia, e cerca
dun milleiro de visitantes, que tiveron a oportunidade
de disfrutar doutras actividades e da gastronomía do
noso concello e da comarca.

O esforzo da comisión organizadora, presidida por
Milucho e Del Valle, tivo a súa recompensa, tamén, nas
felicitacións dos participantes, que os animaron a con-
tinuar no futuro. Esta Feira do Can de Caza é unha das
máis importantes da provincia de Ourense.


