
O Concello desenvolve diferentes programas para
mellorar a cualificación profesional de veciños e
veciñas e contribuir á súa integración no mercado
laboral. O curso de atención sociosanitario é outro
exemplo deste esforzo.

As piscinas municipais eran unha obra ou servi-
zo demandado para ofrecer alternativas no
tempo de lecer e tempo libre do verán. Agárda-
se que poidan estar xa plenamente operativas
durante o próximo verán.

O Entroido é unha das festas tradicionais que aínda
perviven no noso municipio. O colexio público
implica ós rapaces e rapazas nesta celebración
ancestral, que tratan de conservar e potenciar
algúns pobos, como Campobecerros (na imaxe).

Novos vieiros laborais As piscinas, unha realidade Entroido perdurable
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Os programas do Goberno central, claves para as obras públicas

En tempos de crise é fundamental que as distintas
Administracións contribúan á xeración de emprego e
á dinamización da economía a través, sobre todo, das
obras públicas. Así o entendeu o Goberno do Estado
en 2009, a través do Plan E, e agora, no ano en curso,
co Fondo Estatal para o Emprego e a
Sostenibilidade Local, que supo-
ñen, en conxunto, para Cas-
trelo do Val, un investi-
mento de máis de
352.000 euros. Pero
non se pode esque-
cer o esforzo que
tamén realiza o
Ministerio de Fo-
mento en obras
tan importantes
para a nosa comar-
ca como o tren de alta
velocidade e a autovía
coa fronteira portuguesa,
ou o Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural e Mariño,
en proxectos para a rexeneración das canles
fluviais, como as do Támega e dos seus afluentes no
noso municipio.

Tanto o Plan E como o Fondo Estatal de 2010 son
claves para a dotación de novas infraestruturas  e o
mantemento de servizos básicos, especialmente
meritorios nun tempo no que se impón o recurte e a
moderación no gasto público. Pero era preciso reali-

zar ese esforzo, xa que incide tamén na creación de
emprego.

Como é sabido, en Castrelo do Val investíronse
218.682 euros na construción das piscinas munici-
pais. Agora, ese compromiso de apoio por parte do

Goberno central concrétase nunha
achega de 134.053 euros para

afrontar novas reformas no
pavillón polideportivo

que repercutirán na
creación de máis ser-

vizos municipais.
O alcalde de Cas-
trelo do Val, Vi-
cente Gómez, va-
lorou positivamen-
te esta colabora-

ción da Adminis-
tración central, o

mesmo que o delegado
do Goberno en Galicia,

Antón Louro, quen significou
que o noso concello respondeu "moi

satisfactoriamente" ó reto que supuxo esta
novedosa iniciativa posta en marcha polo Executivo
de Rodríguez Zapatero. "As dúas Administracións,
a local e a estatal, -asegurou- estiveron á altura das
circunstancias, e iso é o que deu pé ao Goberno para
establecer un novo mecanismo de investimento,
renovando o firme compromiso coa vocación munici-
palista que ten este Executivo".

O orzamento dá prioridade á mellora dos servizos básicos

Orzamento
926.550

 euros

*En porcentaxe. Datos de 2010.

Tódolos concellos, e Castrelo do Val
non é ningunha excepción, están obri-
gados a recurtar en 2010 os seus
orzamentos municipais, debido á
menor aportación do Estado e da
Xunta de Galicia ás arcas municipais.
Aínda así, a Corporación aprobou un
orzamento "real" para manter a un bo
nivel os servizos básicos, tanto os de
carácter social como aqueles que inci-
den no benestar e na calidade de vida
dos veciños e veciñas do municipio.
O capítulo de gastos máis importante
é o referido ós "bens correntes e ser-

vizos", con 508.950 euros. Eiquí com-
pútanse os traballos, materiais e sumi-
nistros para o mantemento e conser-
vación de instalacións, propiedades e
servizos de titularidade municipal.
Esta cantidade supón case o 55% do
orzamento total, que é de 926.550
euros. Outras partidas importantes
destínanse ós gastos de personal e de
investimentos reais.

En contrapartida, as aportacións
máis relevantes ás arcas municipais
proceden das transferencias correntes
e de capital e dos impostos directos.
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As piscinas municipais están xa prácticamen-
te rematadas, polo que o Concello agarda que
estean en servizo durante o próximo verán.
As obras, financiadas a través do Plan Espa-
ñol para o Estímulo da Economía e do Empre-
go (Plan E), con 218.682 euros, víronse afec-
tadas pola adversa climatoloxía do outono e
inverno, que retrasou os traballos en varias
semanas. Pero no mes de marzo, estaban xa
prácticamente rematados. As zonas de
baños, coas piscinas para nenos e maiores,
quedaron listas, e faltaban por completar os
vestiarios, o almacén e os servizos.

Coa chegada do bo tempo vaise semen-
tar a herba arredor das piscinas e instalar a
iluminación e outros elementos decorativos.

Pensando na posta en servizo, o Concello
está a elaborar unha ordenanza coas condi-
cións de uso, no que se recolle o aluguer da
cafetería e as tarifas que rexerán para acce-
der ás piscinas, con importantes descontos e
bonificacións para as persoas censadas en
Castrelo do Val.

Na construción das piscinas empregáron-
se materiais de última xeración para a imper-
meabilización das zonas de baño e unha
moderna depuradora para manter a auga en
perfectas condicións sanitarias. Cando entren
en servizo, o seu funcionamento estará
supervisado por socorristas titulados, que se
encargarán tamén dos cursos para aprender a
nadar, dirixidos tanto á poboación adulta
como á infantil. Agardamos que se cumplan
todas estas previsións.

O ano das piscinas municipais

Despois da dotación de zonas de
baño nos pobos que dispoñen de
canles fluviais, o Concello de
Castrelo do Val apostou pola
construción dunha zona deporti-
va e recreativa en torno a unhas
piscinas municipais. O proxecto
xa é realidade, en parte, pero os
veciños e veciñas poderán disfru-
tar destas modernas instalacións
durante o próximo verán.

Imaxes dos traballos realizados
nos últimos meses para a cons-
trución das piscinas. Na foto
inferior, estado actual da obra,
xa prácticamente rematada a
finais do mes de febreiro.

A través do novo Plan Leader da Unión Europea, que xestiona a Axencia
Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), o Concello de Castrelo do
Val ten previsto acondicionar unha pista polideportiva a carón das novas
piscinas, nos terreos comunais cedidos polos veciños de Castrelo. Tamén
se solicitou a dotación dun centro social e veciñal en Nocedo. Estes pro-
xectos teñen un custe estimado de 98.000 euros, que serán financiados
polo programa de cooperación e o propio Concello de Castrelo do Val.

Trámites para a construción das instalacións deportivas

O Concello contempla unha pista de xogos nesta zona recreativa
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Convenio  con  Medio  Rural  para
mellorar  pistas  e  camiños

O alcalde de Castrelo do Val, Vicente
Gómez, e o conselleiro de Medio Rural,
Samuel Juárez, asinaron o pasado 3 de marzo
en Ourense o convenio para a execución no
noso concello de varias obras de mellora da
rede viaria dentro do Proxecto Estratéxico de
Infraestructuras no Medio Rural. En concre-
to, vanse realizar traballos na capa de roda-
dura e no trazado da pista do Poulón, en Cas-
trelo, e de dous camiños en Piornedo e Mon-
teveloso, por importe de 66.478 euros.

Outra iniciativa municipal é a construción
da praza da Rafaela e A Lastra, para o que se
solicitou a colaboración da Consellería de
Medio Ambiente. O proxecto contempla un
orzamento de 50.000 euros para dotar o novo
espazo público. Tamén se realizan xestións
coa Deputación Provincial de Ourense para o
acondicionamento da estrada que comunica
Castrelo con Gondulfes, que é a principal vía
de acceso á capitalidade dos veciños que resi-
den nos pobos da zona da montaña, e dunha
pista entre Fontefría e Portocamba. 

Proxecto da Confederación nos ríos do concello
A Confederación Hidrográfica do Douro está elaborando o proxec-
to para acometer diversas obras de mellora nas canles dos ríos do
noso concello. Está previsto o investimento de 365 mil euros na
reparación da presa das Batocas, en Castrelo, e da Oubeira, en
Nocedo, así como a limpeza das canles e ribeiras e medidas pro-
tectoras para evitar a erosión das fincas próximas ó río.

Castrelo, na Axencia de Legalidade Urbanística
Castrelo do Val é un dos 15 concellos da provincia de Ourense
adheridos á Axencia da Legalidade Urbanística, organismo da
Xunta de Galicia que asume as competencias de velar pola legali-
dade urbanística e pola inspección nesta materia. O noso é un dos
poucos municipios con un Plan Xeral adaptado á Lei de Ordena-
ción Urbana de Galicia.

Completadas as redes hidráulicas na estrada de Gondulfes
A través do Plan Base 2009 investíronse 42.000 euros na execu-
cións das obras de abastecemento, redes de sumidoiros e ilumi-
nación pública na estrada de Castrelo-Gondulfes, no tramo que vai
dar servizo ás piscinas municipais. Nesta zona tamén se realizarán
obras para mellorala seguridade vial dos viandantes.

Inauguración do local social de Veiga de Nostre
Unhas 40 persoas, entre veciños e representantes da Corpo-
ración, asistiron en Veiga de Nostre á inauguración do novo
local social, no que se investiron 42.000 euros. E a ocasión ben
merecía unha boa cea preparada polos propios veciños a base
de empanada, cabrito e castañas.

Accesos a zonas de uso agrícola
Os fondos do Programa FEADER da Unión
Europea serviron para adecentar varias pistas e
camiños de acceso a zonas agrícolas en Cas-
trelo e Nocedo. Nesta parroquia acondicionou-
se, entre outras, a pista do Muíño. En Castrelo,
a mellora afectou as pistas do Canto, Regueiro,
Lamela, Carrasqueira e ó depósito de auga. O
custe conxunto destes proxectos foi de 133.827
euros.

Novos programas
inciden na mellora de
servizos e na creación
de novas infraestruturas
a nivel local na maior
parte dos pobos

Comida veciñal e das autoridades locais (14-11-2009)

Obras de mellora da pista do Muíño, en Nocedo do Val
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P.-  Algúns  pregúntanse  porqque  en  Castrelo  non  hai  un  Centro  de  Día?
Vicente: Máis que por un Centro de Día ou unha residencia de persoas maiores, nós
apostamos por un centro polivalente, que cubra as verdadeiras necesidades da poboa-
ción de máis idade. Hai persoas que viven soas e necesitan acompañamento e que lles
fagan algunhas tarefas básicas no seu fogar; outras necesitan unha atención perma-
nente; hai persoas enfermas, pero que prefiren seguir nas súas casas, aínda que polo
día poidan estar atendidas e acompañadas nun centro asistencial, etc. Un centro poli-
valente sería a solución máis axeitada para atender os diferentes casos que temos hoxe
en día no noso concello.
P.-  Fíxose  algunha  xestión  neste  senso?
Vicente: Xa no ano 2007 comezamos os trámites, solicitando que se levara a cabo a
través do Consorcio Galego de Servizos Sociais, que dirixía o BNG. Nesa ocasión, esque-
céronse de Castrelo, pero nós porfiamos naquel proxecto. Agora estamos en contacto
coa Consellería de Traballo e Benestar para axilizar unha aspiración da clase política e
de moitos veciños e veciñas de Castrelo do Val. Pensamos que non debe haber excusas
por parte da Xunta para que esto poida seguir adiante.
P.-  Están  ben  atendidas  as  persoas  maiores  neste  intre?
Vicente: Como xa saben, a atención ós nosos maiores é unha cuestión prioritaria para
a Corporación municipal. Nos últimos anos avanzouse moito nos programas de axuda no
fogar, teleasistencia e outros destinados a mellorar a súa calidade de vida. E, polo que
dixen antes, esta preocupación é permanente e vai continuar no futuro.

A pesar do esforzo empregado na moderniza-
ción das infraestruturas viarias e na mellora
dos servizos básicos, o rexedor municipal
considera que os servizos sociais sempre
estiveron ben atendidos, pero que compre
potenciar agora con novas iniciativas.

Vicente Gómez García, alcalde: “Para o Goberno municipal é
prioritario mellorar e ampliar os servizos para a xente maior”
O rexedor agarda unha resposta da Xunta ó
proxecto para construir un centro polivalente
de atención ós veciños que o demanden

Potenciar os servizos sociais responde á unha
necesidade: mellorar a calidade de vida dos case
400 veciños e veciñas que superan os 65 anos.
Este colectivo precisa dunha atención específica, a
cargo de profesional titulado e cualificado. O curso
de atención sociosanitaria celebrado no concello
foi pensado para dar resposta a unha demanda
cada vez maior por parte dos nosos maiores.

Xosé Barxa Branco, novo concelleiro do BNG na Corporación:

“O Concello ten aínda moitas carencias, sobre todo no eido laboral”

Xosé Barxa Branco volve á primeira
liña da actividade política, despois
de case dúas décadas, nas que
seguíu traballando a prol do ideario
nacionalista, a pesar de estar afas-
tado da Corporación municipal.

Foi concelleiro nas tres primeiras Cor-
poracións democráticas (1979-1991), e
agora volve ó Concello trala demisión
de Emilio Xosé González Lemos.
P.- Que cambiou nestes 19 anos de
ausencia da Corporación?
Xosé.- Penso que o concello foi
cara abaixo. A poboación merma a con-
secuencia de que non se crearon pos-
tos de traballo. Nesto teñen responsa-
bilidade o Goberno Central, a Xunta e o
propio Concello, que non souberon
apostar pola economia productiva.
P.- Porque está vostede na política?
Xosé.- A política é a arte de facer
posible o que realmente necesita o
pobo. Os cidadáns elíxennos para que
fabriquemos o benestar do concello e

transformemos as ideas en feitos,
veñan de onde veñan.
P.- Que destacaría o seu traballo
desde que tomou posesión, en setem-
bro do pasado ano?
Xosé.- Presentei varias mocións
sobre o Centro de Interpretación do
Invernadeiro, na estación de Campos, o
Centro de Día para maiores en Castrelo
e o arranxo da estrada de Campos ó
Bolaño.
P.- Tramén se preocupou vostede
polas novas tecnoloxías...
Xosé.- Sí, sobre todo polo acceso a
Internet nos pobos e as melloras para
unha boa cobertura da TDT. Sen esque-
cer a modificación da toponimia no
Centro de Saúde, que hai que cambiar.
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O alcalde de Castrelo do
Val, Vicente Gómez, e o
delegado territorial da
Xunta de Galicia en Ouren-
se, Rogelio Martínez, foron
os encargados, o pasado
25 de febreiro, de presidilo
acto de entrega de diplos-
mas ós 24 alumnos e
alumnas que remataron
con éxito o Obradoiro de
Emprego "Ruta dos Car-
boeiros II".

Obradoiro de Emprego

Vicente Gómez: “Cumpríronse os obxectivos da promoción do
emprego, da formación laboral e da recuperación do noso patrimonio”
O alcalde de Castrelo do Val, Vicente Gómez, desta-
cou o "esforzo de todo o equipo que participou neste
Obradoiro, desde o director, o persoal administrativo e
docente, ata os 24 alumnos, que deron exemplo de
entrega e dedicación, conscientes da gran oportuni-
dade que se lles brindou de aprender ou perfeccionar
as técnicas dos novos oficios". Tamén foi importante,
segundo o alcalde de Castrelo do Val, o conxunto dos
traballos desenvolvidos nas áreas de albanelería,
cantería e restauración de áreas degradadas, que
pasan a formar parte do patrimonio municipal e veci-
ñal e que están xa para o disfrute dos veciños nos dis-
tintos pobos do noso concello".

A Consellería de Traballo e Benestar e o Concello

de Castrelo do Val aportaron máis de 600 mil euros ó
desenvolvemento deste obradoiro de emprego co que
se pretendeu tamén, segundo Vicente Gómez, "que
os desempregados teñan o seu alcance unha ferra-
menta de formación para conseguir diminuí-lo  paro
no rural".

Este tipo de actuacións do Concello de Castrelo do
Val van encamiñadas a mellora-la empregabilidade ós
beneficiarios do obradoiro, especialmente nun medio
como o rural, no que as taxas de actividade e ocupa-
ción son bastante baixas, e, sobre todo, das mulleres,
un colectivo tradicionalmente desfavorecido no acce-
so ó mercado laboral. Os alumnos e alumnas tamén
amosaron a satisfacción por esta experiencia. 

Durante a visita do delegado da Xunta a Cas-
trelo do Val, Vicente Gómez, expricoulle o
interese do Concello para seguir fomentando
no futuro iniciativas formativas e de promo-
ción do emprego, como as do Obradoiro
recén clausurado. Neste senso, o alcalde
manifestoulle a necesidade de que o Conce-
llo e a Xunta de Galicia sigan colaborando en
programas que incidan nunha maior dinami-
zación laboral, sobre todo en tempos de difi-
cultades coma os actuais. “Por parte do Con-
cello -dixo- imos pór tódolos medios ó noso
alcance para que así sexa”.

Máis iniciativas
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As obras quedan para o disfrute de tódolos veciños
Completáronse os traballos previstos no proCompletáronse os traballos previstos no proxectoxecto

Adegas de Gondulfes
Restauráronse antigas adegas (tres
adquiridas polo Concello, e unha cedi-
da). Empregáronse materiais tradicio-
nais e de reciclaxe, sobre todo pedra,
tella e madeira. A pretensión do Conce-
llo é sacar a concurso a súa utilización
como “furancho” ou para actividades
propias deste pobo.
Canle de Nocedo
Acondicionáronse os muros da canle de
regadío e que abastece de auga a dous
muíños. Canalizáronse uns 170 metros,
para evitar a sedimentación e os des-
perfectos ocasionados polas crecidas
do río Támega.
Multiusos en Piornedo
A antiga escola unitaria, empregada
como centro social durante varios anos,
tiña mal acceso e reducidas dimen-
sións. Os veciños acordaron comprar
unha parcela de 400 m2 a carón da
praza. Eiquí o Obradoiro de Emprego
construíu un novo local de 70 m2 con
carácter de multiusos. Considérase
suficiente para atender as demandas e
necesidades dos veciños do pobo.
Restauración de fontes
O módulo de cantería do Obradoiro
desenvolveu un importante traballo na
limpeza, adecentamento e restauración
de varias fontes, en diferentes pobos: a
Quinta, en Castrelo; a da Besada, en
Nocedo; Veiga de Nostre, Piornedo,... A
recuperación da arquitectura tradicional
dos pobos foi unha preocupación dos
sucesivos gobernos municipais de Cas-
trelo do Val nestes últimos anos.
Rutas e áreas verdes
Igualmente importante foi o labor que
realizaron as mulleres do módulo de
Restauración de Áreas Degradadas,
dentro do propio Obradoiro “Ruta dos
Carboeiros II”. A limpeza e mantemen-
to da Ruta dos Carboeiros, entre Cas-
trelo e Campobecerros, as prantacións
de árbores na Veiga de Castrelo, así
como as podas e os traballos de con-
servación de zonas verdes foron algúns
dos máis salientables. 

Os veciños de Piornedo dispo-
ñen xa dun moderno edificio
polivalente e viron cumprida
unha vella aspiración. Tamén
era o desexo de moitos a recupe-
ración e mellora estética das
fontes, que foron quedando
abandonadas coa chegada das
redes de subministración de
auga, pero que son lugares
cheos de historia e de vivencias.

A canle de regadío era
unha preocupación case
permanente dos veciños de
Nocedo. Agora mudou en
satisfación e tranquilida-
de. En Gondulfes, as ade-
gas restauradas deben ser-
vir de estímulo para a recu-
peración doutras vivendas.
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“Enganchados” á
Televisión Dixital
Terrestre (TDT)

O Concello xestiona que a recepción vía
satélite sexa gratuita para os veciños

con problemas de cobertura

Como estaba previsto, o pasado 18
de xaneiro producíuse o chamado
"apagón analóxico", co que a recep-
ción do sinal de televisión só se reali-
za agora a  través do sistema TDT
(Televisión Dixital Terrestre). Pero co
novo sistema xurdiron algúns proble-
mas, como ben coñecen os veciños
de Portocamba, Fontefría e Veiga de
Nostre. Como curiosidade, hai que
sinalar que hai veciños de Fontefría
que teñen a antena de televisión que
emite para toda a comarca de Verín a
escasa distancia das súas vivendas e
reciben o sinal con moitas dificulta-
des.

A solución, para a Dirección Xeral
de Comunicación Audiovisual da
Xunta de Galicia, pasa pola instala-
ción de antenas para a recepción vía
satélite, coa que non están de acordo
nin o Concello de Castrelo do Val, nin
os propios veciños e veciñas afecta-
dos. Alegan que é un sistema, ade-
mais de caro, discriminatorio, xa que
é un problema que non tiñan antes e
que debe ser a Xunta de Galicia a
que o solucione.

Aínda así, o Concello de Castrelo
do Val solucionou, en parte, o proble-
ma de Portocamba coa instalación
dun novo sistema no microreemisor,
co que se reciben as cinco canles
que había antes coa televisión analó-
xica. A petición á Xunta para que ins-
tale un novo microreemisor aínda non
obtivo resposta.

Os problemas de Veiga de Nostre e
Fontefría son parciais, xa que as
zonas de sombra afectan máis a uns
veciños que a outros, e se agravan
cando chove e fai mal tempo. Eiquí, a
proposta da Dirección Xeral de
Comunicación Audiovisual é que os
veciños perxudicados instalen ante-
nas para a recepción vía satélite. E a
postura de veciños é Concello é

clara: que a Xunta trate por igual a
tódolos cidadáns e que, polo tanto,
habilite as solucións técnicas necesa-
rias para que nestes pobos se poida
recibir o sinal televisión nas mesmas
condicións que no resto do municipio.
Banda Ancha de Internet

Castrelo do Val tamén se beneficiará,
xunto ós outros concellos da nosa
comarca, dun proxecto para extender
a banda ancha de 2 megas, baseado
na tecnoloxía inhalámbrica WIMAX,
que deberá estar rematado entre
xuño e agosto de 2010. Trátase do
Programa Arraiano  de desenvolve-
mento tecnolóxico que levará a cabo
a Deputación de Ourense, cun orza-
mento de 2.415.000 euros (financia-
dos ó 70% pola Unión Europea). Por
parte do Concello de Castrelo do Val
existe unha total colaboración, xa que
se considera que o acceso a Internet
a unha velocidade razoable, como
pode ser 2 megabytes por segundo, é
fundamental para o desenvolvemento
dos concellos rurais, afastados, ata o
de agora, das novas tecnoloxías da
comunicación. A rede WIMAX que a
Deputación vai  instalar no Alto de
Fontefría dará cobertura a Castrelo
do Val, Pepin, Gondulfes, Piornedo e
Monteveloso, pero, por "dificultades
técnicas", non chegaría a case o 40%
da poboación do noso concello. Algo
que resulta inasumible para o alcalde,
Vicente Gómez: "Esta iniciativa paré-
cenos ben, como sempre dixemos,
pero non podemos permitir que
núcleos como Campos, Nocedo, Por-
tocamba e os demais non poidan
acceder a Internet. Os veciños destes
pobos deben saber que por parte do
Concello están a facerse tódalas xes-
tións ata conseguir que poidan disfru-
tar do servizo en igualdade de condi-
cións, da mesma forma que acontece
coa TDT". 

O Goberno municipal traballa para que a
Banda Ancha de acceso a Internet che-
gue a tódolos pobos en igualdade de
condicións. O Programa Arraiano, cofi-
nanciado pola Unión Europea, permitirá
navegar pola “REDE” a partir do próximo
verán a unha velocidade de 2 megas por
segundo.

As castañas de Castrelo acadan a Indicación Xeográfica Protexida
A Unión Europea publicou no seu Diario Oficial o pasa-

do 16 de setembro os regulamentos da Castaña de Gali-
cia, último requisito para facer oficial o recoñecemento da
Indicación Xeográfica Protexida (IGP) que ampara ós
nosos produtores ante calqueira competencia desleal e
fraudulenta.

Dende esa data, abríuse un prazo de alegacións de
seis meses. Unha vez cumprido este trámite, a mediados
de marzo de 2010, será xa efectiva, de xeito automático, a
protección da Unión Europea ).

Os trámites para este recoñecemento comezaron hai
xa varios anos, coa solicitude dos concellos produtores á
Consellería de Agricultura e Medio Rural da Xunta de Gali-

cia do amparo á nosa castaña, para evitar que se comer-
cializasen co nome de Galicia productos colleitados en
outras zonas xeográficas. Ese trámite continuou a través
do Ministerio de Agricultura do Goberno de España, ata
chegar ás instancias comunitarias, que son as que regulan
este tipo de protección nos 28 países da UE.

Cúmprese así unha vella aspiración da Corporación
que preside Vicente Gómez García, que sempre abogou a
prol do recoñecemento das nosas castañas como produ-
tos de calidade diferenciada das de outras zonas.

Nos últimos anos realizáronse plantacións experimen-
tais e programas de investigación para protexer estas
árbores e fomentar o seu cultivo no noso concello. 
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O curso de atención sociosanitaria preparou a 15 mulleres
no coidado a persoas maiores e dependentes

Quince mulleres participaron
durante varios meses nun Curso de
Atención Sociosanitaria, organizado
polo Concello de Castrelo do Val, en
colaboración coa anterior Conselle-
ría de Traballo da Xunta de Galicia.
As clases foron impartidas por per-
sonal titulado da Academia Postal de
Ourense.

A importancia deste curso é que
as alumnas recibiron, ó completar o
proceso lectivo e de aprendizaxe,
unha titulación que as capacita para
traballar en organismos públicos e
privados na atención a persoas
maiores e dependentes, pero tamén
no servizo de axuda a domicilio, etc.
O curso centrouse en aspectos de
aseo e hixiene persoal, atención far-
macolóxica, coidados de carácter
psicolóxica e outros que requiren as

persoas con pouca ou nula autonomía
para desenvolver a súa vida cotián. O
alcalde, Vicente Gómez, valorou posi-
tivamente esta experiencia. 

As clases desenvolvéronse nas dependen-
cias do centro social e veciñal de Pepin, en
colaboración co Concello de Castrelo do Val.

As participantes teñen agora unha boa cuali-
ficación e titulación profesional axeitada
para traballar con persoas maiores.

Uns 60 veciños de Nocedo do Val recibiron os títu-
los de propiedade da nova concentración parcelaria,
acometida conxuntamente nos concellos de Monte-
rrei e Castrelo do Val. O proxecto, iniciado a media-
dos dos anos 90, permitíu reducir o número de par-
celas de 12.711 a 2.432, cunha superficie media de 2.725
metros cadrados.

A nova Asociación de Mulleres Rurais de Castre-
lo do Val traballa na dinamización do noso munici-
pio con actividades formativas, culturais e lúdicas.
O pasado ano realizou viaxes a Allariz e Camba-
dos, organizou cursos e promoveu a recuperación
dos xogos tradicionais, implicando por igual a
novos e maiores, co ánimo de manter viva a lem-
branza dunha forma de vida que se vai perdendo.

Entrega  dos  títulos  da
parcelaria  de  Nocedo  do  Val

As  mulleres  recuperan  os
xogos  tradicionais

O bispo de Ourense, don Luis Quinteiro Fiuza, abandonou este
cargo para ocuparse desde o pasado mes de xaneiro da diócese de
Tui-Vigo. Poucos meses antes visitou Portocamba, Campobecerros
e Fontefría (na imaxe, durante a procesión), para continuar co perco-
rrido iniciado en 2009 polas parroquias do Arciprestazgo de Laza.
Como fixera antes en Castrelo, Gondulfes, Nocedo, Pepín e Ser-
voi, o prelado reuníuse cos fregueses e presidíu os oficios litúrxicos.

Visita e despedida do bispo da diócese
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CCeennttrroo  ddee  EEnnssiinnoo  ddee  IInnffaannttiill  ee  PPrriimmaarriiaa

O Concello colabora co colexio na organización e
financiamento de actividades extraescolares

O Concello de Castrelo do Val e a
Consellería de Educación da Xunta
colaboran co Centro de Ensino de
Infantil e Primaria na organización de
actividades fora do horario lectivo.
Outra iniciativa é a preparación de

almorzos para os rapaces e rapazas a
partir das 8:00 da mañá, que contribúe
a que os pais/nais poidan conciliar a
vida familiar e laboral. O CEIP de Cas-
trelo instrúe durante o curso 2009/10 a
máis de 60 alumnos.

Francisco Losada Gil, director do CEIP:
“Moitos pais prefiren a escolarización eiquí porque

temos unha atención personalizada cos rapaces”

O número de alumnos
duplicouse en tres anos.
Agora están matriculados 62,
repartidos en dúas clases de
Infantil e tres de Primaria. A
parte docente corre a cargo
de dez mestres ou especialis-
tas en Lingua Inglesa, Músi-
ca, Educación Física, Educa-
ción Infantil (2), Primaria (2),
Audición e Linguaxe, Relixión
e Orientación.

Pregunta: A que se debe este incremento no número de alumnos/as?
Francisco: Moitos pais prefiren traer ós seus fillos a Castrelo antes que a Verín, porque
saben que eiquí teñen unha atención máis personalizada e isto é importante na aprendi-
zaxe. O noso CEIP debe ser un dos poucos centros do rural galego onde non só non dimi-
núe a matrícula, senón que aumenta.
P: Como valora a colaboración do Concello coas actividades do centro?
Francisco: O alcalde, Vicente, sempre é receptivo ás demandas que lle plantexamos.
Nestes últimos anos aumentou tamén o traballo na cociña, polo incremento do alum-
nado, e por conseguinte de menús, e non aumentou o persoal de cociña. E o Concello
tamén quixo, voluntariamente, axudarnos nesta tarefa. É por iso que nos enviou perso-
al de apoio que colaboran na axuda de limpeza, eso sí, fora da cociña.
P: Os pais descargan toda a responsabilidade da educación sobre os profesores?
Francisco: É verdade que, últimamente, debido ós novos estilos de vida, sobre todo onde
traballan os dous cónxuxes, sí se carga demasiado nos mestres e se nos esixen dema-
siadas responsabilidades, que creo que deberían ser compartidas. Por outro lado, penso
que é moi importante reforzar a autoridade do profesorado, que se perdeu casi totalmen-
te. Pasouse dun extremo ao outro, e os extremos penso que non son bos. Penso que na
casa debería haber unha valoración positiva da figura do mestre e do colexio. Os nenos
deben aprender o significado da autoridade, o respeto e o deber, primeiro, derivado dos
seus pais e, despois, extendelo á escola.
P: Está o colexio ben dotado ou preparado para as novas tecnoloxías?
Francisco: Sí, algo moi importante hoxe en día. Recentemente mellorouse o servizo de
Internet, con conexión en tódalas aulas, unha rede wifi inhalámbrica e máis equipos infor-
máticos para atender mellor ós alumnos no acceso a esas novas tecnoloxías.

Nuria Núñez Rolán:
“Queremos potenciar a

singularidade do
Parranfón e do Entrudio

de Campobecerros”

En Campos, un entusiasta grupo de
veciños leva tres anos tentando recu-
perar o espírito e a tradición do Entroi-
do ou Entrudio, como prefiren chama-
lo. Entreles, está Nuria.
P.-  Como  xurdíu  estta  idea?
Nuria.- En realidade nunca se chegou
a perder de todo. O que si tiñamos
gañas era de recuperar a tradición
das formigas, que eu lembro de
pequena, e conseguir xuntarnos
todos, como aqueles anos nos que
todo o mundo participaba. Pero que-
nes tomaron a iniciativa foron Antón e
Javi. Despois, a través de Internet,
conseguimos animar a máis xente.
P.-  E  a  xentte  partticipa?
Nuria.- Sí. porque moitos lembran o
ben que se pasaba cando íamos a
Fontefría, Portocamba e Veiga de
Nostra, e no desfile, a comida, a vaca
do Entrudio e os peliqueiros. No 2008
reunímonos un grupo para pasar a
tarde do sábado en Campos e recu-
perar aquel espírito. Penso que o
estamos conseguindo, porque cada
vez ven máis xente.
P.-  Que  fixésttedes  estte  ano?
Nuria.- Pois o sábado comimos todos
xuntos e despois demos unha volta
polas rúas. Primeiro ían a gaita e o
bombo, detrás os peliqueiros e, des-
pois, os demais. E, por sorpresa, viñe-
ron os mozos coas formigas, houbo
borrallo e tamén nos botamos fariña...
P.-  Hai  alggunha  singgularidade?
Nuria.- O parranfón é típico de Cam-
pos. Consiste en que ninguén te coñe-
za, podendo usar para o disfraz cal-
quera cousa. É unha fermosa tradición
que queremos que continúe no futuro,
implicando a tódolos veciños do pobo.
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A Asociación de Mulleres Rurais é un bo exem-
plo de que con gañas, ilusión e traballo se pode
realizar unha boa dinamización social e cultural
no concello. Animadas están a seguir coas xun-
tanzas lúdicas, cursiños, charlas e, como non,
coas viaxes turísticas que gozan de gran acep-
tación entre as asociadas. O pasado ano o des-
tino foi a Cambados e a Allariz (na imaxe), nos
que poideron disfrutar da compaña de maridos e
doutros familiares.

As festas tradicionais serven de importante nexo de unión para fortalecela convivencia entre os propios veciños. E cando coin-
ciden no verán, aínda máis, cos familiares e cos emigrantes que non esquecen as súas orixes. A Festa do Forno de Castrelo é
unha celebración xa consolidada que responde a esta idea. A zona recreativa constuída en torno ó pavillón énchese de dúas de
vecios e visitantes dispostos a disfrutar dun bo menú e da compaña da boa xente deste singular concello.

Rural... naturalmente. Castrelo do Val é un
concello moderno que progresa día a día para
ofrecer máis servizos e unha mellor calidade
de vida ós seus veciños.

O Nadal é unha festa que segue sendo entrañable para os
rapaces do colexio. Durante varias semanas preparan o
Festival, que entre todos, profesores, alumnos e familia-
res, elevan á categoría de "fermoso espectáculo". As
actuacións de teatro e musicais emocionaron ós pais, nais
e avós dos rapaces. É un día para a convivencia e para dis-
frutar cos máis novos. Para eles, un día de divertimento ó
que non fallou, como ven sendo habitual, Papá Noel, quen
repartíu caramelos entre tódolos presentes.

Francisco Paz e Pepe Silva, ademais
de promotores, son infatigables tra-
balladores na Festa do Forno.



Os peliqueiros recuperaron o protagonismo no Entroido de
Campobecerros, cun vistoso percorrido polas rúas do pobo.
Esta festa era, antigamente, semellante en tódolos núcleos
da montaña, pero foise perdendo durante a Dictadura.
Agora, desde 2008, un grupo entusiasta de veciños traballa

na súa recuperación, xuntándose para comer o rico cocido
que preparan Rosario e Antonino, encherse de borrallo e
fariña e tirar as formigas, como se facía antes. Campos é un
pobo unido en torno as súas tradicións, que fomentan a ami-
zade e a boa veciñanza. E, tamén, un exemplo a seguir.

O  Entroido  segue  vivo...

Desfile en VerínDesfile en Verín

O Entroido é unha festa
especial para a comunidade
educativa de Castrelo. Co
máximo interese, profesores
e alumnos participaron na
confección do cartel do Xo-
ves de Comadres, que resul-
tou elexido entre os presenta-
dos polos centros escolares
da comarca. Co mesmo afán
prepararon os disfraces de
mosqueteiros, que luciron no
desfile polas rúas de Verín.
Un exemplo máis do esforzo
que o CEIP de Castrelo rea-
liza por manter vivas as
nosas tradicións entre os
máis novos do concello. 
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