
O Fondo Estatal para o Emprego e a Sostenibilida-
de Local e o Concello de Castrelo financian as
obras de remodelación que se realizan no interior
do polideportivo municipal. Cando rematen, será
un auténtico recinto de usos múltiples.

Amplíase a rede de centros sociais e veciñais no
noso municipio. Está en execución o de Nocedo
do Val (na imaxe), froito da colaboración entre a
Xunta de Montes, o Plan Leader e o Concello. O
de Fontefría é un novo obxectivo.

O Concello promove continuamente actividades
de formación laboral e profesional. Ademais dos
Obradoiros de Emprego, organiza, en colabora-
ción con entidades públicas ou privadas, cursos
para a poboación desempregada.

Unha obra necesaria Máis dotacións veciñais Abrindo vieiros de futuro
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O Goberno de España asumíu a súa
responsabilidade e, en plena crise,
confírmase como a Administración
clave á hora de afrontar a recupera-
ción económica e para que os con-
cellos poidan desenvolver novos
proxectos e crear emprego. En Cas-
trelo do Val temos os exemplos das
piscinas municipais e do pavillón
polideportivo, dúas obras que con-
taron co financiamento do Fondo
Estatal para o Emprego e a Sosteni-
bilidade Local. Pero esta implicación
vai máis aló do ámbito meramente
municipal. O Ministerio de Fomento
foi o motor de dúas das iniciativas
máis importantes dos últimos anos
para a nosa comarca, como son a
Autovía de conexión con Portugal,
xa inaugurada, e o Tren de Alta
Velocidade, que atravesa a parte
máis ao Norte do noso concello, por
Campobecerros. O ministro José
Blanco acudíu á nosa terra para pre-
sentar o tramo Lubián-Ourense (na
imaxe superior), e impulsar un pro-
xecto de modernización das nosas
infraestruturas, que conta con que
estea rematado en 2015.

Tamén visitou a nosa comarca durante o verán a ministra de Defensa, Carme Cha-
cón. Foi para sobrevoar as zonas afectadas polos incendios forestais e coordinar so
traballos que desenvolveu a Unidade Militar de Emerxencias, con base no concello
de Laza, que contou con 350 efectivos, 18 autobombas, 6 nodrizas, 35 vehículos
para o apoio loxístico, avións apagalumes e varios helicópteros. Ademais de per-
correr a zona en helicópteros, baixou a terra para coñecer a problemática da comar-
ca, castigada duramente polos lumes forestais nos últimos anos. É de agradecer
este esforzo, e así o constatan tamén os responsables da Xunta, para paliar un
grave dano medioambiental que tamén afectou a Castrelo do Val, aínda que menos
que a outros concellos da nosa bisbarra.

Imprescindibles

...tamén na prevención e loita contra os incendios

A chegada da Alta Velocidade ferroviaria é a primeira gran obra de Gali-
cia no século XXI. O ministro de Fomento, José Blanco, visitou a nosa
comarca para presentar un proxecto que, asegurou, é “inaprazable”.
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UUnnhhaa  vveellllaa  aassppiirraacciióónn  ffeeiittaa  rreeaallii-
ddaaddee..  CCeennttooss  ddee  vveecciiññooss  ee  vviissii-
ttaanntteess  ddiissffrruuttaarroonn  dduurraannttee  ooss
mmeesseess  ddee  xxuulllloo  ee  aaggoossttoo  ddaass  nnoo-
vvaass  ppiisscciinnaass  mmuunniicciippaaiiss  ddee  CCaass-
ttrreelloo  ddoo  VVaall..

Dende a apertura ao público, o día 9 de
xullo, as piscinas municipais de Castrelo
do Val recibiron a visita media diaria de
máis de 120 persoas, chegándose a
superar as 200 nalgúns sábados e domin-
gos de finais de xullo e mediados de
agosto. A maior parte dos usuarios eran
veciños e veciñas do noso concello, pero
houbo tamén moitos emigrantes que
pasaban eiquí as vacacións e outros resi-
dentes en concellos limítrofes, atraídos
pola novidade das instalacións e os
comentarios favorables. A todos lles
pareceron asequibles as tarifas estableci-
das polo Concello, con descontos para as
persoas censadas no municipio e para os
bonos familiares, tendo en conta a calida-
de e coidado das instalacións e a novida-
de da auga salgada. As de Castrelo do Val
foron as primeiras piscinas públicas de
toda Galicia que optaron por suprimir o
cloro e depurar a auga a través deste sis-
tema biolóxico e natural.

As piscinas municipais: para o disfrute de tódolos cidadáns

O sistema de "cloración salina"
é, fronte ao cloro tradicional, un
sistema mais beneficioso para o
pel e que evita, asemade, a con-
xuntivite e outros problemas
oculares asociados ao uso do
cloro químico. Outra avantaxe é
que co novo sistema contrólase o
crecemento do ácido cianúrico,
que sucede habitualmente en pis-
cinas que empregan cloros "esta-
bilizados". Con un "clorador sali-
no" o estabilizante engádese ao
inicio do enchido da piscina e
logo, periódicamente, axústase
de acordo cos niveis sanitarios
aconsellados polo fabricante.

Rural, ...naturalmente!
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A calidade da auga e o entorno das piscinas, dous aspectos a ter en cuenta

Valoración moi positiva dos técnicos de Sanidade e dos usuarios

Castrelo do Val avanza na dotación de novos servizos e infraestruturas:

A piscina de adultos mide 9x18 metros e ten unha capacidade de 200 m3 auga. A dos pequenos é de 4,5x9 metros, con 3,5 metros cúbicos. Estiveron abertas ao
público dende primeiros de xullo e ata o 14 de setembro, coincidindo co comezo do curso escolar. A asistencia de bañistas cumpríu as mellores expectativas.
O Concello estableceu prezos módicos, e aínda máis rebaixados para as persoas censadas en Castrelo do Val e para as familias.
No caso de familias numerosas empadroadas no noso municipio, o custe por membro e día, a través do bono familiar, rondaba os 30 céntimos de euro.
Un convenio coas casas de turismo rural permitíu a estas ofertar aos seus clientes o acceso gratuito ás novas instalacións de baño de Castrelo do Val.

A construción das piscinas municipais
é unha realidade grazas á aportación
do Goberno de España, con 218.682
euros, dentro do Plan Español para o
Estímulo da Economía e do Emprego
(Plan E), do ano 2009. Os traballos pro-

longáronse dende o mes de agosto do
pasado ano, ata abril de 2010, cando
se completaron as obras das zonas de
baño, do edificio de usos múltiples, que
albergue o vestiario, servizos, cafetería
e almacén, e se realizou a plantación

do céspede. Para a posta en servizo foi
precisa a autorización da Consellería
de Sanidade. Os técnicos avaliaron
positivamente as condicións hixiénico-
sanitarias, dando vía libre á posterior
inauguración, o día 9 de xullo.

Antonio Vázquez
Losada, de Castrelo

Vanesa Fernández
Sánchez, de Verín

Elena Rodríguez
Fernández, de Vences

Juan Pablo Fernández
Pazos, de Castrelo

José Manuel Almansa
Martín, de Gondulfes

“As piscinas era algo que
demandaba a xuventude e o
resultado, polo visto, supera
as expectativas. Están moi
ben, tanto a zona de baño
como a cafetería e o entorno.
Antes, a alternativa que tíña-
mos era a das Batocas, pero
isto é diferente. Aquelo é
máis familiar, e esto en plan
de amigos. Foi todo un acer-
to construir as piscinas”.

“Viñen cun grupo de amigos
e, a verdade, parécenme
ben. Aínda que vivo en Ve-
rín, plantéxome a posibilida-
de de volver máis veces. O
que máis me gusta é que a
auga está salgada, que é
algo orixinal. As piscinas de
Castrelo parécenme mellor
que as convencionais e,
sobre todo, para as persoas
que son alérxicas ó cloro”.

“Eu son de Vences e xa teño
ido ás piscinas de Albarellos,
pero gústanme máis as de
Castrelo. Aquelas están mais
descuidadas e estas  paré-
cenme máis completas e nun
entorno bastante interesante.
Sobre o prezo, paréceme ben
que se cobre e que os veci-
ños empadroados teñan un
trato de favor. Tódolos conce-
llos fan o mesmo”.

“A inauguración das piscinas
foi unha gran noticia para a
xuventude do concello. Para
pasar a tarde, está moi ben.
Gústanme as instalacións e o
lugar foi ben elexido, como
moitas vistas e soleado. O
único pero é que hai moita
pendente nos laterais para
tomar o sol, pero teño que
recoñecer que hai a quen
esto tamén lle gusta”.

“Eu son de Madrid e veño a
pasar uns días coa familia a
Gondulfes. As piscinas son
estupendas, pero para a
moita xente que ven, deberí-
an telas feito máis grandes.
É unha comodidade tamén
para a xente que antes ía as
piscinas de Verín. O da auga
salgada, como traballador
do cloro que son eum paré-
ceme moi ben”.

UU nn   dd íí aa   nn aa ss   pp ii ss cc ii nn aa ss :: os bañistas cal i f ican con “boa nota” as novas instalacións recreat ivas
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Vicente Gómez García:
“As piscinas son a resposta
do Concello á demanda de
moita xente”

PP..- Eran necesarias, realmente, as
piscinas municipais?
VViicceennttee..- A dicir verdade, son a res-
posta a unha reivindicación de
moita xente, a pesar de que o con-
cello ten unha natureza privilexiada
que nos ofrece varias zonas fluviais
para o baño. Pero os veciños pedían
outras instalacións modernas, con
fácil acceso, seguras e hixiénicas.
Agora xa as teñen.
PP..- Quen se encarga do seu mante-
mento?
VViicceennttee:: No caso das piscinas, está
claro que é o Concello. Nas praias
fluviais de Nocedo e Campobece-
rros, existe un mantemento com-
partido  entre o Concello e os pro-
pios veciños. E, no caso de Gondul-
fes, son os usuarios da zona de
baño.
PP..- Como está o concello, en xeral,
en canto a zonas recreativas?
VViicceennttee:: Penso que se avanzou
moito, a nivel non só de zonas de
baño, senón tamén de pistas depor-
tivas, zonas de xogos infantís, etc.,
pero todo é mellorable. E neso esta-
mos agora, con novos proxectos,
como o parque de Castrelo, a carón
do polideportivo, no que imos insta-
lar novos aparellos para o disfrute
dos rapaces do noso municipio.

A apertura ao pú-
blico realizouse sen
actos protocola-
rios. O alcalde, Vi-
cente Gómez, visi-
tou as piscinas co-
mo un veciño máis.
Pero foi o verdadei-
ro protagonista,
recibindo os para-
béns dos primeiros
bañistas 

As piscinas están
ubicadas nun lu-
gar que invita á
relaxación e ó
descanso. E cum-
pren con tódalas
medidas de segu-
ridade estipula-
das por lei, con
socorristas, boti-
quín, flotadores,...

Centos de persoas disfrutaron das pis-
cinas, pero eles foron dos primeiros.

Casi ninguén se
bañara antes
nunha piscina
de auga salga-
da. Había moita
curiosidade por
comprobar a ca-
lidade da auga
sen cloro. A to-
dos lles pareceu
ben o novo sis-
tema.
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“No momento que xurden dificultades

O Fondo Estatal e o Concello financiaron
as obras no pavillón polideportivo

O peche perimetral do pavillón polideportivo e a construción de
varias salas de usos múltiples foi unha iniciativa do Concello de
Castrelo do Val que se fixo realidade nos últimos meses, grazas á
aportación do Fondo Estatal para o Emprego e a Sostenibilidade
Local, do Ministerio de Política Territorial, e das arcas municipais.
A través do FEIL 2010, a Castrelo correspondéronlle 134.053
euros. Desta cantidade, destináronse 100 mil euros ao proxecto
do pavillón municipal, e o Concello aportou o resto, ata completar
os 127.000 euros empregados nos traballos de construción das
novas dependencias. 

Co Fondo Estatal tamén se acometerán outras iniciativas, como
a preparación de zonas verdes, a mellora do sistema de rego e
outras actuacións na zona do Terrón e na praia fluvial de Nocedo,
así como a ampliación da zona arborada dentro do recinto que
acolle as novas piscinas municipais.

O pavillón polideportivo quedou xa pechado completamente e

A dotación de infraestruturas,
máis servizos públicos e a
creación de emprego,
obxectivos do Concello
Nocedo do Val e Fontefría tamén
contarán con novos centros sociais
A construción de novos centros sociais, ao tempo que se
melloran os servizos básicos e se xestionan novas infraes-
truturas públicas, segue a ser neste intre un dos obxectivos
prioritarios na actuación do Concello de Castrelo do Val.
Nocedo do Val e Fontefría son dous exemplos recentes. A
previsión é que estean ben avanzados ou rematados ao
longo do vindeiro ano 2011.

En Nocedo, os veciños plantexaron á Corporación a
conveniencia de construir un novo edificio, xa que o actual,
compartido pola xuventude e a xente maior do pobo, é
insuficiente para satisfacer as necesidades reais dos habi-
tantes deste pobo. O resultado foi a adquisición dunha
casa vella, por parte da Xunta de Montes, que gastou uns
18.000 euros, e a cesión ao Concello de Castrelo do Val
para continuar co proxecto técnico. O seguinte paso foi a
demolición do inmoble e a cementación do novo edificio,
agora en fase de construción. O proxecto municipal debe-
rá estar rematado nos primeiros meses de 2011. O custe
das obras será de 90.000 euros, aportados  nun 65% polo
Plan Leader, e o resto, 35%, polo propio Concello.

O novo edificio constará dunha planta baixa de 120
metros cadrados, aproximadamente, e será destinado a
"usos múltiples", segundo o alcalde, Vicente Gómez.

O rexedor municipal tamén anuncióu a inminente exe-
cución do centro social de Fontefría. Será un edificio de
nova planta, que terá un custe de 42.000 euros, financia-
dos a través do Plan Base, no que colaboran a Deputación
Provincial de Ourense e o Concello de Castrelo do Val.

Obras do centro social de Nocedo

Clases formativas
nunha das aulas
xa habilitadas
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s é cando un Concello ten que estar aínda máis cerca dos seus cidadáns”

protexido das adversas inclemencias meteorolóxicas. As novas
salas de usos múltiples ocupan a parte superior dos vestiarios,
servizos e almacéns. Están pensadas para acoller cursos formati-
vos e para persoas desempregadas, charlas, xuntanzas de colec-
tivos veciñais, das mulleres rurais, etc. De feito, nas novas depen-
dencias do pavillón celébrase un curso de xardinería, en colabora-
ción coa Academia Postal. Durante cinco meses, de agosto a
decembro, 15 persoas reciben clases teóricas e prácticas para
acadar un diploma acreditativo, e a base para poder acceder no
futuro ao mercado laboral.

Tamén están previstas outras actividades, que se irán concre-
tando nas próximas semanas, adaptadas á finalidade destas
novas instalacións

Ao mesmo tempo, o Concello de Castrelo do Val vai proceder a
unha importante remodelación do parque infantil do Terrón, a
carón do polideportivo municipal. Antes de que remate o mes de
outubro deberá estar completada a instalación de novos aparellos
de xogos e dun novo piso de caucho, que amortigua as caídas e
protexe aos nenos e nenas contra os percances habituais neste
tipo de instalacións.

Vicente Gómez García, alcalde

Para o alcalde de Castrelo, Vicen-
te Gómez, “as obras do pavillón
polideportivo responden a unha
necesidade real do noso conce-
llo”. Había varias posibilidades de
actuación, pero, ao final,conside-
rouse prioritario “concebir un pro-
xecto mixto, tanto para a práctica
do deporte, como foi pensado ini-
cialmente, como para un aprovei-
tamento social, cultural e formati-
vo”. Os traballos quedarán rema-
tados antes de que expire o ano
2010. 

Rúa da Estrada,
en Castrelo

Vicente Gómez
supervisa as obras
no pavillón

Estado dos
traballos

Adxudicadas as obras de mellora de estradas en
Castrelo do Val, Piornedo e Monteveloso
A través do Proxecto Estratéxico de Infraestruturas do Medio Rural
(PEIM 2010), vanse acometer antes do inverno os traballos de
mellora da pista do Poulón e dos accesos a Monteveloso e Pior-
nedo. É unha iniciativa financiada polo Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural e Mariño, do Goberno de España, e a Con-
sellería de Medio Rural da Xunta de Galicia, con algo máis de 66
mil euros. As obras xa están adxudicadas a unha das empresas
que se presentou ao concurso público.

Asfaltado da rúa da Estrada en Castrelo
O Concello executou nestes últimos meses as obras de asfaltado
da rúa da Estrada de Castrelo do Val, un dos accesos dende a capi-
talidade municipal á zona de As Batocas. Tamén se completaron
as beirarrúas, iniciadas no seu día a través do Obradoiro de Empre-
go “Ruta dos Carboeiros II”.

Limpeza das ribeiras do río Támega
O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño encargou
os traballos de limpeza das ribeiras e da canle fluvial do río Táme-
ga ao seu paso polo noso municipio. Consisten no clareo de espe-
cies arbóreas e na eliminación de resíduos, para evitar asulaga-
mentos en períodos de intensas precipitacións.

Ampliación do horario do Punto Limpo
A eliminación de vertedeiros incontrolados é un empeño do Con-
cello de Castrelo do Val a prol do noso medio ambiente, pero ten
que contar coa colaboración de tódolos veciños e veciñas. Os
resíduos que non se poden depositar nos contedores normais
(mobles, colchóns, electrodomésticos, restos metálicos, etc),
hai que levalos ata o Punto Limpo do polígono de Pazos, en Verín,
de lúns a sábado: pola mañá, de 10:00 a 13:30 (tódolos días
laborables), e pola tarde, de 16:30 a 20:15 (tódolos días labora-
bles, agás os lúns, que permanecerá pechado).
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O programa de Axuda no Fogar conta
con 21 beneficiarios/as en todo o concello

O Concello de Castrelo do Val segue potenciando os servi-
zos sociais para cubrir as necesidades básicas das persoas
enfermas ou de máis idade que o demandan. Neste intre, o
programa de Axuda no Fogar conta con 21 usuarios de pres-
tación básica en libre concurrencia. A empresa conce-
sionaria encárgase de realizar tarefas de limpeza, aseo,
control de medicamentos, acompañamento, etc, no
propio fogar das persoas beneficiarias deste servizo.

Outra liña de traballo céntrase en atender as deman-
das da Lei de Dependencia. Agora existen 126 solicitudes, tra-
mitadas a través dos Servizos Sociais do Concello. Hai xa 19
aprobadas para grandes dependentes, persoas encamadas ou
con graves problemas de mobilidade, que están atendidas

polo propio Concello de Castrelo do Val, e outras tantas "axu-
das ao coidador", no caso de persoas enfermas que son aten-
didas polos propios familiares.

Para optar á Lei de Dependencia é necesario presentar a
solicitude nos Servizos Sociais do Concello, avaliada por

un informe médico e outro social. Posteriormente, a
Xunta de Galicia debe determinar o "grao de depen-
dencia" do solicitante, tanto para o ingreso nunha resi-

dencia, nun centro de día ou para recibir asistencia no
seu domicilio, ben a través do propio Concello ou de coidado-
res familiares. Existen tres graos de dependencia, con dous
niveis en cada un deles. O máximo é o grao 3, nivel 2, ao que
lle corresponden 90 horas de atención ao mes.

Unhas 60 persoas participan nos talleres de
memoria e ximnasia terapéutica, promovidas
polo Concello de Castrelo do Val. Están dirixi-
dos a toda a poboación, en xeral, pero son de
especial utilidade para as persoas de máis
idade. Con estas actividades, impartidas por
unha monitora, o Concello quere fomentar
hábitos saudables e facer realidade o antigo
dito de “mens sana, in córpore sano”.

A ximnasia terapéutica desenvólvese en Gondulfes, os
lúns e mércores (16-17 horas); en Nocedo, os martes e
xoves (16-17, para maiores, e de 19-20 horas, para máis
novos); en Castrelo, os martes e xoves (15,15-18,15
horas). O taller de memoria, en Nocedo, os lúns (15,15-
18,45) e Castrelo, os venres (16-17,30 horas).

Castrelo: taller de memoria

Taller de memoria en Nocedo

Ximnasia en Nocedo

Participantes na ximnasia de Gondulfes

TTaalllleerreess  tteerraappééuuttiiccooss  eenn  CCaassttrreelloo,,  NNoocceeddoo,,  GGoonndduullffeess  ee  CCaammppoobbeecceerrrrooss

Servizos Sociais tramitou 126 solicitudes para optar á Lei de Dependencia
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SSeerrvviizzooss  SSoocciiaaiiss::  sseemmpprree  ssoolliiddaarriiooss

A Educación Familiar é un programa de axuda e
conciliación para normalizar a vida no fogar

Dentro do departamento de Servizos
Sociais de Atención Primaria do Conce-
llo de Castrelo do Val funciona o pro-
grama de Educación Familiar. O seu
obxectivo é mediar e aportar solucións
a conflictos que poidan xurdir no propio

fogar, pero tamén realizando tarefas
preventivas, axudando a que se cum-
pran as necesidades básicas e mellore
o benestar. É un servizo claro de apoio
para reestructurar a convivencia que
estar a dar froitos moi importantes.

Olga Martínez González, pedagoga:
“Sempre estamos a disposición das familias

e das persoas para resolver dúbidas e problemas”

Servizo Municipal
de Educación Familiar

Atención ó público:
días laborables,

de 10:00 a 14:00 e de
16:00 a 20:00 horas

Casa do Concello

Pregunta: En que consiste o seu traballo?
Olga: Básicamente, na orientación e apoio as familias na educacion dos fillos, sobre como poñer
normas e límites, sobre os recursos educativos e de apoio á conciliacion da vida laboral e fami-
liar... Mediamos e acompañamos ás familias para que participen nos diferentes recursos do Con-
cello. Realizamos actividades coas familias tratando temas como: a promoción de hábitos salu-
dables habilidades sociales y comunicativas, organización e economía familiar, educación afecti-
va y emocional, disfrute do tiempo libre na familia, eduación en igualdad, etc.
P: Onde se realizan estas intervencións?
Olga: Poden ser tanto no domicilio das persoas que o solicitan, como no despacho do Concello
no que se presta este servizo, dependendo da actividade que se realice, da familia e do momen-
to da intervención.
P: Pode demandar a axuda calquera familia do concello de Castrelo?
Olga: O programa vai dirixido a todas as familias que nalgún momento dado poidan precisar da
noso apoio, e tamén ao colexio, centro médico e outros servicios comunitarios.
P: Cales serían as pautas a seguir por parte dos solicitantes?
Olga: Só teñen que acudir ós Servizos Sociais do Concello de Castrelo do Val e plantexarnos a
súa demanda. Logo, a Traballadora Social e máis eu estudamos o caso e vemos se é preciso que
entre no programa ou se o debemos derivar a outros servizos.
P: E por parte do propio Concello?
Olga: Unha vez aceptada a solicitude, facemos un plan de traballo para cada familia e levámolo
a cabo xuntos. Se a situación problemática se resolve, dáse á familia de alta. Se non se resolve,
hai súas opcións: derivar o caso a outro servizo máis especializado, ou dar de baixa á familia, se
non colabora coas pautas establecidas dende o programa de Educación Familiar.
P: Hai moitas situacións problemáticas en Castrelo?
Olga: Neste momento hai sete familias usuarias do programa; en total son 14 persoas coas que
estamos a traballar.

Favorecendo a plena
integración social de

persoas en risco
de exclusión

Qué é o Programa de
Educación Familiar?
É un servizo municipal de pre-
vención e apoio ás familias
para favorecer o cumprimento
das necesidades básicas, o
benestar e a plena participa-
ción na comunidade.
Quen somos?
Somos educadoras/es familia-
res especializados no traballo
con familias que formamos
parte do equipo de Servizos
Sociais do Concello.
A quen vai dirixido?
A tódalas familias, ó colexio
público, ó centro de saúde, ou-
tros servizos comunitarios...
Que facemos?
Orientamos e apoiamos ás
familias na educación dos
fillos, na mellora das relacións
familiares, resolución de con-
flictos, etc. Mediamos e
acompañamos ás familias
para que participen nos dife-
rentes recursos do concello e
realizamos actividades gru-
pais coas familias.
De que xeito?
Para os rapaces máis novos,
con actividades propias da
súa idade, tamén no verán,
como xogos, manualidades,
contacontos, etc. Nalgúns
casos, coa estimulación cog-
nitiva para persoas que non
tiveron apoio na súa infancia.
E, sempre, dun xeito persona-
lidade, con solucións específi-
cas a problemas específicos.



Páxina 10

O alcalde de Castrelo, Vicente Gómez, asistíu ó acto de
inauguración da autovía entre Verín e a fronteira portuguesa
(A-75) e da nova ponte internacional de Feces de Abaixo, pro-
xectos no que o Goberno de España, a través do Ministerio
de Fomento, investíu 62 millóns de euros. O trazado discurre
na maior parte do percorrido paralelo á N-532 e conta en
Mandín cun enlace que sirve de conexión intermedia. Estas
obras son moi importantes para mellorar as infraestruturas
viarias de toda a comarca. Na imaxe, Vicente Gómez depar-
te, durante o acto protocolario, cos alcaldes de Riós, Francis-
co Veiga, e de Ourense, Francisco Rodríguez.

O colexio de Castrelo do Val chegou á final
do concurso escolar sobre medio ambiente
Ecopreguntoiro, emitido por Radio Voz e
patrocinado por Sogama, no que participa-
ron centros escolares de toda Galicia. Ao
final foron subcampións, tras perder nunha
final moi reñida por 5-4 fronte ao colexio
Irmáns Villar da capital ourensá. O premio
para os nosos rapaces foi unha viaxe duran-
te o mes de xuño ó parque acuático de Cer-
ceda, en A Coruña.

Castrelo do Val figura entre os concellos candidatos a
acoller un proxecto piloto que desenvolverá o Ministe-
rio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño na
comarca de Verín, e que ten como obxectivo trasladar
os resultados en I+D obtidos na xestión do cultivo
dos castiñeiros. O proxecto piloto "Cluster agro-
forestal ecoquímico-bioenerxético do castiñeiro xove
sostible" vaise desenvolver en tres comunidades autó-
nomas e conta cunha subvención de 232.375 euros.

As novas aulas do pavillón acollen un curso de
relaxación, ao que acuden regularmente unhas trin-
ta persoas. Está promovido por Carmen Sánchez e
ten como obxectivo aprender técnicas para relaxar-
se e combatir o estrés. Os asistentes son maiorita-
riamente mulleres, pero hai tamén varios homes. O
Concello de Castrelo apoia este tipo de activida-
des que contribúen a unha maior dinamización
social e, dalgún xeito, tamén axudan a mellorar a
calidade de vida de moitos veciños e veciñas.

CCllaasseess  ddee  rreellaaxxaacciióónn,,
nnoo  ppaavviillllóónn

AA  iinnvveessttiiggaacciióónn  eenn  II++DD
aappllííccaassee  óóss  ccaassttiiññeeiirrooss

Impulso ás novas infraestruturas comarcais

O CEIP de Castrelo, finalista do Ecopreguntoiro
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O ritual dos danzantes celebrábase xa a mediados do século XVII, a raíz da promesa duns irmáns
de Fontefría que lle ofreceran a Santa Marta danzar e trenza-las fitas durante a procesión se lles
concedía un favor solicitado. Os danzantes son seis, tradicionalmente homes, vestidos cunha
casaca branca e longa e un gorro cónico na cabeza. A danza realízase diante das imaxes de
Santa Marta e Santa Xusta. Ao chegaren á praza do pobo, as imaxes e os devotos agardan no
medio, mentres que os danzantes dan unha volta arredor do cruceiro e van o trenzado das fitas
na mapola despois de recitar uns versos.

Fontefría acolleu o último domingo de agosto a tradicio-
nal Romaría dos Danzantes, na honra de Santa Marta,
felizmente recuperada polos veciños do pobo. O Conce-
llo de Castrelo do Val apoia esta iniciativa, como outras
celebracións tradicionais, coa elaboración de seis novos
traxes para os danzantes.

A celebración de
2010 quedou reco-

llida nun docu-
mental realizado

por Xabier Rolán,
que contou co
patrocinio da

Deputación Pro-
vincial e a colabo-
ración do Conce-

llo. Despois,
entregouselle unha

copia en DVD a
tódolos veciños e

veciñas do pobo de
Fontefría.
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27/06/2010.- Demostración de
cetrería e actuación dun grupo tra-
dicional dentro da Feira de cans de
caza, en Castrelo do Val.

29/06/2010.- Proxección de pelícu-
las de animación para nenos, no
C.E.I.P. de Castrelo do Val. 

03/07/2010.- Cine o aire libre, na
estación de Campobecerros. 

17/07/2010.- Actuación de grupo
tradicional, en Castrelo do Val.

21/07/2010.- Actuación dun grupo
de maxia/títeres, en Piornedo. 

06/08/2010.- Actuación dunha
charanga nas festas de San Salva-
dor, en Nocedo do Val.

07/08/2010.- Actuación dun grupo
tradicional, na área do Terrón en
Castrelo do Val. 

13/08/2010.- Proxección dunha
película no pavillón de Castrelo do
Val. 

03/10/2010.- Actuación dun grupo
tradicional en Campobecerros.

Castrelo
do Val


