
Os Fondos Locais para o Emprego e a Sostenibili-
dade Local supuxeron o investimento de máis de
350 mil euros en Castrelo do Val. Unha das obras
máis importantes foi a das piscinas que, no pri-
meiro ano, xa acadaron gran éxito de público.

O Centro Social de Nocedo do Val será realidade
nas próximas semanas. Namentres, continúan os
traballos de construción do centro social de Fon-
tefría, outro avance máis no proxecto do Conce-
llo de dotar a tódolos pobos destas instalacións.

Crer no rural é o primeiro paso para abrir vieiros
de futuro. Así o entenden Nuria e Alberto, dous
xoves emprendedores de Pepín, que promoveron
unha casa de turismo rural e, agora, unha tenda
rural galega, adaptada ás novas tecnoloxías.

Apoio dos fondos estatais Proxectos en marcha Exemplo a seguir
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Interesante iniciativa

A recente iniciativa do Ministe-
rio de Medio Ambiente, Medio
Rural e Mariño do Goberno Cen-
tral e da Xunta de Galicia de
crear o Consello de Zona das
Depresións Ourensás, encarga-
do de coordinar os plans da Lei
de Desenvolvemento Rural, hai
que acollelo con optimismo, pero
con cautela. O seu obxectivo é
revitalizar as zonas do rural,
cunha importante achega econó-
mica, pero primeiro haberá que
definir cales son as prioridades e
os obxectivos para asentar po-
boación e contribuir a unha
maior dinamización económica
e laboral destas zonas.

Para acadar ese propósito,
constitúese este órgano consul-
tivo, integrado por representan-
tes dos concellos de A Limia,
Monterrei e Conso-Frieiras,
xunto aos grupos de desenvol-
vemento rural, asociacións de
mulleres rurais, sindicatos agra-
rios e de clase, e colectivos
conservacionistas.

O optimismo xurde da impli-
cación dos gobernos de España
e autonómico, convencidos de
que o medio rural ten futuro e
que hai que apoia-lo, despois da
grave sangría demográfica sufri-
da nas últimas décadas. Pero
tamén compre ser cautos, xa que
outras moitas iniciativas impor-
tantes, tamén coa mesma finali-
dade, a priori, quedaron en saco
roto. Para que esto non volva
suceder, fai falla unha implicación
de todos, Administracións públi-
cas, organizacións sindicais e de
empresarios, colectivos agrarios
e veciños, en xeral, convencidos
de que na unión das súas xentes
está a forza desta terra para enfo-
car o futuro cunha visión favora-
ble e optimista. Nas nosas mans
está que ese proxecto se plasme
o antes posible.

Editorial

As estradas, un avance moi significativo

A piques de completarse o mandato da actual Corporación munici-
pal, pode ser o momento de facer un balance da súa xestión. No
período 2007/2011, o certo é que se levaron a cabo importantes ini-
ciativas, tanto para mellorar as infraestruturas locais, como para
dotar ao concello de novos e mellores servizos. Un avance que é
fácilmente perceptible nas redes hidráulicas, na construción de cen-
tros sociais, na promoción do emprego, na ampliación do pavillón
polideportivo, nas piscinas municipais, etc. Pero, sobre todo, este
período foi clave para consolidar unha boa rede viaria, mellorando
as comunicacións cara a Verín e Laza, por unha banda, e coa refor-
ma da estrada OU-114, de Caldeliñas a Campobecerros, por outra.
Cabe agardar que esta liña de progreso continúe tamén no futuro,
adaptando os servizos á necesidade dos nosos pobos e dos cidadáns
que viven neles. 

Espellos nos que nos debemos mirar

É unha satisfacción comprobar que en Castrelo do Val hai xente
emprendedora, que cré e confía nas posibilidades desta fermosa
terra. Dous exemplos recentes veñen a corroboralo. Un atopámolo
en Pepín, coa apertura dunha tenda rural galega. En tempos de difi-
cultade para o comercio tradicional, dous xoves emprendedores,
Alberto e Nuria, apostan por revitalizar este pobo, continuando co
labor iniciado coa casa de turismo rural. O segundo, en Castrelo do
Val, onde está en trámites xa moi avanzados a construción da pri-
meira adega do noso concello acollida á Denominación de Orixe
"Monterrei". Neste caso, un grupo empresarial confía na potencia-
lidade dos caldos desta zona, avalados xa por importantes premios
a nivel estatal e autonómico, o que debe servir de estímulo e de
impulso para a produción vitivinícola, sobre todo, de Castrelo e
Nocedo. Son dúas mostras de que con gañas, imaxinación e apoio,
as iniciativas empresariais poden facerse realidade.

Vicente Gómez,
María José Cari-
de e Raúl Fer-
nández, durante
a visita ás obras
das estrada Cal-
deliñas-Campo-
becerros
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O centro social de Nocedo do Val está xustificado
polas reducidas dimensións do anterior e polo inte-
rese tanto da Xunta de Montes como do propio Con-
cello, que colaboraron nesta iniciativa. Posterior-
mente, unha subvención do Plan Leader servíu para
materializar o proxecto, taxado en 90.000 euros (o
Concello aportou o 35%, e a Xunta de Montes,
outros 18.000, para adquirir a casa e o terreo onde
se asenta o novo edificio).

En Fontefría, avanzan a bo ritmo as obras do cen-
tro social, que dispón dun investimento de 42.000
euros. Eiquí o financiamento realízase a través do
Plan Base da Deputación, con achegas económicas
da propia institución provincial e do Concello de Cas-
trelo do Val.

Dende hai varios anos, o
Concello de Castrelo do Val
puxo en marcha un ambicioso
proxecto para dotar aos no-
sos pobos de centros sociais
ou veciñais , que teñan carác-
ter multiusos e sirvan de dina-
mizadores, como lugares pa-
ra o lecer e a convivencia, ou
para velorios, nalgúns casos.
Os últimos en chegar foron os
de Veiga de Nostre e Piorne-
do, e máis recentemente, os
de Castrelo do Val, coa refor-
ma do pavillón polideportivo;
Nocedo do Val, onde xa está
prácticamente rematado, e
Fontefría, que será realidade
nos próximos meses. Estes
son outros exemplos da cola-
boración institucional entre
distintas Administracións pú-
blicas.

Amplíase a rede de centros sociais

As obras do centro social de Nocedo do Val están xa moi avanzadas. Agárda-
se que poida estar a disposición dos veciños e veciñas antes do verán.

O pavillón, un auténtico multiusos
O pavillón polideportivo municipal transformouse, tralas
obras acometidas polo Concello, nun auténtico multiusos,
que serve tanto para a práctica do deporte, como almacén
municipal ou para desenvolver, nas novas salas, cursos for-
mativos ou clases de música, de ximnasia, baile ou ioga.
Ademais, axuda a configurar na zona do Terrón un gran
complexo lúdico, deportivo e de lecer, co novo parque infan-
til e biosaudable, instalado nestes últimos meses.

Para o alcalde, Vicente Gómez, “era unha obra necesaria,
demandada polos veciños e que ven a completar un baldei-
ro que tiñamos en canto a edificios destas características.
Xa é un dinamizador importante, e agardamos que o sexa
aínda máis no futuro”.

Construción do centro
social de Fontefría
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INVESTIMENTO DE 352.000 EUROS
Os Fondos Estatais axudaron a crear emprego e mellorar servizosOs Fondos Estatais axudaron a crear emprego e mellorar servizos

As piscinas municipais (imaxe superior), e a construción de locais mul-
tiusos no pavillón polideportivo municipal son dúas das obras máis

importantes dos últimos anos en Castrelo do Val, grazas á aportación
económica do Ministerio para as Administracións Públicas.

O Goberno central convertíuse nestes
últimos anos, en época de dificultades,
no principal apoio dos concellos para
mellorar servizos públicos e crear novas
infraestruturas. En Castrelo do Val,
materializouse no investimento, a través
de varios programas, de máis de
352.000 euros. Estas iniciativas contri-
buiron tamén á dinamización laboral, xa
que permitiron realizar unhas 15 contra-
tacións de persoas desempregadas.

A través do Fondo Estatal de Inversión
Local 2009 (FEIL), promovido polo
Ministerio para as Administracións
Públicas do Goberno central, construí-
ronse as piscinas municipais, grazas ao
investimento de 218.682 euros. Inaugu-
radas no verán de 2010, estas moder-
nas instalacións mereceron unha valora-
ción favorable dos bañistas e visitantes.
Conta con zonas de baño para nenos e
maiores, un edificio de usos múltiples,
que acolle os vestiarios, servizos, cafe-
tería e un almacén.

Os proxectos englobados no FEESL
2010 foron o peche do pavillón polide-
portivo e a construción de varias salas
de usos múltiples, que foron completa-
dos cunha achega económica do propio
Concello de Castrelo do Val. Con este
Fondo Estatal tamén se contrataron tres
persoas durante seis meses. Foi outro
apoio á creación de emprego, á marxe
das contratacións para realizar as de-
vanditas obras.

O delegado do Goberno en Galicia, Antón
Louro, e o subdelegado en Ourense, Camilo
Campo, realizaron unha visita institucional á
nosa comarca para facer balance das actua-
cións financiadas con cargo ao Fondo de Inver-
sión Local 2009 (FEIL) e a través do fondo
Estatal para o Emprego e a Sostenibilidade
Local 2010 (FEESL). O alcalde de Castrelo do
Val, Vicente Gómez (na imaxe, xunto a Antón
Louro), valorou como “moi positiva esta cola-
boración do Goberno central, xa que fixo posi-
ble a dotación de máis servizos públicos e a
ampliación dalgúns xa existentes”.
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Vicente Gómez García, alcalde:
“Castrelo do Val vivíu unha época de progreso, coa ampliación
de infraestruturas e servizos, pero ese traballo debe continuar”

P.- Como valora o actual mandato á
fronte da Corporación de Castrelo?
Vicente.- Opino como a maioría dos
veciños e veciñas que me comentan
que se traballou moito, que se fixeron
cousas importantes e que o concello
vai progresando pouco a pouco, asen-
tando as bases da modernidade e dun
progreso que agardemos dure moitos
anos. A nosa preocupación foi atender
ás necesidades máis urxentes dos
pobos, potenciar os servizos sociais,
deseñar proxectos de infraestruturas
básicas e apoiar aos cidadáns sempre
que o demandaron de xeito realista e
razoable.
P.- E a crise, tamén se deixa sentir?
Vicente.- Castrelo do Val non pode ser
ningunha excepción e houbo menos
ingresos, pero, con imaxinación e
moito traballo, apenas repercutíu no
que son as obras e proxectos munici-
pais. Tamén, grazas ao apoio das ou-
tras Administracións públicas, sobre
todo do Goberno central, co Fondo
Estatal de Inversión para o Emprego e
a Sostenibilidade Local, poidemos
facer realidade as piscinas municipais,
ampliar as dependencias e o peche do
pavillón municipal, mellorar as estra-
das, ampliar os centros sociais nos
pobos, etc. Eran obras demandadas
polos veciños e veciñas, e necesarias.
P.- Do que queda pendente, que con-
sidera máis importante?
Vicente.- A creación de emprego

segue sendo, sobre todo
agora, un obxectivo priorita-
rio. A nova Corporación debe
xestionar proxectos que fa-
vorezan as expectativas labo-
rais e traballar para mellorar
tódolos pobos do noso con-
cello, aínda que as necesida-
des básicas están ben cuber-
tas. Pero todo é factible de
mellorar, a nivel de servizos
municipais, e, tamén, de in-
fraestruturas básicas, sobre
todo en tarefas de mantemento da ilu-
minación pública, do abastecemento,
do saneamento, das redes viarias
locais, dos espazos públicos, dos cen-
tros cívicos e sociais, etc. Os obxecti-
vos hai que marcalos en función das
necesidades de cada pobo, que non
sempre son as mesmas.
P.- Cal é a súa visión do futuro de
Castrelo do Val?
Vicente.- Positiva. A pesar das difi-
cultades, o noso concello está hoxe
nunha situación máis favorable que
outros para facer fronte aos retos do
futuro que, ao mesmo tempo, son ilu-
sionantes. Da gusto comprobar que
hai iniciativas de xente emprendedora
para facer realidade os seus proxec-
tos, coa repercusión que iso ten no
emprego e na economía local. Penso
que hai moitas cousas feitas, pero
aínda queda traballo por facer, algo
que nos compromete a todos/as.

“Case todos coincidimos en
que Castrelo do Val dispón
hoxe dun bo nivel de infraestru-
turas e dotacións municipais.
Pensando no futuro, hai que
incidir aínda máis na ampliación
e mellora de tódolos servizos e
naqueles aspectos que axuden
a consolidar a senda do progre-
so no noso municipio".

“Paréceme fundamental que
tódolos cidadáns do noso con-
cello teñan satisfeitas as súas
necesidades básicas e que se
sintan orgullosos de vivir nun
concello moderno e de futuro”.

“As políticas sociais, claves”
O alcalde de Castrelo do Val, Vicente Gómez, opina que
as claves do futuro do municipio pasan por asentar pobo-
ación, dinamizar a nosa economía e mellorar a calidade
de vida de tódolos cidadáns. "É importante -sinala Vicen-
te- crear novas oportunidades laborais para frear o despo-
boamente do rural, en xeral, e de Castrelo do Val, dun
xeito particular". Tamén aposta pola "dotación de máis ser-
vizos específicos para os nosos maiores", e pola humani-
zación dos pobos, aportando máis e mellores infraestrutu-
ras básicas. 
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“Os veciños esixen mellores servizos, e a 

As tarefas de desbroce e limpeza das beiravías realízanse durante
todo o ano, aínda que os periodos de maior actividade coinciden co
remate da primavera e o comezo do verán. Nas últimas semanas, o
tractor desbrozadora realizou un repaso pola maior parte das estra-
das e pistas de titularidade municipal.

Máis iniciativas a prol
das infraestruturas, dos
servizos públicos e da
creación de emprego

Plantación de
árbores no entorno
das piscinas
municipais

Investimento de 100 mil euros
no alumeado de Nocedo
O Concello de Castrelo do Val e o Instituto
Enerxético de Galicia (INEGA) colaboran
na renovación das instalacións de ilumina-
ción pública en Nocedo do Val, que conta
cun orzamento de 100.000 euros (o Con-
cello aporta o 30%). O proxecto contempla
a instalación de luminarias de baixo con-
sumo, un sistema de telexestión, un reloxo
astronómico que axusta os horarios de
encendido e apagado, reactancias electró-
nicas que permitan a manipulación a dis-
tancia e 117 puntos de luz en todo o pobo.
A instalación comezará durante a primave-
ra e deberá estar rematada no vindeiro
mes de setembro.

Fomento impulsa os últimos
tramos da Alta Velocidade
O Ministerio de Fomento deu luz verde aos
últimos tramos da Liña de Alta Velocidade
Madrid-Galicia coa aprobación definitiva
dos expedentes de información pública e
os proxectos básicos de catro subtramos
do itinerario Lubián-Ourense. O Boletín
Oficial do Estado publicou o pasado mes
de novembro esta resolución que dá un
impulso definitivo a esta liña de alta veloci-
dade ferroviaria.

Os trazados aprobados refírense aos
subtramos Lubián-Vilavella, Vilavella-Vila-
riño, Vilariño-Cerdedelo (atravesa o conce-
llo de Castrelo por Campobecerros e Por-
tocamba) e Cerdedelo-Porto, e teñen unha
lonxitude conxunta de 62,6 quilómetros.

O Concello de Castrelo acolleu a exposi-
ción pública dos expedentes de expropia-
ción de fincas, para que os titulares poide-
sen presentar alegacións, sobre todo as
referidas á identificación das parcelas e
dos seus propietarios.

Estrada Ribas-Pepín

O Concello plantou uns
60 árbores no entorno
das piscinas. Empregá-
ronse, sobre todo, frei-
xos, castiñeiros, cerdei-
ras e chopos, para au-
mentar as zonas de som-
bra de cara ao verán.
Dentro das instalacións
tamén se plantaron bam-
bús e se correxiron
algunhas deficiencias do
terreo. A zona de céspe-
de da soleira, no contor-
no dos vasos de agua,
vaise ampliar nuns 200
metros cadrados.
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obriga dende o Concello de Castrelo é dar resposta a esas demandas”

Construción da primeira adega vitivinícola do concello
A empresa que promove da construción da primeira adega de Cas-
trelo do Val acollida á Denominación de Orixe Monterrei xa solici-
tou a licencia para iniciar as obras. A concesión está pendente do
preceptivo informe de Medio Ambiente.

O proxecto contempla unha nave de 897 metros cadrados
nunha parcela de Fondougás de 12.647 m2, e o investimento de
algo máis de 844 mil euros.

Urbanización do parque
empresarial de Castrelo
A execución do futuro par-
que empresarial, contem-
plado no Plan Xeral de Orde-
nación Municipal, está pen-
dente das obras de urbani-
zación que deberá acometer
o propietario único, sobre
unha superficie de 50.000
m2. O seguinte trámite será
a constitución dunha xunta
de compensación desta
zona industrial/empresarial.
Polo de agora, hai xa varias empresas que se dirixiron ao Concello
de Castrelo interesándose polo proxecto e con vistas á posible ins-
talación nestes terreos. O parque empresarial é a gran aposta de
futuro do Concello para crear emprego.

Plan de Dinamización Turística “Portas de Galicia”
O Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e a Consellería de

Cultura  asinaron o Plan de Competitividade do produto turístico "Por-
tas de Galicia", para a mellora da oferta turística das comarcas de
Monterrei e Conso-Frieiras, dotado con 2,5 millóns de euros.

Este plan, de catro anos de duración, persigue a mellora da com-
petitividade turística da nosa zona, grazas a unha oferta capaz de

introducir a experiencia turís-
tica como elemento motiva-
dor da viaxe. Ademais, pre-
tende novas formas de cola-
boración pública-privada, que
propicien a mellora económi-
ca e social destas comarcas,
a través do aumento da cali-
dade dos empregos ou a
desestacionalización do turis-
mo. No proxecto tamén cola-
bora a Asociación de Empre-
sariios de Turismo e Hostele-
ría Portas de Galicia.
Entre as actuacións recolli-
das no plan figura aproveitar

o potencial turístico do Camiño de Santiago do Sudeste (Ruta da
Prata), que atravesa o Norte de Castrelo do Val en dirección Leste-
Oeste,  que tamén é un recurso histórico e cultural vencellado a
toda a comarca.

Iniciativas para consolidar a ponte de As Batocas
O Concello acometerá as obras de consolidación da estrutura da
ponte das Batocas, que permanece curtada ao tráfico por proble-
mas nun dos piares. Está en trámite a solicitude da preceptiva
licencia á Confederación Hidrográfica
do Douro para acometer os traballos.
A reforma prevista consistirá na cons-
trución dun muro de mampostería que
sirva de protección dunha cepa que
quedou ao descuberto na base de sus-
tentación polo efecto da auga. Tamén
se limitará a tonelaxe dos vehículos a
3.500 quilos.

Obras de Medio Rural para
reformar estradas
A rúa de Arriba de Monteveloso con-
tará cun firme reforzado a través do
investimento de 20.000 euros que
acomete Medio Rural. Nos últimos
meses tamén se realizaron obras de mellora dos accesos a Mon-
teveloso e Piornedo, e na rúa do Poulón de Castrelo, promovidas
pola Consellería de Medio Rural e o Ministerio de Medio Ambien-

te, Medio Rural e Mariño do Goberno central, cun orzamento de
66.000 euros.

Proxecto para a antiga escola de Campobecerros
O Concello ten solicitado un parque infantil para Campobecerros e

quere acometer o acondicionamento
da planta baixa da antiga escola unita-
ria. O proxecto municipal pretende
recuperar este edificio para uso públi-
co e veciñal, co pintado, renovación do
solo, redistribución de superficies,
etc., e para evitar o seu deterioro. A
escola estivo en funcionamento ata
hai unha década.

Mellora das redes de
abastecemento e saneamento
A través do Plan Base 2011, o Concello
de Castrelo do Val vai propórlle á Depu-
tación a mellora e ampliación das redes
de abastecemento e saneamento en

Castrelo do Val. Servirá para atender as novas necesidades, aínda
que a situación é óptima, tanto na subministración de auga potable,
como na depuración de residuais.

Vicente Gómez García, alcalde

Mellora de pistas de Medio Rural

Ponte das Batocas
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Conforme ao previsto polo Concello
de Castrelo do Val trala última reforma,
o pavillón municipal configúrase xa
como importante centro de dinamiza-
ción entre os nosos veciños e veciñas
durante toda a semana. Os lúns, acolle
as clases de pandeireta e gaita; os mar-
tes, de ximnasia e baile; os mércores, o
curso de relaxación e ioga; os xoves de
ximnasia, gaita e pandeireta; e os sába-
dos, o curso de pintura. 

Tamén continúan as clases de ximna-
sia e de memoria para adultos promovi-
das polo Concello, que se desenvolven
en varios pobos. As actividades de xim-
nasia de mantemento celébranse, ade-
mais de Castrelo, en Campobecerros,
Nocedo, Gondulfes e Pepín. As de
memoria, en Castrelo e Nocedo.

O pavillón acolle actividades musicais, lúdicas e deportivas

Clases de ximnasia na sala
de abaixo do pavillón muni-
cipal, nas que se fomenta a
flexibilidade.

O servizo municipal de Axuda no Fogar de Castrelo do Val
empregou durante o pasado ano 13.583 horas para atender
ás persoas beneficiarias deste programa que se ocupa, sobre
todo, de atender as tarefas básicas no propio domicilio, como
aseo, limpeza, comida, acompañamento, etc. Dos 47 benefi-
ciarios, 27 o foron  a través da lei de Dependencia, e outras
20, na modalidade de libre concurrencia.

Este programa, que coordina o departamento municipal de
Servizos Sociais, medrou nestes últimos anos en número de
usuarios e persoal encargado do seu funcionamento.

O alcalde, Vicente Gómez, manifestou a súa disconformidade
coa nova Lei de Augas da Xunta de Galicia, que convirte aos
concellos en meros recadadores dos impostos autonómicos.
"Non é lóxico -asegura o rexedor de Castrelo- que nos convir-
tamos en centros de recadación de impostos, e que eses car-
tos dos contribuintes non repercutan no propio concello, senon
que vaian directamente ás arcas da Xunta". Este malestar é
compartido por outros moitos alcaldes de Galicia e, sobre
todo, polos propios veciños e veciñas, que verán como teñen
que tributar máis polos servizos básicos que reciben.

Á esquerda, exercicios de ximnasia no vello centro social de Nocedo do Val.

Trece mil horas de Axuda no Fogar Afán recadatorio da Xunta de Galicia

Grupo de alumnos nas clases de gaita e percusión que
imparte no pavillón Ramón de A Cabanca.
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“POLO CHAN”

Castrelo do Val
participa no novo
programa da TVG

TES + BUS

Transporte
compartido por

escolares e adultos

Emprendedores de Pepin apostan en firme
polo “Comercio Rural Galego”

Nuria Resurrección e Alberto Piñeiro compaten as súas vidas e algo máis: un espírito
de emprendedores que está a deixar a súa pegada en Pepín. Comezaron ese afán de
superación coa casa de turismo rural "A Cortiña", un referente para toda a comarca de
Monterrei, e continúa agora, coa apertura da primeira tenda tradicional, "A Casa do
Quin",  adherida ao selo "Comercio Rural Galego", dentro do programa "Galicia Calidade"
da Consellería de Economía e Industria.

"A idea -segundo nos exprica Alberto- xurdíu da necesidade da xente do pobo, pero
tamén nosa, para aprovisionar a casa rural. Foi collendo forma, e ao final adherímonos
á rede de Comercio Rural Galega, aproveitando as avantaxes e o apoio que nos ofre-
cen".

Na Casa do Quin podemos atopar produtos de primeira necesidade, en alimentación,
e outros de limpeza e aseo, ecolóxicos, con denominación de orixe, artesanía, etc. E
unha novidade, que racha co concepto de tenda tradicional: dispón de teléfono, fax e
conexión a Internet, a disposición dos usuarios.

A tenda permanece aberta de martes a venres, en horario de 11 a 14 horas, polas
mañás, e de 17 a 22 horas, polas tardes. Ademais de comprar os produtos habituais,
tamén se pode facer consumición de bebidas dentro do propio local, unha antiga pallei-
ra que se utilizou, ata hai pouco, como almacén de A Cortiña e lareira.

Alberto e Nuria consideran que para Pepín e a zona é suficiente, co engadido da arte-
sanía e os produtos ecolóxicos, enfocados cara ao turismo. Este é  outro exemplo de
que con imaxinación, esforzo e gañas as iniciativas no rural poden ser rendibles.

O xerente de Galicia
Calidade, Carlos Vi-
la, e o alcalde, Vi-
cente Gómez, acom-
pañaron a Nuria Re-
surrección e Alber-
to Piñeiro na inau-
guración da Casa
do Quin, adherida á
rede de Comercio
Rural Galego. 

A Casa do Quin está nun antigo inmoble restaurado por Nuria e Alberto, a escasa dis-
tancia de A Cortiña e da praza do pobo. O pasado 25 de febreiro abríu por vez primeira
as súas portas, para convidar aos veciños e amigos a que coñecesen as novas instala-
cións, que contribuirán a dinamizar a vida social e comercial de Pepín e do entorno.

O noso concello foi escollido pola pro-
dutora para participar no programa da
TVG "Polo Chan". Trátase dunha compe-
tición de xogos de axilidade e destreza
física que enfronta a dous concellos,
integrados por equipos de 15 persoas
(10 concursantes e 5 suplentes). A pri-
meira proba enfronta a Castrelo e a San
Cristobo de Cea. A modo de aposta,
cada equipo proveerá á competición
dunha cesta de produtos gastronómi-
cos da súa zona. O que gañe, fará bo
proveito das viandas do contrario, e
pasará á seguinte fase, tamén elimina-
toria, ata chegar á final, na que se
enfrontarán os dous mellores equipos.
O gran premio será un vehículo 4x4 que
quedará en poder do concello gañador.

O Concello de Castrelo do Val adheríuse
ao programa Tes+Bus, das Consellerías
de Medio Ambiente e de Educación.

Trátase do transporte escolar com-
partido, co que se facilita o despraza-
mento a persoas de diferentes pobos
ata Castrelo do Val, para asistir ao médi-
co ou á farmacia, resolver trámites
administrativos ou de outro tipo, etc.

As rutas seleccionados son as que
teñen nenos ou nenas no colexio públi-
co. Os adultos que queiran usar este
servizo deberán ocupar as prazas libres
do transporte escolar, atendendo as
indicións da persoa acompañante dos
alumnos que viaxan no autobús.

Os días e o horario do servizo son os
do transporte escolar, e o prezo de cada
viaxe é de 1 euro.
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22 de maio, eleccións municipais22 de maio, eleccións municipais
O próximo 22 de maio celebraránse as eleccións municipais. Destes comicios
sairán os nosos representantes na novena Corporación Municipal de Castrelo do
Val, dende a resintauración dos concellos democráticos. Unha das novidades
será a recomposición das mesas electorais, decretada polo Instituto Nacional
de Estatística. Nestes comicios haberá tres mesas: unha en Campobecerros,
para Portocamba, Veiga de Nostre, Sanguñedo e Fontefría, e dúas no colexio
público de Castrelo do Val (unha para Nocedo e Castrelo, e outra, para o resto
de pobos do concello).

A Agrupación Local do PSdeG-PSOE
elexíu en asamblea, o pasado 11 de
febreiro, a Vicente Gómez García,
actual alcalde, para que encabeza a
candidatura nos próximos comicios.
Tamén recibíu o apoio dos militantes
para que continúe á fronte do partido
en Castrelo do Val e se encargue de
elaborar a lista electoral.

Vicente Gómez anunciou que prepa-
rará “unha lista consensuada” na que,
en todo caso, contará con Raúl Fer-
nández como número 2. Este manifes-
tou que supón un novo reto, “xa que
nunca exercín a Tenencia de Alcaldía”.

O presidente provincial do PP, Manuel Baltar Blanco, acudíu a Castrelo do Val
para presentar ao seu candidato, na próxima cita electoral de maio. O empre-
sario Manuel Pérez ocupará o primeiro posto da candidatura, que hai catro
anos encabezou Julia María López Cabido. Baltar Blanco dixo de Manuel
Pérez que "acaba de iniciar a década dos 40 anos, e que chega á política local
con ilusión, gañas de traballar e forza política". Tamén asegurou que "xa están
deseñando a estratexia que permita que as mensaxes dos populares cheguen
aos electores para  que o cambio político no municipio sexa unha realidade".

A presenza de Raúl Fernández, alcalde de 1987 a 2003, e secretario provincial
do PSdeG-PSOE en Ourense, é a gran novidade da candidatura socialista de cara
ao próximo 22 de maio. Asistentes á asamblea local do pasado 11 de febreiro.

O veterano militante nacionalista Pepe
Barxa Branco será o candidato do BNG
á Alcaldía, segundo o acordo na asam-
blea do pasado 12 de febreiro. Barxa foi
concelleiro de 1979 a 1991, e na actual
Corporación substituíu a Emilio Xosé
González Lemos, cabeza de lista en
2007, quen renunciou ao seu cargo.
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O alcalde, Vicente Gómez, estima que “agora
os rapaces e rapazas dispoñen dun completo
parque infantil, nunha zona propicia tamén
para o descanso de pais, nais e familiares”.
“Se os maiores son unha prioridade para o
Concello -asegura Vicente-, os máis novos
tamén merecen unha atención permanente”.

Castrelo do Val é o primeiro núcleo do concello que conta cun parque biosauda-
ble, na zona do Terrón, con varios aparellos de ximnasia adaptados, sobre todo, para
persoas adultas. É unha forma de animar aos nosos veciños e veciñas a que se
manteñan en forma e teñan unha boa calidade de vida. Tamén está previsto insta-
lar máis aparellos en Nocedo, xunto ao Telecentro, e noutras zonas do municipio.

Os parques biosaudables dispoñen de equipos de ximnasia, que permiten manter
a forma física e previr ou tratar diferentes doenzas ou lesións. Están especialmen-
te recomendados para persoas maiores de 60 anos, porque permiten mellorar a
mobilidade, aumentar a flexibilidade e tonificar a musculación de todo o corpo. En
calquera caso, debe facerse un uso moderado, segundo a condición física das per-
soas interesadas en utilizar estes aparellos.

A zona do Terrón de Castrelo con-
vertíuse nun gran espazo lúdico,
recreativo, deportivo e para a con-
vivencia cidadá. O Concello xestio-
nou a instalación dun completa e
variada gama de aparellos para
xogos infantís, que está a ter unha
gran aceptación entre a xente nova
do municipio. Dispón dun chan de
material flexible que protexe aos
nenos e nenas nas caídas. Estas
instalacións tiveron un custe próxi-
mo aos 20 mil euros.

Parque biosaudable



Os magostos constitúen a celebración por excelencia do
outono na nosa terra. Son varios os pobos nos que os veci-
ños se reúnen para fritir uns chourizos e churrasco, e comer
as castañas, acompañadas polo bo viño do concello. Os
centros sociais configúranse nestes casos, unha vez máis,

como lugares para fomentar a convivencia e os lazos de soli-
dariedade veciñal. E tampouco na programación escolar
pode fallar a celebración dos magostos. Profesores e alum-
nos reúnense para asar as castañas no lume e manchar a
cara cos tizóns xa fríos, como se facía antano.

NNaa  tteerrrraa  ddaass  ttrraaddiicciióónnss......
O Concello apoia e defen-
de tódalas iniciativas que
tratan de conservar as tra-
dicións, como elementos
clave e sinais de identidade
do noso pobo. Un esforzo
compartido polo colexio
público, empeñado tamén
en que os máis novos non
perdan o legado dos nosos
devanceiros. A Festa do
Nadal (na imaxe superior),
e o Entroido, á esquerda,
son dous exemplos desa
vontade a prol da supervi-
vencia e desenvolvemento
dos pobos do rural, a partir
da súa herdanza cultural.
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