
A Confederación Hidrográfica investirá 360.000 euros no Támega.
Novas infraestruturas serven para mellorar a rede viaria local.
O Concello reclámalle á Xunta maior dotación para Servizos Sociais.

Entregadas as actas de expropiación do AVE en catro pobos da montaña.
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En Fontefría e Nocedo do Val
disfrutan xa dos novos centros
sociais, xestionados polo Con-
cello. Están concebidos para
usos múltiples en función do
desexo e necesidades dos
veciños/as de cada pobo.

Hai unanimidade nos distintos
sectores políticos e sociais en
reivindicar que a pedra labra-
da da Idade de Bronce quede
no Museo de Castrelo do Val.
Serviría como reclamo turísti-
co, cultural e histórico.

En terra de tradicións, a Aso-
ciación A Sombra do Brixel
traballa para recuperar o noso
folclore, implicando ás novas
xeracións. As festas do verán
contaron coas actuacións dos
grupos de danza e música.
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ESTADO DE GASTOS (Ano 2011) € ESTADO DE INGRESOS (Ano 2011) €

Gastos de persoal 281.800,00 Impostos directos 175.000,00

Bens correntes e servizos 520.150,00 Impostos indirectos 10.500,00

Gastos financeiros 6.500,00 Taxas, prezos públicos e outros ingr. 69.000,00

Transferencias correntes 5.000,00 Transferencias correntes 647.950,00

Investimentos reais 212.500,00 Ingresos patrimoniais 1.100,00

Pasivos financeiros 24.500,00 Transferencias de capital 146.900,00

TOTAL GASTOS 1.050.450,00 TOTAL INGRESOS 1.050.450,00

O Concello de Castrelo do Val dispuxo en 2011 dun orzamento
de algo máis de 1 millóns de euros, un 13% superior ao do exer-
cicio económico precedente. Como en anos anteriores, o capí-
tulo de bens corentes e servizos, no que se inclúen os edificios
de titularidade pública, servizos sociais, mantemento de infra-
estruturas, etc., volve ser o máis importante e representa, pola

súa cuantía económica, case a metade do orzamento. Son
tamén destacados os capítulos de persoal (26,8%) e o destina-
do a investimentos reais (20,2%).

No estado de ingresos, as aportacións máis importantes ás
arcas municipais corresponden ás transferencias correntes,
que supuxeron o 61,6% do total dispoñible en 2011.

OO  ppaassaaddoo  2200  ddee  mmaaiioo,,  ooss  vveeccii-
ññooss  ee  vveecciiññaass  ddee  CCaassttrreelloo  ddoo  VVaall
aaccuuddiimmooss  ááss  uurrnnaass,,  uunnhhaa vveezz
mmááiiss,,  ppaarraa  eelliixxiirr  aaooss  nnoossooss
rreepprreesseennttaanntteess  nnaa  CCoorrppoorraacciióónn
MMuunniicciippaall,,  aattaa  oo  aannoo  22001155,,  nnaass
nnoovveennaass  eelleecccciióónnss  ddeennddee  aa  iinnss-
ttaauurraacciióónn  ddaa  DDeemmooccrraacciiaa  eenn
EEssppaaññaa..  CCoo  rreessppaallddoo  mmaaiioorriittaarriioo
áá  ccaannddiiddaattuurraa  eennccaabbeezzaaddaa  ppoorr
VViicceennttee  GGóómmeezz  GGaarrccííaa,,  aabbrrííuussee
uunn  ppeerrííooddoo  qquuee  ttóóddoollooss  cciiddaaddáánnss
aaggaarrddaammooss  qquuee  ssiirrvvaa,,  aa  ppeessaarr

A nova Corporación
tomou posesión dos
seus cargos o día 11 de
xuño.Vicente Gómez
recibíu, por terceira vez,
o bastón de mando do
Concello.

ddaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  eeccoonnóómmiiccaass  aaccttuuaaiiss,,  ppaarraa  ccoonnttiinnuuaarr  aavvaann-
zzaannddoo  ppoollooss  rrootteeiirrooss  ddoo  pprrooggrreessoo,,  ddaa  mmooddeerrnniiddaaddee  ee  ddoo
bbeenneessttaarr,,  ttaannttoo  iinnddiivviidduuaaiiss  ccoommoo  ccoolleeccttiivvooss..  CCoommpprree  sseegguuiirr
ccooaa  mmeelllloorraa  ddee  sseerrvviizzooss  ee  iinnffrraaeessttrruuttuurraass  ee  ccoonnttrriibbuuíírr  aa  uunnhhaa
mmaaiioorr  ddiinnaammiizzaacciióónn  ddoo  tteecciiddoo  eeccoonnóómmiiccoo  ee  llaabboorraall,,  rreettooss
qquuee  xxaa  aassuummiirroonn  ccoommoo  pprrooppiiooss  ooss  mmeemmbbrrooss  ddaa  aaccttuuaall  CCoorr-
ppoorraacciióónn  MMuunniicciippaall  ddee  CCaassttrreelloo  ddoo  VVaall..

Corporación Municipal
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Fomento  destina  221,3  millóns  de  euros  aos
tramos  Campobecerros-PPortocamba-CCerdedelo  da

Liña  de  Alta  Velocidade  Madrid-GGalicia

Vía  libre  ao  proxecto  da  Confederación  Hidrográfica
para  mellorar  as  ribeiras  e  a  canle  do  río  Támega

A entrega das actas provisionais da expropia-
ción de terreos en Campobecerros, Portocam-
ba, Veiga de Nostre e Sanguñedo foi un paso
máis no proceso para a construción do tren de
alta velocidade Madrid-Galicia. Case ao mesmo
tempo, o Consellos de Ministros autorizaba ao
Ministerio de Fomento a licitar, a través de ADIF,
a construción dos tramos Campobecerros-Por-
tocamba e Portocamba-Cerdedelo, por importe
de 221.252.031,6 euros (IVA incluído).

O tramo Campobecerros-Portocamba ten
unha lonxitude de 4,2 kms. O presuposto de
licitación fixado por Fomento é de 104.581.324
euros. O proxecto contempla a construción dos
túneles de Portocamba (de 3.745 m.) e a pla-
taforma dun Posto de Banalización en Campos.

Pola súa parte, o tramo Portocamba-Cerde-

delo, de 2,3 kms. de lonxitude, conta cun pre-
suposto de licitación de 116.670.707,6 euros y
discurre entre Castrelo do Val e Laza. O pro-
xecto contempla a construción dos túneis de
Cerdedelo (1.700 m)  e do viaduto de Teixeiras.

Coa licitación destes dous tramos, son xa
sete os licitados entre Olmedo e Ourense ao
longo de 2011: ademais dos xa citados en
Castrelo do Val, están os de Requejo-Túnel de
Padornelo; Lubián-Túnel da Canda; Túnel da
Canda-Vilavella; Túnel de O Cañizo (vías es-
querda e dereita) e o tramo Estación de Zamo-
ra. Ademais dos tramos en fase de licitación
ou adxudicación, hai outros tres tramos xa en
construción: Porto-Miamán; Miaman-Ponte
Ambía e Ponte Ambía-Taboadela, que teñen
unha lonxitude conxunta de 22,2 quilómetros.

Visita do ministro José Blanco Tren do AVE

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural e Mariño (MARM) resolveu a evalua-
ción do impacto ambiental e deu vía libre ao
proxecto de adecuación e defensa contra
avenidas na canle do río Támega e outros
tres pequenos afluentes no noso concello,
que conta cun orzamento de 360.000 euros.
Esta obra está promovida pola Confederación
Hidrográfica do Douro e consistirá en varias
actuacións: limpeza de canles e marxes no
río de Ribas; recuperación das ribeiras e eli-
minación do badén no río, provocado pola
acumulación de sedimentos; restauración e
adecuación de dous azudes, un situado na

área recreativa de As Batocas e o outro en
Nocedo do Val, e a instalación dunha baran-
dela no tramo urbano do río de Castrelo.

A Confederación Hidrográfica comunicoulle
ao Concello que en datas próximas vaise pro-
ceder á adxudicación dos traballos. Agárdase
que non se produzan impactos significativos
sobre o chan, a auga, a atmósfera, a fauna,
etc. As zonas de actuacións, tanto en Cas-
trelo como en Nocedo, mellorarán as condi-
cións actuais, gañando naturalidade e facili-
tando o acceso. O Concello de Castrelo do
Val agarda que esta obra, sempre necesaria,
se faga realidade canto antes.

O Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural e Mariño
está restaurando diversos
hábitats de interese comuni-
tario, como carballeiras e
bosques de acibro, nas zonas
do Parque Natural de O Inver-
nadeiro onde estas especies
se atopan en regresión, me-
diante a eliminación de espe-
cies competidoras, como as
carpazas e os piñeiros silves-
tres, que comprometen a súa
estabilidade. De xeito com-
plementario, vanse mellorar
os recursos de uso público, a
través da colocación de
sinais de orientación e a
mellora de rutas de sendeiris-
mo, dando resposta así á
demanda crecente por parte
dos cidadáns para o uso e
disfrute deste espazo prote-
xido. Esto permitirá aos visi-
tantes disfrutar dunha visita
de calidade, con información
adecuada para a compren-
sión dos procesos naturais.

O proxecto, que está pre-
visto que remate en 2012,
contempla asemade a plan-
tación de diversas especies,
como carballos (querques
robur), acibro (ilex aquifo-
lium) e serbal (sorbus aucu-
paria), co obxectivo de man-
ter un bosque autóctono
estable e contínuo, mediante
o fomento de especies de
frondosas. A subdirectora
xeral de Biodiversidade do
MARM, Marta García, visitou
hai pouco estes traballos que
se desenvolven no Parque
Natural do Invernadeiro.

O MARM realiza
actuacións de

conservación da
biodiversidade no

Invernadeiro
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“O Concello de Castrelo ten que dar resposta á

O Plan Especial “Rede Viaria 2011”, no que colaboraron de novo a
Deputación e o Concello de Castrelo do Val, permitíu realizar
melloras na rede viaria local de Castrelo e Nocedo. Na capitali-
dade municipal, investíronse 40.500 euros na rúa do Toural, con
obras de pavimentación, ensanche e canalización de pluviais, nun
tramo de 230 metros. En Nocedo, a brigada de Vías e Obras asfal-
tou varias rúas, cun custe estimado en 20.000 euros.

Mellora de estradas en Castrelo

Centro social e parque infantil de Nocedo

Camiños en Nocedo

Iniciativas que inciden
en infraestruturas,
novos servizos e
creación de emprego

Novas redes hidráulicas en Castrelo
O Plan Base 2011 de Obras e Servizos
destinou 42.000 euros á execución de
obras necesarias para mellorar as redes
de abastecemento e saneamento en Cas-
trelo do Val. Aínda que tódolos pobos dis-
poñen de boas redes hidráulicas, faise
necesaria unha labor permanente de man-
temento que supón, en moitas ocasións,
traballos de renovación e conservación
das canalizacións existentes.

Mellora da iluminación en Nocedo
A través dun proxecto compartido polo
INEGA (Instituto Enerxético de Galicia) e o
propio Concello de Castrelo do Val, aco-
meteuse a mellora do alumeado público en
Nocedo do Val. Instaláronse novas farolas
e renováronse algunhas das existentes. A
aportación do Concello cubríu o 30% do
investimento total.

Tamén en Nocedo, o Concello investíu
uns 4.500 euros na instalación dun parque
infantil e aparellos biosaudables a carón
do novo centro social e veciñal.

Asfaltado en Monteveloso a través do PEIM
O Programa Estratéxico de Infraestruturas
do Medio Rural (PEIM 2011) destinou
20.805 euros ao asfaltado dun camiño no
núcleo de Monteveloso. Neste programa
colaboran o Ministerio para as Administra-
cións Públicas do Goberno central e a
Xunta de Galicia.

O Concello axuda a fomentar o emprego
Ao longo dos últimos meses, o Concello de
Castrelo do Val realizou varias contrata-
cións destinadas a mellorar diversos servi-
zos e a fomentar o emprego no municipio.
Doce persoas traballaron en diversos
cometidos (8 foron a través dun convenio
coa Xunta de Galicia, e 1, por medio dunha
subvención concedida pola Deputación
Provincial de Ourense). 

Obras imp

O novos centros soc
veciños e veciñas d
colaboración entre 
Montes, que aporta
xecto (o Concello f
adquirira a casa e o
gado xa polos propi
mulleres do pobo pa
o propio Concello de

Tamén en Fontefr
62.000 euros. As ob
ción, a través do Pla
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ás inquedanzas dos veciños que demandan a cotío máis e mellores servizos”
Vicente Gómez García, alcalde

Mocións  do  PSdeG-PPSOE  a  prol
de  novas  infraestruturas

O interese do pleno ordinario do mes de setembro centrouse en
varias mocións presentadas polo Grupo Municipal Socialista a
prol da mellora de diversas infraestruturas no noso municipio.

Moción do Grupo Municipal Socialista sobre o acondiciona-
mento do firme e a construción de beirarrúas na rúa Toural. Apro-
bada con 6 votos a favor do PSdeG-PSOE, e 2 en contra do PP
(neste pleno estivo ausente Emilio José Costa). Solicítase finan-
ciamento á Consellería de Medio Ambiente da Xunta.

Proposta do PP para declarar a rúa Toural como "zona pea-
tonal". Votos a favor: 2 do PP; en contra, 6 do PsdeG-PSOE.

Moción do Grupo Municipal Socialista en relación á constru-
ción dunha instalación deportiva exterior: 6 votos a favor, do
PsdeG-PSOE; 2 en contra, do PP. Solicítase financiamento á
Consellería da Presidencia.

Moción do Grupo Municipal Socialista para a construción dun
forno comunitario e a rehabilitación da escola de Campobecerros.
Aprobada por unanimidade do PSdeG-PSOE e PP. Solicítase
financiamento a Medio Ambiente.

Moción do Grupo Municipal Socialista sobre a obra de ensan-
che e asfaltado do camiño Marbán-Gondulfes. Votos a favor: 6 do
PSdeG-PSOE; votos en contra: 2 do PP, que considera que a

obra é innecesaria. Solicítase a Medio Rural a execución das
obras.

Moción do Grupo Municipal Socialista sobre a pista forestal
entre o Alto do Foxo e Portocamba. Por unanimidade, solicítase
á Deputación o estudo alternativo que propón o Concello de Cas-
trelo do Val, que sería a pista dende Portocamba a Fontefría, ou,
senon, o ensanche e asfaltado da pista entre o Alto do Foxo e
Portocamba.

Moción do Grupo Municipal Socialista sobre a área recreati-
va e a zona de baño entre os pobos de Piornedo e Monteveloso.
Por unanimidade, acordouse solicitar a Medio Rural a execución
das obras.

Moción do Grupo Municipal Socialista en relación á obra
hidráulica nos núcleos de Pepín, ribas, Nocedo do Val e Castrelo
do Val. Por unanimidade, solicítase a execución á Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Moción do Grupo Municipal Socialista en relación á adecua-
ción das estradas OU-1002 (Campobecerros-Veiga de Nostre) e
OU-1054 (ramal de Sanguñedo). Por unanimidade, pídese que
actúe a Deputación, por ser estradas da súa competencia.

Tamén se aprobaron por unanimidade outras mocións do
PSdeG-PSOE para a mellora da ponte de As Batocas, o arranxo
da estrada OU-101 (Gondulfes-Castrelo) e a reforma do abaste-
cemento e do saneamento en Campobecerros.

Parque biosaudable de Nocedo

Centro Social de Fontefría

ortantes para Nocedo e Fontefría

ciais de Nocedo do Val e Fontefría xa están a disposición dos
destes dous pobos. O centro social de Nocedo é froito da
o Concello, o Plan Leader da Unión Europea e a Xunta de

aron, en conxunto, os 90.000 euros que tivo de custe o pro-
financiou o 35%). Con anterioridade, a Xunta de Montes
 terreo (18.000 €) no que se asenta o novo edificio, empre-
ios veciños para diferentes usos de carácter social, e polas
ara desenvolver as clases de ximnasia que financia en parte
e Castrelo do Val.
ría quedou completado o centro social, no que se investiron
bras foron posibles pola colaboración económica da Deputa-
an Base, e do pobo de Fontefría, que aportou 20.000 €.
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Nos comicios do 22-M acadou o 56,4% dos votos

O PSdeG-PSOE foi o gañador nas eleccións
municipais e xerais no noso concello

A candidatura do PSdeG-PSOE,
encabezada por Vicente Gómez
García, acadou a maioría absoluta
na Corporación Municipal de Cas-
trelo do Val nos comicios munici-
pais, celebrados o 22 de maio. Os
socialistas obtiveron 6 dos 9 con-
celleiros electos, conservando a
maioría acadada nas eleccións de
2007; o Partido Popular, acadou 3
concelleiros, e o BNG, con Xosé
Barxa como cabeza de lista, que-
dou sen representación. Porcen-
tualmente, o PSdeG-PSOE obtivo
o respaldo de máis do 56% dos votan-
tes, a considerable distancia das
outras dúas forzas políticas que conco-
rreron ós comicios no noso municipio:
a candidatura dos populares (34%) e a
dos nacionalistas (8%). O índice de
participación foi do 84,6%, dez puntos
por enriba da media rexistrada na pro-
vincia de Ourense (74,48).

A nova Corporación Municipal de
Castrelo do Val está agora integrada
por Vicente Gómez García, Raúl Fer-
nández Fernández, Américo Santiago

Silva, Ramón Cañizo Montero,
José Luis Santiago Rodríguez e
Daniel de Dios Manso, do PSdeG-
PSOE; e Manuel Pérez Araújo, Mª
Piedad Matas Matas e Emilio
José Costa García, do PP.
O PSdeG-PSOE volvería refrendar
a súa hexemonía en Castrelo do
Val nas Eleccións Xerais do
pasado 20 de novembro, aca-
dando 360 votos (45,68% dos
votos escrutados neste munici-
pio); os populares, 340 votos
(43,14%); e os nacionalistas do

BNG, 64 (8,12%).
Nas eleccións ao Senado, en Castrelo
do Val gañou Miguel Fidalgo Areda
(346 votos), seguido por Alva Dorado
Pérez (338) e Miguel Solla Pereira
(323), os tres do PSdeG-PSOE. A con-
tinuación quedaron os tres represen-
tantes do PP: Mª Carmen Leyte (318),
Francisco J. Fernández (317) e Miguel
A. Pérez (314); e os tres do BNG: Mª
Teresa Devesa Graña (58), Xosé M.
González Vilas (54) e Xosé Ramón
González Losada (53). 

P  G-PSOE
DE

506506

308308

7676

56,4156,41

34,3434,34

8,478,47

Forza política Votos 2011
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Concelleiros%

Eleccións municipais 22-M

P  G-PSOE
DE
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43,1443,14
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Eleccións xerais 20-N
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PP..- Considera que o respaldo electoral recibido pola súa candi-
datura nos últimos comicios municipais reflicte un alto nivel de
satisfacción por parte dos cidadáns de Castrelo do Val?
Vicente.- No anterior mandato do Goberno municipal, entre 2007
e 2011, buscamos as fórmulas para dar resposta individual e colec-
tiva a tódolos veciños e veciñas do noso municipio. O resultado
electoral reflicte, na miña opinión, un grao de satisfacción eleva-
do. Aínda así, hai que recoñecer que conservar a maioría absoluta
é unha tarefa sempre complicada.
PP..-  Ten previsto introducir algún cambio no xeito de dirixir a
política municipal neste novo período?
Vicente.- O traballo dun Goberno municipal debe centrarse no día a
día, pero tamén debe haber un proxecto a medio e longo prazo. En
Castrelo do Val, dende hai moitos anos, esas liñas fundamentais están
ben definidas, polo que hai que continuar polo camiño do progreso e
modernización de infraestruturas e servizos, sobre todo agora, coa
crise, axudando ás persoas que máis o necesitan.
PP..-  En qué cambiou o Concello nos últimos catro anos?
Vicente.- Mirando cara atrás, o Concello está mellor hoxe que hai
catro anos. Fixéronse obras importantes, sobre todo na rede viaria,
aprobouse o Plan Xeral de Ordenación Municipal, construíronse
as piscinas, completouse o pavillón,restaurouse o patrimonio
público, facilitouse traballo e formación a través do Obradoiro de
Emprego e se potenciaron as políticas de carácter social. Tamén
tentamos sempre realizar as obras que nos piden os propios veci-
ños. Non resulta fácil chegar a tódolos lugares ao mesmo tempo,
pero sempre traballamos para acadar o maior grao de satisfacción
entre os cidadáns do noso concello.
PP..-  ...e cales van ser as prioridades para este novo mandato?
Vicente.- Asistimos neste intre a un momento histórico de especial
dificultade, no que é primordial, sobre todo, atender á creación de
emprego e á xente que máis o necesita. Por iso non debemos esque-
cernos de seguir potenciando os servizos sociais, porque son moi
importantes para as persoas maiores e aquelas que teñen dificultades
para afrontar con dignidade a situación actual. Tampouco podemos
esquecernos dos nosos pobos, xa que a boa calidade de vida dos seus
veciños e veciñas depende, en boa medida, do traballo que realiza o
Concello para manter e mellorar servizos e infraestruturas. E agarda-
mos que se poña en marcha a urbanización da zona industrial. Neste
empeño imos volcarnos, coa esperanza de ir avanzando cara a un con-
cello mellor cada día. 

Vicente Gómez García, alcalde:
"O esforzo de todos é

imprescindible para avanzar
no progreso do concello"

"Tódolos núcleos de poboa-
ción de Castrelo do Val

teñen hoxe, en xeral, boas
comunicacións e bos servi-
zos básicos, e tódolos cida-
dáns comparten tamén ser-

vizos municipais que lles
axudan a mellorar a súa
calidade de vida. Non é

pretencioso asegurar que
disfrutamos hoxe dunhas
prestacións que están á

altura dos concellos máis
desenvolvidos da nosa

terra. Porque creemos no
futuro, temos que apostar a
prol do progreso e desen-
volvemento de Castrelo do

Val e das súas xentes”.

Entrevista
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Corporación de Castrelo do Val (2011-2015)

ÓÓrrggaannooss    ddee    ggoobbeerrnnoo    ee
ddee    rreepprreesseennttaacciióónn::

Portavoces dos grupos municipais
PSdeG-PSOE: Raúl Fernández (titular) e Xosé Lois San-
tiago (suplente). PP: Manuel Pérez (titular) e María Pie-
dad Matas (suplente).
Xunta de Goberno Local: Vicente Gómez García (presi-
dente), Raúl Fernández Fernández (1º tenente de alcal-
de), Américo Santiago Silva (2º tenente de alcalde) e
Ramón Cañizo Montero (3ª tenente de alcalde).
Comisión Especial de Facenda e Contas: Vicente
Gómez García, Xosé Lois Santiago Rodríguez e Manuel
Pérez Araújo.
Delegacións de servizos:
Obras e Servizos Sociais: Raúl Fernández Fernández.
Educación e Cultura: Xosé Lois Santiago Rodríguez.
Medio Ambiente: Américo Santiago Silva.
Medio Rural: Ramón Cañizo Montero.
Xuventude e Deportes: Daniel de Dios Manso.
Representantes do Concello de Castrelo do Val

en órganos colexiados:
Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín:
Vicente Gómez García e Raúl Fernández Fernández.
Padroado da Fundación para a Protección de Disca-
pacitados Psíquicos da Comarca de Verín: Vicente
Gómez García.
Consorcio para o Servizo Contraincendios e de Salva-
mento da Comarca de Verín: Vicente Gómez García.
FEMP e FEGAMP: Vicente Gómez García.
Consello Escolar do CEIP de Castrelo do Val: Xosé
Lois Santiago Rodríguez.
Asociación Portas de Galicia: Vicente Gómez García.
Federación Nacional de Asociacións e Municipios con
Centrais Hidroeléctricas: Vicente Gómez García.
Comisión de Seguimento do Convenio coa Dirección
Xeral do Catastro: Vicente Gómez García e Domingo
Martínez López.

P  G-PSOE
DE

Raúl Fernández
Fernández

P  G-PSOE
DE

Ramón Cañizo
Montero

P  G-PSOE
DE

Daniel de Dios
Manso

María Piedad
Matas Matas

P  G-PSOE
DE

Xosé Lois Santiago
Rodríguez

Manuel Pérez
Araújo

Emilio José
Costa García

P  G-PSOE
DE

Vicente Gómez
García

P  G-PSOE
DE

Américo Santiago
Silva
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Supón unha merma na atención ás persoas máis necesitadas
PSdeG-PSOE e PP aproban unha moción

contraria aos recortes da Xunta
no Plan Concertado de Servizos Sociais

Os grupos municipais do PSdeG-
PSOE e PP na Corporación de Castre-
lo do Val comparten malestar contra a
Consellería de Traballo e Benestar da
Xunta de Galicia polos recortes econó-
micos do Plan Concertado, que deixou
sen prestación básica a moitos veciños
e veciñas. Estes Servizos Sociais teñen
no noso concello un custe anual de
25.000 euros, que estaban sendo cuber-
tos cunha subvención da Xunta, por impor-
te de 15.000 euros, pola aportación dos
usuarios (en torno aos 4.000 euros) e polo
Concello de Castrelo do Val (6.000 euros).

A primeiros de 2011, a Xunta prorro-
gou os programas do ano anterior, pero
chegado o mes de outubro, en vez dos
15.000 euros, concedeu só 2.900, o que
obriga ao Concello a aportar a diferencia
(sobre 12.000 euros) e a suspender o
servizo durante os meses de novembro e
decembro.

A situación na Lei da Dependencia é
semellante. O Concello presta 1.300

horas/mes, pero a Xunta só
abona 949 horas, co que a institu-
ción municipal debe completar o
resto, que ao remate do ano supón
unha cantidade próxima aos
30.000 euros.
Unha moción do PSdeG-PSOE de
Castrelo do Val, apoiada polo grupo
municipal do PP, pon de manifesto
que “os recortes que se teñen experi-
mentado, malia os anuncios ao uso da
conselleira Mato, están a asfixiar aos
concellos, e, o máis importante, a per-
soas que precisan do Plan Concertado
para vivir nunhas mínimas condicións de
benestar. A media de recortes deste ano
nos orzamentos da Xunta de Galicia para
os concellos é do 80%, o que suporía, de
non rectificar, a morte dos servizos
sociais municipais”. Estes recortes impi-
den novas altas en axudas a domicilio e
provocan a desaparición de programas,
como está a ser denunciado polos profe-
sionais do sector de Servizos Sociais.

Moción do PSdeG-PSOE debatida en
pleno o pasado 4 de novembro e aproba-
da por unanimidade dos concelleiros asis-
tentes, na que se insta a:

1º.- Rectificar, a través das medidas
urxentes necesarias, os recortes implan-
tados polo Goberno galego no Plan Con-
certado e garantir, polo menos, a cober-
tura orzamentaria do ano 2009.

2º.- Garantir o mantemento dos progra-
mas, actuacións e servizos dependentes
do Plan Concertado que existían no ano
2009.

3º.- Facultar ao Alcade-Presidente para
exercitar as accións legais que procedan
en defensa dos dereitos sociais dos seus
veciños e veciñas.

Unha boa reciclaxe, a prol dun concello máis limpo
O Concello de Castrelo do
Val lembra a tódolos veci-
ños/as a necesidade de facer un
bo uso dos contedores de lixo,
contribuíndo, de paso, a unha
reciclaxe máis eficaz. 

É, sobre todo, nos contedores
amarelos e verdes onde se
detectan máis irregularidades.
Compre lembrar que nos con-
tedores de vidro só se deben
depositar botellas e frascos sen
chapas ou tapas metálicas, e
nunca cristais das ventas,
bombillas, nin louza.

No contedor amarelo debe-
mos depositar envases tipo
brik (leite, zumos, salsas, viño
e outras bebidas); envases
metálicos, como latas de con-

servas, botes de refrescos e
latas, bandexas de porexpán
ou corcho branco, papel de alu-
minio e botes metálicos de pro-
dutos de aseo (cremas, desodo-
rantes, gel de afeitar,...); e,
tamén, envases de plástico,
como botes ou garrafas de
plástico que contiveran bebi-
das ou alimentos, botes de
plástico de produtos de aseo e
limpeza e bolsas plásticas de
alimentos e conxelados.

En ningún caso debemos
depositar no contedor amarelo
envases e caixas de cartón e
madeira, papel, vidro, louza,
roupa e calzado, restos orgáni-
cos, xoguetes, CDs, meche-
ros, envases de mediciñas,...

Qué materiais debemos botar
no contedor amarelo?

Os electrodomésticos, trastos, colchóns,... non poden depositarse a
carón dos contedores. Deben levarse ata o Punto Limpo do Polígono
de Pazos (está aberto de lúns a sábado, de 10-13:30 e 16:30-18:15,
agás o lúns e o sábado pola tarde), ou ben avisar ao Concello de Cas-
trelo do Val para que lle-lo recollan no propio domicilio.
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A Sociedade de Caza de Castrelo do Val
organizou a terceira edición da Feira do Can
de Caza. O recinto habilitado na Veiga reuníu
a centos de afeccioados para falar do que
máis lles gusta e mercar algúns dos exem-
plares que se puxeron á venda. Houbo
numerosos expositores, procedentes de

toda Galicia, e un nivel de transaccións
aceptable, a dicir dos organizadores. As per-
soas que se achegaron ata Castrelo tamén
poideron comer polbo ou churrasco, e pre-
senciar un torneo medieval con cabalos,
como unha oferta lúdica máis deste certame
que se vai consolidando pouco a pouco. 

O noso concello forma parte do Con-
cello de Zona das Depresións Ouren-
sáns, que coordinará o Programa de
Desenvolvemento Rural Sostible no
período 2010-2014. Este órgano con-
sultivo e participativo, que abarca 36
concellos das comarcas de Viana,
Verín, Terras de Trives, Terras de Cal-
delas, A Limia e A Baixa Limia, está
agora na fase de elaboración do plan
de zona, despois de que se abrise o
prazo para a presentación de propos-
tas, que van dende a mellora das
infraestruturas ata programas de pro-
moción turística, etc.

O investimento preliminar neste
plan de zona é de algo máis de 29
millóns de euros, cofinanciados, na
maior parte, pola Xunta de Galicia e o
Goberno Central.

III Feira do Can de Caza
CCaassttrreelloo  ddoo  VVaall,,  nnoo  CCoonnsseelllloo

ddee  ZZoonnaa  ddaass  DDeepprreessiióónnss
OOuurreennssááss

O Goberno municipal, partidario de que
o petroglifo continúe en Castrelo do Val

O Goberno Municipal, organi-
zacións políticas, colectivos cultu-
rais e veciños, en xeral, amosaron
a súa opinión favorable para que
a pedra labrada da Idade de Bron-
ce atopada en Castrelo permane-
za no noso concello, consideran-
do que o Centro de Interpretación
do Patrimonio podería ser un
lugar axeitado para a súa exhibi-
ción. Argumentan a prol desta pre-
tensión, para a que se barallou
tamén a recollida de sinaturas,
que serviría de reclamo turístico e
convertiría ao Centro de Interpre-
tación nun lugar de referencia da
arqueoloxía na nosa comarca.

O petroglifo atopado e custo-
diado pola familia Lozano Rúa foi datado por
expertos arqueólogos, como Reboreda,  Breo-
gán Nieto e Rodríguez Colmenero, na Idade
de Bronce, cunha antigüidade de 3 mil anos.
Ainda que este tipo de estelas apareceron en
Andalucía, Castela, Aragón e no Surleste de
Francia, é a primeira atopada en Galicia. Pesa
uns 800 quilos, e ten 175 cms. de alto, entre
63-70 de ancho e uns 30 cms. de grosor.

Prestixiosos arqueólogos, como
Alberte Reboreda, Eduardo Bre-

ogán Nieto e Antonio Rodrí-
guez Colmenero (na imaxe)
coinciden na importancia do

achádego,  xa que é a primeira
vez que se atopa en Galicia
unha estela de guerreiro con

carro tirado por animais.

Trátase dunha peza arqueolóxica única en Galicia

Os expertos califican o
achado da pedra labrada
de Castrelo do Val como
moi importante, "xa que
refrenda que Galicia foi
un lugar de comunicación
entre as culturas medite-
rráneas e as Illas Británi-
cas", en opinión de Alber-
te Reboreda. Os elemen-
tos máis significativos
representados na estela,
dende o punto de vista
iconográfico, son o escudo
e o carro, xa que nunca se
atopara antes en Galicia
un gravado prehistórico
da Idade de Bronce cun
escudo de escotadura en
V, nin tampouco un carro
tirado por animais. Sen
embargo, hai pedras gra-
vadas semellantes en
Irlanda, Dinamarca, Sue-
cia, Chipre e Creta.

Importancia
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A Festa do Forno de Cas-
trelo é unha ocasión para
revivir a amizade e a boa
veciñanza, e servir de
exemplo do que ten que
ser un pobo unido como
poucos. A zona recreativa
do Terrón reuníu a varias
dúcias de veciños e visi-
tantes para disfrutar dun
bo churrasco, dos xogos
de mesa ou dunha anima-
da tertulia.

O Centro de Interpretación do
Patrimonio de Castrelo acolle, un
ano máis, un curso de pintura
artística impartido por Alfredo
Martíns, no que colabora o Conce-
llo. Tódolos mércores pola tarde,
un nutrido grupo de alumnos/as
aprenden a técnica da pintura ao
óleo. Ao remate, exporán os tra-
ballos realizados neste curso.

As relacións humanas, cos seus aspectos
económicos, históricos, antropolóxicos e
sociais, é o elemento principal da obra
"Oír o galo cantar dúas veces", da antro-
póloga portuguesa Paula Godinho, que
gañou a XV edición do Premio Taboada
Chivite, que convoca a Mancomunidade
de Municipios da Comarca de Verín para
traballos de investigación científica sobre
temas antropolóxicos, históricos e ar-
queolóxicos. Paula Godinho dixo que este
é un libro sobre "unha fronteira de convi-
vencia, na que a pesares de ser dous paí-
ses diferentes, ao longo de toda a súa
historia ten habido unha familiaridade e
un entendemento mutuo por parte de
todos os veciños, e iso é algo moi enri-
quecedor para o ser humano".

O novo centro social de Nocedo acolle xa actividades veciñais, como as
clases de ximnasia de mantemento, nas que participa un numeroso
grupo de mulleres. Como en anos anteriores, o Concello de Castrelo do
Val organiza e financia en parte esta actividade para fomentar hábitos
saudables de vida, que se desenvolve tamén en Gondulfes, Pepín e no
pavillón municipal de Castrelo.

O Concello acondicionou o local anexo ao forno
de Castrelo,que está a ser utilizado polos veci-
ños e veciñas do pobo como un local de ocio e
tempo libre. Dispón dun televisor e mesas e
cadeiras para botar a partida ou disfrutar dun
rato de conversación e contando contos.

Premio Taboada Chivite
Curso de pintura

Ximnasia en Nocedo

Novo espazo de ocio e lecer
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O Grupo Candaira de Música Tradicional Galega,
creado en 2010 e que dirixe Ramón López, tivo
especial protagonismo, o 16 de agosto, nas festas
de Castrelo. Está integrado por 38 persoas de toda
a comarca. Numeroso público asistíu ás actuacións
dos grupos de pandereteiras e pandereteiros, de
baile e da charanga tradicional.

O Concello de Castrelo do Val e a
Asociación Cultural Sombra do Bri-
xel organizan un novo curso de
gaita, pandeireta e canto e baile
tradicional. Ramón López é o pro-
fesor encargado de impartir as cla-
ses, tres días á semana, nas
dependencias do pavillón munici-
pal de Castrelo. Para o Concello é
un esforzo máis de dinamización
cultural e a prol da recuperación
do noso folclore tradicional, no que
Ramón ten un papel destacado.

O último sábado de agosto, Fontefría revivíu o ritual
dos danzantes, acompañando a procesión de Santa
Marta. A interpretación desta “danza branca” ten,
segúndo algúns antropólogos, as súas raíces nunha
época anterior ao cristianismo, vencellada a ritos
pagáns agrarios. Foi prohibida polo Bispado en tem-
pos da Dictadura, e recuperada en 1984. Agora,
despois de varias edicións consecutivas, forma xa
parte do patrimonio inmaterial de Castrelo do Val.


