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O lugar que ocupaba a antiga
escola de Campobecerros é
hoxe unha praza pública. Foi
unha das últimas actuacións
do Concello para dotar aos
pobos de novos espazos e
mellores infraestruturas.

Ramón Cañizo Montero é,
xunto a Américo Santiago
Silva, un dos políticos máis ve-
teranos na Corporación Muni-
cipal. Opina que dende que
entrou, no 1992, o concello
progresou en tódolos eidos.

José Manuel Franco Basalo
construíu en Castrelo a primei-
ra adega amparada pola Deno-
minación de Orixe Monterrei
no noso concello. Da próxima
colleita sacará ao mercado
unhas 80 mil botellas.

Veteranía municipalVeteranía municipal

EmprendedoresEmprendedores

Obras necesariasObras necesarias
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CCaassttrreelloo ddoo VVaall qquueerree sseerr uunnhhaa ddaass ppoouu-
ccaass eexxcceeppcciióónnss nnaa ttóónniiccaa xxeerraall ddee aallttoo
eennddeebbeeddaammeennttoo ddaass AAddmmiinniissttrraacciióónnss
ppúúbblliiccaass,, aaggrraavvaaddoo nneesstteess úúllttiimmooss aannooss..
OO eessffoorrzzoo ddaa CCoorrppoorraacciióónn MMuunniicciippaall ccéénn-
ttrraassee eenn ccoonnttiinnuuaarr ccooaa mmooddeerrnniizzaacciióónn ddoo
ccoonncceelllloo sseenn ppóórr eenn rriissccoo aa eessttaabbiilliiddaaddee
eeccoonnóómmiiccaa ddee ccaarraa aaoo ffuuttuurroo.. AAssíí,, nnooss
úúllttiimmooss aannooss lleevváárroonnssee aa ccaabboo iinnnnuummee-
rraabblleess oobbrraass ppaarraa mmeelllloorraarr iinnffrraaeessttrruuttuu-
rraass ee sseerrvviizzooss eenn ttóóddoollooss nnúúcclleeooss ddee
ppoobbooaacciióónn sseenn pprroovvooccaarr uunn ddééffiicciitt eelleevvaa-
ddoo ddaass ccoonnttaass ppúúbblliiccaass..

OOss ppaassiivvooss ffiinnaanncceeiirrooss rreepprreesseennttaann aappeennaass oo 33%% ddoo oorrzzaa-
mmeennttoo xxeerraall,, ppoolloo qquuee oo CCoonncceelllloo ddee CCaassttrreelloo ddoo VVaall aaffrroonnttaa
ccuunnhhaa ppeeqquueennaa ppaarrttiiddaa aa aammoorrttiizzaacciióónn ddooss ccrrééddiittooss ssoolliicciittaa-
ddooss nnooss úúllttiimmooss aannooss ppaarraa aaccoommeetteerr rreeffoorrmmaass eenn iinnffrraaeessttrruu-
ttuurraass ee sseerrvviizzooss qquuee iinncciiddeenn nnoo bbeenneessttaarr ee nnaa ccaalliiddaaddee ddee vviiddaa
ddooss vveecciiññooss ee vveecciiññaass.. TTrrááttaassee ddee aaccaaddaarr uunn aallttoo nniivveell ddee eeffii-
cciieenncciiaa ddaass pprreessttaacciióónnss ppúúbblliiccaass,, ccooaa mmeennoorr rreeppeerrccuussiióónn
ppoossiibbllee ssoobbrree aass rreennddaass ffaammiilliiaarreess ddooss cciiddaaddáánnss.. NNeessttee
sseennssoo,, oo GGoobbeerrnnoo mmuunniicciippaall eessttuuddaa aa ffoorrmmaa ddee qquuee nnoonn lllleess
rreeppeerrccuuttaa aa aa pprreetteennddiiddaa ssuubbaa ddoo 3344%% ddoo ccaannoonn ddee SSOOGGAAMMAA,,
qquuee aapplliiccaarráá aa XXuunnttaa ddee GGaalliicciiaa nnooss pprróóxxiimmooss mmeesseess.. EEssttee ggrraa-
vvaammee,, ccoo qquuee xxaa aammoossoouu aa ssúúaa ddiissccoonnffoorrmmiiddaaddee oo aallccaallddee,,
VViicceennttee GGóómmeezz,, eessttáá ddeessttiinnaaddoo aa ffiinnaanncciiaalloo ccuussttee qquuee ssuuppóónn
oo ttrraattaammeennttoo ddoo lliixxoo nnaa ppllaannttaa ddee CCeerrcceeddaa..

O novo orzamento municipal de Castrelo do
Val apenas experimenta variación respecto
a 2013. Para gastos están consignados
786.000 euros, sendo a partida máis
importante a do capítulo 2 (gastos en bens
correntes e servizos), que supoñen o 65%
do total. Neste apartado, a cantidade máis
significativa é destinada aos Servizos So-
ciais (150.000 euros). Os capítulos de in-
gresos máis importantes son os das trans-
ferencias correntes (aportacións da Xunta
e do Estado), dos impostos directos e das
taxas e prezos públicos.

(*) O capítulo de Investimentos reais
quedará aprobado a través dunha modifi-
cación  de crédito, unha vez que se coñe-
zan as aportacións da Deputación, para os
Planes Provinciais, e da Xunta de Galicia,
para outros planes de obras, que serán
cofinanciadas polo propio Concello.

ESTADO DE GASTOS (Ano 2014) € ESTADO DE INGRESOS (Ano 2014) €

Gastos de persoal 183.400,00 Impostos directos 231.000,00

Bens correntes e servizos 535.100,00 Impostos indirectos 5.000,00

Gastos financeiros 10.500,00 Taxas e outros ingresos 62.050,00

Transferencias correntes 1.000,00 Transferencias correntes 459.520,00

Investimentos reais (*) Ingresos patrimoniais 200,00

Transferencias de capital 0,00 Alleamento de investim. 0,00

Activos financeiros 0,00 Transferencias de capital 20,00

Pasivos financeiros 25.000,00 Reintegro de Fondos 08/09 10.300,00

TOTAL GASTOS 755.000,00 TOTAL INGRESOS 768.090,00
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Promovido por Laza, Oimbra, Cualedro, Monterrei e Castrelo do Val

O Obradoiro “Támega”, nova oportunidade laboral
Castrelo do Val participa no Obradoi-
ro de Emprego "Támega", outra ini-
ciativa de formación laboral e de
oportunidades de emprego para
varios veciños e veciñas do noso
municipio. Neste proxecto cola-
boran os Concellos de Monterrei,
Oimbra, Laza, Cualedro e Castrelo
do Val, que se uniron para pór en
marcha o Obradoiro de Emprego, e a
Consellería de Traballo e Benestar.
Son 20 os alumnos/as que interve-
ñen no proceso formativo nas espe-
cialidades de forxa e xardinería. O
Obradoiro "Támega" conta tamén
cun director, unha administrativa,
unha profesora de educación com-

pensatoria e tres monitores.
Este proxecto formativo ten

unha duración de seis meses (ata
maio de 2014). As actuacións pre-
vistas no noso concello son a subs-
titución das barandas da Ponte do
Medio, en Castrelo; reparación das
barandas no acceso a Pepín; o
acondicionamento das barandelas
na Foubea (Castrelo) e da Ponte
Nova de Nocedo, así como traba-
llos de mellora e mantemento no
parque do Terrón, de varias áreas
recreativas e, se hai tempo antes
de que remate o proxecto, a prepa-
ración dunha zona axardinada nos
accesos ás piscinas municipais.

O Obradoiro de Emprego "Támega" é outro exemplo do traballo que desenvolve o Concello de Castrelo do Val a prol da xeración de
emprego e da apertura de novos vieiros no eido laboral para persoas desempregadas. Esta semella unha liña importante, máis aínda
na situación actual. Ademais, os participantes neste Obradoiro (20 alumnos e varias persoas máis en tarefas directivas, de formación
e administrativas) realizan obras de interese comunitario e para disfrute de tódolos veciños e veciñas do concello.

OO aallccaallddee ee vvaarriiooss ccoonncceelllleeiirrooss vviissiittaarroonn aaooss aalluummnnooss ee aalluummnnaass eenn NNoocceeddoo ddoo VVaall

O alcalde de Castrelo do Val, Vicente Gómez, valora este pro-
xecto de forma positiva, na liña do acontecido cos anteriores
Obradoiros de Emprego: “É moi importante, xa que é unha forma
de ter traballo e formación, aínda que debería ser por máis
tempo, para aprender mellor as novas modalidades laborais”.

Curso formativo na Biblioteca
A través da Mancomunidade da Comarca de Verín, o
Concello de Castrelo do Val acolle actividades dun curso
para desempregados sobre "Xestión integral de recur-
sos humanos". Ao longo de 800 horas, varios dos parti-
cipantes realizan prácticas na creación dunha base de
datos na Biblioteca. Neste curso, os alumnos integran
módulos sobre realización e xestión e control optiva de
recursos humanos, apoio ás tarefas de selección, apli-
cacións ofimáticas, etc.
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DOTACIÓN DE MÁIS INFRAESTRUTURAS, A 
TÓDOLOS CIDADÁNS DO
CONCELLO DE CASTRELO DO
VAL, BENEFICIARIOS DE NOVAS
INICIATIVAS PARA MELLORAR
OS SERVIZOS PÚBLICOS 

AA ppeessaarreess ddaa ddiiffíícciill ssiittuuaacciióónn nnaa qquuee eessttaammooss iinnmmeerrssooss,, aa nniivveell xxeerraall,, éé pprree-
cciissoo nnoonn mmiirraarr ccaarraa aattrrááss ee aarrtteellllaarr pprrooppoossttaass ee ssoolluucciióónnss ddee ffuuttuurroo,, ccooaa
úúnniiccaa ffiinnaalliiddaaddee ddee qquuee CCaassttrreelloo ddoo VVaall ccoonnttiinnúúee aa sseerr uunn ccoonncceelllloo mmooddeerrnnoo
ee ppiioonneeiirroo áá hhoorraa ddee ppllaassmmaarr nnoovvooss sseerrvviizzooss ee iinnffrraaeessttrruuttuurraass qquuee iinncciiddeenn
nnuunnhhaa mmeelllloorraa ddaa ccaalliiddaaddee ddee vviiddaa ddee ttóóddoollooss sseeuuss vveecciiññooss ee vveecciiññaass.. AA
rreemmooddeellaacciióónn ddee nnoovvooss eessppaazzooss ppúúbblliiccooss,, aa mmeelllloorraa ddaass ccoommuunniiccaacciióónnss
ppaarraa ffaavvoorreecceerr aa sseegguurriiddaaddee vviiaall,, oo ffoommeennttoo ddee ppoollííttiiccaass ddee eemmpprreeggoo,, eettcc,,
ssoonn pprrooxxeeccttooss qquuee xxaa ssoonn rreeaalliiddaaddee ee qquuee aaxxuuddaann aa qquuee CCaassttrreelloo ddoo VVaall ccoonn-
ttiinnúúee sseennddoo uunn ccoonncceelllloo mmooddéélliiccoo..

O Concello de Castrelo do Val e a Xunta
de Montes en Man Común de SSaanngguuññeeddoo
e VVeeiiggaa ddee NNoossttrree negociaron coas
empresas encargadas da construción do
tren de alta velocidade (AVE) a execución
de varias obras nestes pobos, en com-
pensación polo uso de terreos comunais
para o depósito de inertes (escombreiras)
extraídos dos túneis e do trazado ferro-
viario por esta zona. En concreto, en
Veiga de Nostre ancheouse, coa constru-
ción dun muro de contención, unha das
rúas máis importantes, que serve de cir-
cunvalación. En Sanguñedo, construíuse
un novo depósito de auga, que evitará
problemas neste pobo nos meses de
verán.

Ensanche da rúa Poulón de Castrelo
O Plan BASE, que financian conxunta-
mente a Deputación Provincial de Ouren-
se e o propio Concello de Castrelo do Val,
destina 41.300 euros ás obras de ensan-
che e dotación de rego asfáltico na rúa
Poulón, de Castrelo, e na mellora do firme
de varias rúas en Fontefría. O proxecto
está pendente de adxudicación e será
realizado cando a climatoloxía o permita.

Obras do novo Plan MARCO
O Plan MARCO, que substitúe ao anterior
PEIM Rural, contempla a continuación do

asfaltado na rúa do Poulón que non esta-
ba contemplado no proxecto do Plan
BASE, e a pavimentación con rego asfál-
tico do camiño das Pozas. Está dotado
con 38.781 euros, que corren a cargo do
Concello de Castrelo do Val, da Xunta e
do Ministerio para as Administracións
Públicas, con fondos FEADER da Unión
Europea.

Melloras na Casa do Concello
A través dunha subvención dos Fondos
de Compensación Ambiental, procedeuse
áo cambio de portas e fiestras na Casa
Consistorial. A finalidade foi mellorar a
eficiencia enerxética do edificio, a través
dun mellor aillamento térmico. O investi-
mento total foi de 19.045 euros.

As obras de Sanguñedo e Veiga de
Nostre, a cargo das empresas do AVE,
supoñen a compensación polos terre-
os ocupados polas escombreiras. Eran
obras necesarias e demandadas tanto
polos veciños como polo propio Gober-
no municipal. A rúa do Poulón, unha
vez acondicionada a través de dous
planes de obras (BASE e MARCO)
permitirá un acceso máis cómodo a
vivendas, á nova adega e ás fincas
nesta zona de Castrelo do Val.

Veiga d

Castrelo (rúa do Poulón)
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PROL DA MODERNIZACIÓN E DO PROGRESO

A parcela da escola de
Campos, praza pública

A Deputación Provincial de Ourense colabo-
rou co Concello de Castrelo do Val na urbani-
zación da praza da antiga escola de Campo-
becerros, pechada hai máis dunha década.
Este lugar configúrase como un lugar de lecer,
coa posibilidade de instalar nun futuro próxi-
mo unha zona de xogos para os máis novos.
Investíronse 41.300 euros.

Reparación de
camiños en Fontefría

A Deputación de Ourense atendeu a petición
do Concello de Castrelo do Val para acometer
a reforma de varios camiños de uso agrícola
e forestal en Fontefría. É unha zona na que xa
se realizaron pavimentacións por tramos,
pero que estaba deteriorada polo uso de vehí-
culos e as inclemencias meteorolóxicas.

Fontefría tamén se vai beneficiar doutras
obras de mellora da súa rede viaria, a través
do Plan BASE. Consistirán no aglomerado e
acondicionamento de varios camiños, coa
mellora dos correspondentes servizos.

Novo depósito de Sanguñedo

Reforma do parque infantil de Nocedo
Durante a primeira quincena de decembro, o Concello pro-
cedeu a renovar a zona dos xogos infantís a carón do novo
centro social de Nocedo do Val e construíu unha nova solei-
ra de formigón con caucho, que amortigua as caídas e, polo
tanto, é máis segura para os nenos e nenas que usan estas
instalacións ao ár libre. Esta obra tivo un custe de 32.113
euros, cunha aportación municipal de 6.422 euros.

Nocedo do Val

de Nostre
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A estrada de Campos é a
máis deteriorada, polo trán-
sito de camións de gran tone-
laxe. Tamén nos camiños
deste pobo se detectan ba-
ches e grietas, como no
entorno da igrexa parroquial.
Para que os causantes subsa-
nen os estragos, o Concello
aprobou unha ordenanza
municipal que regula a utili-
zación, conservación e man-
temento das vías que son de
titularidade municipal, de
cara á conservación de estra-
das, camiños e viais rurais. Luces e sombras

A presenza diaria duns 400 traballadores animou a
Esperanza, da taberna Penaboa, a regresar ao seu
pobo e montar un pequeno negocio. “Pensei que era
unha boa oportunidad -asegura- e non o dubidei.
Ademais permíteme estar cerca da miña familia”. O
bar-tenda da Rosario é outro dos establecementos
que se benefician destes traballos. Rosario Rodrí-
guez prepara agora unhas 20 comidas diarias, cando
antes os únicos que paraban eran os peregrinos da
Vía da Prata. “É unha inxección económica impor-
tante -opina Rosario- dende hai sete meses”.

O sector da hostelería é un dos principais benefi-
ciarios, xunto coas persoas contratadas polas
empresas constructoras. Para Érika Rodríguez,
de Casa Núñez, “as obras do AVE supoñen
unha revitalización para o pobo, xa que hai moita
xente que come e durme eiquí”.

As obras do tren da alta velocidade (AVE) eran
agardadas con interese, como a obra pública
máis importante que se desenvolve neste intre
en toda España. O investimento supera os 221
millóns de euros nos tramos Campobecerros-
Cerdedelo e Vilariño-Campobecerros. Pero,
¿son todo beneficios? Para os pobos de Veiga de
Nostre e Sanguñedo aportou varias obras das
empresas, a cambio do uso das escombreiras.
As prinicipais queixas céntranse no deterioro
das estradas e camiños.

Beneficios ppara oos ppobos

Molestias ppara oos vveciños

Casa Núñez

Bar da Rosario Taberna Penaboa
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PP..- Moitos pensaban que as obras do AVE ían traer importan-
tes beneficios, pero, ao final, non foi tanto...
Vicente.- A obriga do Concello é velar polo interese dos pobos e
da nosa xente. Temos unha canle de comunicación permanente
coas empresas para que collan a persoas desempregadas do noso
municipio, e, polo de agora, xa se conseguiron máis de vinte pos-
tos de traballo. Tamén apoiamos aos pobos de Sanguñedo e Veiga
de Nostre á hora de establecer contrapartidas a cambio do uso das
escombreiras no seu monte.
PP..- ¿A maior parte das queixas veciñais débense ao deterioro
das vías de comunicación?
Vicente.- Esto é algo fácil de comprobar, circulando de Castrelo a
Campobecerros, sobre todo a partir de Servoi. As empresas do
AVE realizan obras de bacheo nas zonas máis deterioradas e temos
plena confianza en que as estradas e camiños, cando rematen os
traballos, quedarán igual ou mellor que como estaban antes.
PP..- ¿A ordenanza que regula o uso das vías públicas foi unha
medida preventiva para garantir a rexeneración das estradas?
Vicente.-Ademais dos usos ordinarios dos camiños, como o trán-
sito de persoas, animais, turismos, maquinaria agrícola e camións,
a ordenanza regula o uso excepcional destas vías, que requerirán
de permiso municipal. Por uso excepcional enténdense, entre
outros, os vehículos pesados cunha tonelaxe superior aos 15.000
quilos, a maquinaria de construción, a destinada a instalacións
mineiras, vehículos deportivos todoterreo, etc. Este uso excepcio-
nal está gravado cun aval, que está destinado a cubrir os desper-
fectos que poidan ocasionar. 

Vicente Gómez García, alcalde:
“As obras do AVE tamén deben

aportar aspectos positivos
para o noso concello”

“Ademais das obras que están
en marcha e da promoción de

oportunidades laborais entre os
desempregados, debe ser cru-
cial atender ás persoas e ás

familias máis necesitadas por
medio dos Servizos Sociais.

Opino que ésta é unha priorida-
de, xa que a dignidade humana

dos nosos veciños e veciñas
están por riba de calquera outra

consideración”.

Entrevista

“Servizos municipais, sí, pero con impostos razoables”
PP..- Vostede manifestou a disconformidade co incre-
mento do canón de SOGAMA, imposto pola Xunta de
Galicia e que será efectivo en 2014. ¿ Por qué?
Vicente.- Nestes momentos de crise, as Administracións
públicas non poden exprimir máis aos cidadáns a través
dunha escalada impositiva. Penso que temos que prestar
os servizos municipais, sí, pero sen subir os impostos.
Paréceme unha barbaridade que a Xunta decrete unha
suba do 34 por cento no recibo que pagan os cidadáns
polo tratamento do lixo. Estamos estudando a fórmula
legal para que os veciños e veciñas de Castrelo do Val

non teñan que aboar este incremento.
PP..- ¿Qué proxectos considera máis relevantes dos que
están previstos para o vindeiro ano?
Vicente.- O Concello segue a desenvolver novos pro-
xectos, para mellorar servizos e a rede viaria, e, tamén
ofrecendo oportunidades laborais, a través do Obradoiro
de Emprego. Pero debe ser crucial atender ás persoas e
ás familias máis necesitadas por medio dos Servizos
Sociais. Opino que ésta é unha prioridade, xa que a dig-
nidade humana dos nosos veciños e veciñas están por
riba de calquera outra consideración. 
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FFrraannccoo BBaassaalloo,, primeira adega en Castrelo
acollida á Denominación de Orixe Monterrei

Cun investimento de 930.000
euros, o proxecto da adega
recibíu axudas dos Fondos

FEADER da Unión Europea,
contempladas nas medidas de

“Aumento do valor engadido
dos produtos agrarios”. Os tra-
ballos de construción están xa
prácticamente rematados.A de

2014 será a primeira colleita.

"É unha gran noticia para Castrelo", asegura o alcalde,
Vicente Gómez. En tempos de dificultade, chama a aten-
ción que haxa emprendedores que cren na potencialida-
de da nosa terra e que están dispostos a traballar de
arreo para sacar adiante o seu porxecto. É o caso da
nova Adega Franco Basalo, promovida por José Manuel
Franco, que ten outra particularidade: é a primeira encla-
vada en Castrelo do Val que estará amparada pola Deno-
minación de Orixe Monterrei. Será unha vez que comece
a súa produción, prevista para a colleita de 2014. A obra
civil, case rematada, destaca polo deseño arquitectónico
de pedra, que se inspira na tipoloxía das casas rurais da
nosa terra. Con ésta serán 24 as adegas da D.O. Monte-
rrei, distribuídas polos concellos
de Oimbra, Verín, Monterrei e,
agora, Castrelo do Val.

Ademais das axudas, que
supuxeron case a metade do
investimento total, houbo outro
aspecto que animou a José
Manuel Franco Basalo a desen-
volver este proxecto vitivinícola:
“Os viños de Monterrei teñen
moita calidade, e cada vez hai
máis xente que así o recoñece.
Está nunha fase de crecemento

e penso que este é o momento de embarcarse nun pro-
xecto así”. O propietario aposta, sobre todo, polo viño de
calidade: “Queremos que prime a calidade sobre a canti-
dade -asegura José Manuel Franco-, e a uva desta zona
do val é moi boa. Se somos capaces de facer unha boa
selección, o bo viño está asegurado”.

A nova adega ten capacidade para máis de 250.000
litros, pero, en principio, ten previsto producir da colleita
de 2014 en torno aos 80.000. Despois, irá aumentando
progresivamente, de acordo coa demanda do mercado,
ata acadar o pleno rendemento.

Neste intre, o responsable de Franco Basalo ultima as
obras de construción, que están rematadas xa case ao

90 por cento, e a elección das
marcas que servirán de bandei-
ra dos viños a comercializar,
con preferencia polas varieda-
des mencía, arauxa e godello.
O Concello, pola súa parte, fa-
voreceu os trámites administra-
tivos para axilizar o proxecto e
colabora na mellora dos acce-
sos, do que tamén se benefician
outros moitos propietarios de
vivendas e parcelas nesta zona
da capitalidade municipal.

Emprendedores que cren na nosa terra

O promotor desta iniciativa,
José Manuel Franco Basalo,
ten experiencia no sector viti-
vinícola e está convencido do
éxito da súa aposta polo viño
de calidade, a partir das uvas
da nosa contorna,

JJoosséé MMaannuueell FFrraannccoo

Exterior do edificio

Depósitos
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Dous modelos de xestión e
dúas formas de entender o
funcionamento das entidades
locais. Os portavoces dos grupos munici-
pais evidenciaron posturas radicalmente
contrarias, en consonancia coa que man-

teñen as respectivas forzas políticas na
nosa Comunidade. A resolución da
moción presentada polo PsdeG-PSOE foi-

lle remitida despois aos presi-
dentes da FEGAMP e da
FEMP (Federación Española

de Municipios y Provincias), ao Ministerio
de Facenda e Administracións Públicas e
ao presidente do Goberno de España.

O do 26 de setembro foi un pleno
no que quedaron en evidencia as
distintas posturas sobre o modelo
de organización e xestión municipal
que defenden PSdeG-PSOE e Par-
tido Popular. O debate xurdíu a raiz
da moción presentada polo Grupo
Socialista de rexeitamento do Pro-
xecto de Lei de Racionalización e
Sostenibilidade da Administración
Local. Argumentou o alcalde, Vicen-
te Gómez, que de sair adiante vaise
producir un alonxamento da Admi-
nistración local dos veciños de Cas-
trelo do Val, no caso da fusión con
outros concellos da comarca, xa
que implicaría un maior
desprazamento para re-
solver trámites e non me-
lloraría a situación actual,
na que tódolos veciños e
veciñas disfrutan de bos
servizos e tódolos pobos
dispoñen de boas infraes-
truturas e servizos.

Pero o PP, a través do
seu portavoz Manuel Pé-
rez, mantén unha postura

contraria e, segundo consta na acta
municipal, é partidario de que "os
Concellos de menos de 1.000 habi-
tantes, como o de Castrelo do Val,
deben desaparecer". Respostou o
alcalde, Vicente Gómez, dicindo que
Castrelo do Val ten máis de 1.000
habitantes, contestando o portavoz
"popular" que "máis ou menos da
igual, que deben desaparecer".

O alcalde tamén deu conta de
que a executiva da FEGAMP (Fe-
deración Galega de Municipios e
Provincias) rexeita este proxecto de
lei, e de que a través das Deputa-
cións non se prestan os servizos

máis baratos, citando que en 49
concellos veñen de privatizala reco-
llida do lixo, "polo que entendemos
que esa Lei pretende a privatiza-
ción de tódolos servizos".

Posta a votación a devandita
moción, aprobouse por 6 votos a
favor do PSdeG-PSOE e 3 en con-
tra do PP: Rexeitar de forma con-
tundente a posta en marcha da Lei
de Racionalización e Sostenibilida-
de da Administración Local por ser
lesiva para os Concellos e non solu-
cionar ningún dos problemas da
Administración Local. Solicitar a
retirada do actual Proxecto e esixir

que fagan outro, non
imposto, senón acordado
e que dea resposta eficaz
ás necesidades reais do
mundo local, delimitando
as competencias e o
financiamento para pres-
tar tódolos servizos que
delas se deriven, cunha
estrutura e un modelo
que aporte eficacia e afo-
rre custos.

PSdeG-PSOE e PP discrepan sobre o modelo municipal

¿Debe desaparecer o Concello de Castrelo do Val?

Festivos locais en Castrelo do Val, en 2014: 1177 ddee xxaanneeiirroo (San Antón) e 55 ddee mmaarrzzoo (Mércores de Cinza).

Pleno municipal

Vicente Gómez García, alcalde

MEMBROS DA CORPORACIÓN

Mª del Mar Valle Álvarez

Xosé Lois Santiago Rodríguez

Ramón Cañizo Montero

Américo Santiago Silva

Daniel de Dios Manso

Manuel Pérez Araújo

Mª Piedad Matas Matas

Emilio José Costa García

743

IMPORTE BRUTO/MES (€)
Media 1º Semestre de 2013
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O alcalde percibíu unha media de 743
euros/mes brutos no primeiro semestre
Para continuar coa liña de transparencia informativa,
o Concello de Castrelo do Val publica na web
(www.castrelodoval.com) e na revista municipal os
datos coas percepcións de tódolos membros da Cor-
poración Municipal, certificados polo Secretario-Inter-
ventor. No cadro adxunto figuran as cantidades bru-
tas percibidas mensualmente durante o primeiro
semestre de 2013. Deste xeito, o alcalde percibíu
unha media de 743 euros ao mes, que fan, en con-
xunto, 4.460 euros no cómputo de xaneiro a xuño
(ambos incluídos).
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P..- ¿¿Cómo llembra aaqqueles ttempos, hhai xxa mmáis dde vvinte aanos?
Ramón: Daquela vivíase a política moito máis que agora. Había moita revolución pola
moción de censura, con manifestacións, estaba todo moi revolto. Aquelo foi todo polos car-
tos e por inxerencias de xente que non era do noso concello.
P..- NNaqqueles ttempos hhabía mmoito ttraballo ppor ffacer......
Ramón: Nos pobos, non había nin a metade do que temos hoxe. Aínda non se fixera nada
do Plan Leader, que se aproveitou moi ben en Castrelo do Val, mellor que noutros concellos
e se fixeron cousas importantes, que aínda as podemos ver hoxe, porque están ahí.
P..- ¿¿Qué eera oo qque mmáis iilusión llle ffacía?
Ramón: Eu amo ao concello e ao pobo e sempre quixen que estivesen o mellor posible.
Fun un entusiasta por ver cousas feitas e agora síntome orgulloso de todo o que temos con-
seguido e do que estamos facendo. O traballo de Raúl Fernández supuxo un avance moi gran-
de e, despois, con Vicente consolidáronse moitos proxectos e se fixeron outros novos que
temos que agradecer, porque nestes vinte anos Castrelo do Val cambiou o cen por cen.
P..- ¿¿E oo mmáis iimportante ppara vvostede, dde ttodo oo qque sse cconseguíu nneste ttempo
Ramón: En casse tódolos pobos temos un forno, centros sociais, abastecementos, sane-
amentos, asfaltados, colocáronse moitos puntos de luz ata o punto que hoxe hai máis do
doble que daquela, e moitos servizos máis, que son igualmente importantes.
P..- ¿¿Cómo ccontempla oo ffuturo ppara oo nnoso cconcello?
Ramón: Eu son optimista e o vexo ben. Sempre se necesitan cousas, pero o máis básico xa
o temos conseguido e hai que traballar para conservalo e, podendo, melloralo. Tamén é necesa-
rio dar iniciativas á xente nove, que vexan que pode haber ganancia no rural, para que non se mar-
chen fora, como tivemos que facer moitos, pero eran outros tempos.

Ramón naceu e vivíu sempre en Fontefría, agás
un paréntese de varios anos pola emigración a
Alemaña. Dedicouse profesionalmente á fonta-
nería, asegurando “que case non hai casa en
todo o concello na que non estivese traballan-
do”. Agora, xubilado, prefire “axudar no que
podo e disfrutar da vida”.

Ramón Cañizo Montero: “Agora vívese menos a política que
antes, pero hai traballar para manter a ilusión da xente”
Entrou por vez primeira na Corporación Municipal en 1992, en substitu-
ción de Lisardo de Piornedo, a consecuencia da moción de censura
presentada polo PP contra Raúl Fernández, e que non prosperou.

Ramón síntese especialmente satisfeito de que tódolos
pobos teñen bos servizos e infraestruturas públicas, e no
seu, Fontefría, do Museo dos Danzantes. Lembra cando
llo propuso a Raúl Fernández: “Dicíame: Ramón, de ónde
queres que saque os cartos. Eu contestáballa que a base
de mallar. E conseguíuse”.

concelleiros de Castrelo do Val...

Pepín, nova parada no concello do novo bispo de Ourense,
monseñor Lemos, para coñecer a realidade social e relixiosa
O bispo da diócese de Ourense,
monseñor Leonardo Lemos Porta-
net, realizou unha visita pastoral a
Pepín, para coñecer a realidade
social e relixiosa desta parroquia e
do noso municipio. O prelado parti-
cipou nos oficios litúrxicos, acompa-
ñado do párroco, don Óscar, e
nunha comida de confraternidade
no centro social do pobo, á que
asistíu o alcalde de Castrelo do Val,
Vicente Gómez, e moitos veciños.
O bispo Lemos Portanet interesou-
se pola situación de Pepín e do con-
cello, en xeral, e amosouse agrade-
cido aos veciños que contribuiron
económicamente ás reformas na
igrexa, sobre todo, para evitar as

humidades que estaban afectando á
estrutura do edificio, ao retábulo e aos
santos e santas venerados dende hai
séculos nesta parroquia. 

O local social de Pepín acolleu
unha comida de confraternida-
de, na que o alcalde e moitos

veciños e veciñas, acompañaron
ao bispo nesta primeira estadia
no concello de Castrelo do Val.
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O Concello de Castrelo do Val mantén unha colaboración
permanente co colexio público dende hai moitos anos, pro-
curando que os nenos e nenas dispoñan de boas instala-
cións, e axudando ao equipo directivo na organización de
eventos extraescolares. Un novo servizo está funcionando
neste curso escolar: catro alumnos/as utilizan as depen-
dencias municipais para comer, atendidos por unha persoa
disposta polo propio Concello. As nais envíanlles a comida
nun "tupper", que poden conservar nunha neveira nas dependencias municipais, e quentar despois nun microondas.

Esta axuda do Concello ven motivada porque no CEIP de Castrelo están
cubertas as 73 prazas do comedor, e hai 77 nenos e nenas, polo que catro
quedaban sen este servizo. O Concello ofreceulles ao colexio e aos pais
esta posibilidade, que foi valorada e aceptada, e que está funcionando moi
ben, na opinión dos rapaces, dos seus pais/nais, que poden conciliar mellor
a vida familiar e laboral, e da propia comunidade educativa.

Durante o pasado verán levouse a cabo, por iniciativa do Concello de
Castrelo do Val, un pprrooggrraammaa ddiirriixxiiddoo aa rreedduucciirr oo aabbaannddoonnoo eessccoollaarr. Foi
clave a aportación da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Uni-
versitaria para sufragar o persoal encargado de atender aos rapaces e
rapazas.

Desenvolvéronse varias actividades: "Ti podes, faino", unha modalidade
de aprendizaxe de carácter lúdico e integrador. "Punto xove", de orientación
no ámbito educativo e laboral encamiñada a motivar a aprendizaxe como
medio de superación. "Actualízate", unha actividade de formación non
reglada que pretende a aprendizaxe a través dunha utilización sinxelada e
guiada das TIC (Tecnoloxías da Información e da Comunicación) como ele-
mento motivador. E "Da un paso e fórmate", para que persoas que deixa-
ron o sistema educativo poidan continuar un itinerario formativo dotando
ao alumnado sen estudos dunha formación en competencias clave que lles
permitan acadar novas miras profesionais. 

Este programa tivo unha dotación de 14.050 euros, dos que 2.810 foron
de aportación municipal.

Despois ddo ééxito ccolleitado nna eexposición ““Gallaecia
Petrea”, nna CCidade dda CCultura dde SSantiago, oonde ffoi
contemplada ppor mmáis dde 668 mmil vvisitantes, ssegue ssen
definirse oo ffuturo dda eestela dda PPedra AAlta dde CCastrelo
do VVal. NNamentres, oo CConcello rrealiza aas xxestións ccoa
Consellería dde CCultura ee cco MMuseo AArqueolóxico ppara
que aa ppeza ppoida sser eexhibida nno MMuseo EEtnográfico dde
Castrelo ddo VVal. SSería uunha fforma dde ddar aa ccoñecer uun
elemento aarqueolóxico iimportante dda nnosa hhistoria ee
outro aatractivo ppara vvisitar oo eeste mmunicipio.
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O ano que remata deixounos imaxes dun pobo
amante como poucos das súas tradicións e que
sabe divertirse coas festas populares, gastronó-
micas, musicais,... A Feira de Cans de Caza é xa
un referente en toda a provincia como unha das
máis importantes deste deporte, que goza de
gran afección na nosa terra. A Veiga encheuse
de cazadores, curiosos e amantes destes fer-
mosos animais.

Disfrutamos no verán coa música da Agrupación Candaria, nas
celebracións festivas, e da primeira edición da festa gastronó-
mica da cebola grelada e da degustación do porco celta, orga-
nizado pola asociación Os Trasnos.

A Festa do Forno (foto inferior) é outra cita obrigada no verán de Cas-
trelo, e lugar de encontro para veciños e veciñas de aquí e de fora.
Como tamén o foi o edificio multiusos, que reuníu a xente de todo o
concello para celebrar o Magosto (superior).


