
Facilitar formación e traballo ás persoas

desempregadas segue a ser outro dos ob-

xectivos do Concello de Castrelo do Val. En

2014 completouse o Obradoiro de Emprego

Támega e se puxeron en marcha programas de

Formación Dual e para perceptores do RISGA.

Despois de ser exhibida en Santiago e Ouren-

se, a Estela da Pedra Alta volverá a Castrelo

do Val para que os veciños e visitantes poidan

contemplala no Museo Etnográfico Munici-

pal. O Concello acadou do Museo Arqueolóxi-

co de Ourense a cesión durante un ano.

Con fondos propios ou a través de programas

concertados con outras Administracións

públicas, o Concello realizou ao longo dos últi-

mos meses proxectos importantes en varios

pobos e xestionou a reparación das vías de

comunicación afectadas polas obras do AVE.

Oportunidades laborais

Volve a Estela da Pedra Alta

Proxectos que son realidade
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As prazas públicas e
as zonas recreativas
merecen unha aten-
ción permanente por
parte do Concello de
Castrelo do Val, co-
mo lugares de lecer,
xogos tradicionais,
encontro e conviven-
cia veciñal. E os par-
ques infantís, ade-
mais do lugar preferi-
do polos máis novos,
ofrecen sempre unha
imaxe positiva de

ledicia, dinamismo e sartisfacción das novas xera-
cións de veciños e veciñas. Nos últimos meses, o
Concello habilitou os parques de Nocedo, a carón
da Casa do Pobo, e de Campobecerros, no solar da
antiga escola, convertido agora en espazo público.
Son, xunto a Castrelo, os pobos do concello con
maior número de poboación infantil, que se incre-
menta significamente durante os meses do verán.

As últimas eleccións ao Parlamento Europeo (25
de maio) serviron para confirmar a hexemonía
do PSdeG-PSOE en Castrelo do Val. Votaron
499 persoas, sobre un censo de 993 (a partici-
pación foi do 50,25%). A candidatura encabeza-
da por Elena Valenciano acadou o 45,74 por
cento dos votos, a notable distancia do PP, que
volveu ser a segunda forza política, co 32,99%,
por diante de BNG, PODEMOS e AGE.

Nocedo do Val

Campobecerros

Castrelo do Val é un dos poucos Concellos de Galicia (e o
único da nosa comarca) que fai públicas as percepcións do
alcalde e dos concelleiros da Corporación Municipal. Ao non
haber dedicacións exclusivas, foron aboadas en concepto de
asistencia a plenos e comisións municipais. As cantidades
maiores corresponden ao alcalde e aos concelleiros que for-
man parte da Comisión de Goberno.

Vicente Gómez García 3.888,00 5.076,00

Mª del Mar Valle Álvarez 999.60 1.352,40

Xosé Lois Santiago Rguez. 940,80 1.293,60

Ramón Cañizo Montero 864,00 1.094,40

Américo Santiago Silva 502,20 446,40

Daniel de Dios Manso 338,40 338,40

Manuel Pérez Araújo 235,20 411,60

Emilio José Costa García 176,40 352,80

María Piedad Matas Matas 176,40

Mª Ángeles Borjas Cid 294,00

Nome e apelidos 2º Semestre/2013 1º Semestre/2014

(Estas cantidades corresponden a cómputos de seis meses).
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Servizo de Xestión Catastral
O Concello de Castrelo do Val puxo a
disposición de tódolos veciños e veciñas
un novo servizo complementario ao de
Xestión Catastral, os días 4 de cada
mes. A xestión comprende dende cam-
bios de titularidade de fincas, identifica-
ción e localización de posibles erros
arrastrados, así como a solución a cal-
quera tipo de problemas que poidan deri-
varse de datos do catastro que non se
correspondan coa realidade.

O Concello de Castrelo do Val presta unha especial importancia ó
labor de axuda ás persoas desvalidas, comprometida dende o
departamento de Servizos Sociais. Unha das liñas de actuación pre-
ferencia céntrase no Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Nos últimos
meses atendéronse unha media de 25 persoas ou familias, ben a
través da Lei de Dependencia, e da prestación básica ou de libre
concurrencia. O Concello destinará a este servizo 20.000 euros en
2015 (así figura no orzamento municipal), que se complementarán
coas aportacións que recibirá da Xunta de Galicia e dos propios
usuarios. O custe do servizo foi estimado en 155.000 euros.

O Concello destina 20.000 euros
ao Servizo de Axuda no Fogar

O Plan Marco para a mellora de infraestrutu-
ras permitirá o investimento durante o próximo
ano de 74.039,90 euros, para a mellora de
camiños rurais en Castrelo do Val, Pepín,
Fontefría, Campobecerros, Piornedo e Monte-
veloso. Tamén está prevista a reforma de pra-

zas públicas en Nocedo e Castrelo, cun orza-
mento de 16.000 euros. Outras obras de
mellora das infraestruturas básicas acomete-
ranse co Plan BASE, no que colaboran a
Deputación e o Concello, e co orzamento con-
signado no capítulo de ”investimentos reais”.

A través do
Plan BASE rea-
lízanse proxec-
tos cofinancia-
dos polo Con-
cello de Castre-
lo do Val e a
D e p u t a c i ó n
Provincial de
Ourense. En
2014 acometé-
ronse obras de
mellora do sa-
neamento de
Nocedo, a pavi-
mentación da
rúa do Toural
de Castrelo, a
praza de Pepín
e a reforma da
antiga escola
de Portocam-
ba, convertida
hoxe en centro
social.

Os principais planos de obras de 2015 incidirán na mellora
da rede viaria, espazos públicos e servizos municipais

Os membros da Comisión de Goberno,
nunha visita á reformada escola de Portocamba
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DOTACIÓN DE MÁIS INFRAESTRUTURAS, A PROL DA MODERNIZACIÓN E DO PROGRESO
OBRAS DE REXENERACIÓN DE

PISTAS, ESTRADAS E CAMIÑOS,

OUTRA DAS PRIORIDADES DO

CONCELLO DE CASTRELO

DO VAL PARA ESTE ANO

A rexeneración de estradas e camiños da rede viaria local foi

unha das prioridades do Goberno municipal de Castrelo do

Val en 2014. Estas obras estiveron condicionadas pola mello-

ra do tempo, especialmente adverso durante boa parte do

inverno, xa que as intensas e prolongadas chuvias contri-

buiron ao deterioro da capa de rodadura de varios destes

viais, o mesmo que as obras de construción do AVE, que

afectaron, sobre todo, á estrada Caldeliñas-Campobecerros

e ós pobos da zona alta do municipio.

■ Beirarrúas e asfaltado na rúa do

Toural, outra das obras do Plan

BASE

A través do Plan BASE, o Concello
de Castrelo do Val e a Deputación
investiron 71.848 euros en catro pro-
xectos diferentes: a pavimentación
da rúa de O Toural, en Castrelo; a
mellora da praza de Pepín, onde se
ubicaba a antiga casa reitoral; obras
de abastecemento e saneamento en
Nocedo do Val, e a reforma do local
social de Portocamba (na antiga
escola). En Castrelo do Val e Pepín
o custe das obras ascendeu a
51.715,78 euros, dos que o Concello
aportou 15.514,73€. Á reforma do
local de Portocamba destináronse
13.943,97 euros, dos que 4.488,56
corresponden á aportación munici-
pal. Por último, nas obras hidráulicas
de Nocedo, o investimento foi de
6.189,09 euros, sendo a partida
municipal de 1.845,57 euros.

■ Melloras na estrada OU-114

As reiteradas xestións do Concello
de Castrelo do Val ante a Xunta de
Galicia e as empresas que traballan
na construción do AVE deron como
resultado o bacheado da estrada
OU-114, que comunica Caldeliñas
con Campobecerros, e que estaba
ocasionando moitos problemas aos

condutores que circulan por esta vía.

■ Obras municipais en Castrelo,

Nocedo e Campobecerros
Ao longo do ao 2014, o Concello

destinou varias partidas do capítulo de
investimentos a diferentes obras: sane-
amento en Castrelo (7.997,2 €); mello-
ra do camiño da adega e levantado das
arquetas (4.663,7 €); rexeneración da
capa de rodadura en estradas e cami-
ños de Nocedo e Castrelo (3.600 €); e
no parque de Campobecerros (5.359,8
€).

Neste ano tamén se completaron as
obras previstas no Plan MARCO de
2013, que contribuiron a mellorar as
rúas do Toulón e das Pozas, en Cas-
trelo, por importe de 37.881 euros.

Mellora da capa de rodadura da estrada OU-114

A dotación de beirarrúas entre o

Centro de Saúde e o Colexio

Público protexe dos vehículos aos

alumnos e persoal educativo, ade-

mais dos país e nais que acompa-

ñan aos seus fillos, e ás persoas

que acuden a cotío ao consultorio

médico. Tamén se aproveitaron as

obras para delimitar mellor a zona

do estacionamento.

Para mellorar o firme, os traballos con-
sistiron na retirada previa do cemento e na
dotación de aglomerado en quente para
igualar o perfil da capa de rodadura. Do pri-
meiro tramo, ata Fontefría, encargouse a
empresa SACYR-Vallehermoso, e do
segundo, entre Fontefría-Campos, a UTE
Vilariño, encabezada por Fomento de
Construcciones y Contratas.
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A PROL DA MODERNIZACIÓN E DO PROGRESO

Rúa de acceso á igrexaRúa de acceso á igrexa

de Campobecerrosde Campobecerros

Ademais da estrada entre Caldeliñas e Campobecerros, neste
pobo acondicionouse o vial principal ata o campo de fútbol e dende
a saída cara a Venda da Capela cun doble rego asfáltico, traballos
nos que participaron a empresa que executa as obras do AVE e a
Deputación Provincial de Ourense. O Concello de Castrelo do Val
tamén xestionou o pasado ano varias obras importantes para os
pobos afectados por estas obras, como Campobecerros, Porto-
camba, Sanguñedo e Veiga de Nostre, convertido en portavoz dos
veciños e veciñas.

Rúa do Toural

En colaboración coa Consellería de Medio
Ambiente completouse a limpeza da canle de
Nocedo, empregada, sobre todo, para o rego
das terras de cultivo. Foi a través dunha sub-
vención de 20.000 euros, contemplada para
actuacións dentro da Rede Natura.

Na súa preocupación polo bo estado das can-
les fluviais, o Concello solicitoulle ás Confedera-
cións Hidrográficas Miño-Sil e Douro que contro-
len os verquidos das empresas que traballan no
AVE nos ríos Támega, Camba e no regato Val-
covo, e que analice as augas e a posible inci-
dencia na fauna e flora destas zonas.

Obra importante
As obras da rúa do
Toural supoñen un
mellora importante da
seguridade vial para os
centos de persoas que
circulan por esta zona,
a máis transitada polos
peóns de todo o conce-
llo.

Limpeza da canle de Nocedo

Na estrada de Campobecerros a Portocamba reali-
zouse o reasfaltado con triple rego asfáltico e mello-
rouse o entronque coa pista de circunvalación do
pobo.

Mellora da estrada de Portocamba
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O Obradoiro de Emprego “Támega” axudou a outras

20 persoas a mellorar a súa cualificación profesional

O alcalde de Castrelo do Val
participou no acto de clausura
e de entrega de diplomas aos
alumnos e alumnas que com-
pletaron o período de forma-
ción de seis meses neste
Obradoiro de Emprego "Táme-
ga", xunto aos outros alcaldes
da comarca e ao delegado da
Xunta en Ourense. Vicente
Gómez felicitounos persoal-
mente e desexoulles sorte de
cara ao futuro no seu acceso
ao mercado laboral.

O Obradoiro de Emprego
"Támega" facilitou formación
laboral e traballo a 20 para-
dos da nosa comarca. Foi un
proxecto compartido pola
Consellería de Traballo e
Benestar da Xunta de Galicia
e os concellos de Laza, Oim-
bra, Monterrei , Cualedro e
Castrelo do Val, integrantes
da Mancomunidade de Con-
cellos da Comarca de Monte-
rrei-Verin.

Este proxecto formativo de
seis meses (rematou o pasa-
do 29 de abril) contou cun
orzamento de 177.668 euros,
aportados pola Xunta de Gali-
cia, e outros 25.000 euros
para materiais de obra, a
cargo dos Concellos partici-
pantes.

Os alumnos e alumnas dis-
tribuíronse en  dous módulos:

un de Xardinería, con 14
alumnos, e outro de Forxa,
con 6. Ademais dos 20 alum-
nos, tamén se beneficiaron
dun posto de traballo o direc-
tor, tres monitores, unha
administrativa e unha profe-
sora de educación compen-
satoria.

Os alumnos traballadores
realizaron en Castrelo do Val
diversos traballos en zonas
verdes, pontillóns, áreas re-
creativas, etc. Tamén asisti-
ron a clases de informática e
de educación compensatoria,
e a charlas sobre orientación
laboral.

O alcalde, Vicente Gómez,
valorou como "positivo, tanto
o proceso de formación e
aprendizaxe, como os traba-
llos que se levaron a cabo
nos distintos pobos". ■

En Castrelo do Val, o Obradoiro de Emprego

"Támega" traballou na preparación e instala-

ción de barandas de protección sobre os

rios e regatos de Castrelo, Pepín e Ribas, no

acondicionamento dos xardíns das piscinas

municipais e no mantemento das áreas

recreativas das Parras, en Castrelo, e na de

Nocedo.
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Vicente Gómez García:

“A nosa obriga é mellorar e consolidar

os servizos que demandan os cidadáns”

Palabra de alcalde

Na última fase do actual mandato, o
alcalde de Castrelo do Val considera

que, a pesar das dificultades, cum-
príronse a maior parte dos obxecti-

vos do Goberno municipal. Destaca
que a Administración local está máis

cerca dos veciños e veciñas e que
se realizaron moitas obras en infra-

estruturas e proxectos de promoción
do emprego.

P.- ¿Qué valoración fai do

actual mandato, que está che-

gando á fase final?

Vicente.- Fixéronse obras impor-

tantes, a pesar das dificultades

provacadas pola crise, con meno-

res aportacións da Xunta e do

Goberno, que obrigaron a manter

os servizos e acometer novos pro-

xectos con orzamentos máis axus-

tados. A pesar de todo, cumprí-

ronse a maior parte dos obxecti-

vos, centrados en conservar e

mellorar as prestacións que reci-

ben os veciños e veciñas, tanto a

nivel de infraestruturas como de

servizos básicos. Tamén puxemos

en marcha outras iniciativas de

promoción do emprego que están

a dar froitos positivos, tendo en

conta que varias persoas desem-

pregadas teñen agora mellor for-

mación e máis posibilidades de

acceder ao mercado laboral.

P.- ¿Cómo percibe a incidencia

da crise sobre as persoas do noso

concello?

Vicente.- Hai quen pensa que a

crise non se vive igual no medio

rural que nas cidades, xa que aquí

hai máis pensionistas e outros

recursos de alimentación, como o

traballo na horta e o coidado de

animais, pero resulta duro cando

algúns veciños acuden ao Conce-

llo a pedir traballo ou axuda para

manter ás súas familias. Tratamos

de axudalos dentro das nosas

posibilidades, a través de progra-

mas formativos ou facilitándolles

emprego a través de brigadas de

obras ou forestais. Noutros casos

é o departamento de Servizos

Sociais o que se encarga de bus-

car as solucións. Para o ano 2015

temos contemplado un gasto en

Servizos Sociais de 155.000

euros, dos que se destina unha

parte importante ao programa de

axuda no fogar. Nestes momen-

tos, considero que os Servizos

Sociais deben ser prioritarios na

acción do Goberno municipal de

Castrelo do Val. 

P.- ¿Cales son os obxectivos

para o futuro que se aveciña?

Vicente.- Debe ser fundamental o

traballo diario para dar resposta ás

demandas e suxerencias que nos

fan os propios veciños e veciñas,

case sempre referidas a mellorar

as obras nos seus pobos, tanto nos

accesos, pitas e camiños, zonas

recreativas e locais públicos, e

continuar, como ata o de agora,

coas políticas activas de emprego.

Temos o compromiso de colabo-

rar a reducir o paro con novos

obradoiros de emprego, progra-

mas de formación dual e para per-

ceptores do RISGA, e contribuir a

que tódolos pobos sigan dispo-

ñendo de bos servizos que garan-

ticen unha boa calidade de vida

para tódolos cidadáns deste con-

cello. ■

"A plena satisfacción de
tódolos veciños e veciñas
é un obxectivo prioritario e

que centra a acción do
Goberno municipal, cun
compromiso de axuda e
de traballo permanente
para resolver as súas

dúbidas e solucionar os
seus problemas. Os cida-
dáns deben sentir sempre

o apoio do Concello e,
sobre todo, nos momen-

tos de dificultade".
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Mellora de espazos

públicos, coa

colaboración do

Plan AGADER

Resintonización

das antenas de

televisión

Nos próximos meses, o Con-
cello acometerá a reforma
das prazas de Nocedo do Val
e Castrelo do Val, cun investi-
mento de 16.000 euros. A
metade corresponde á partici-
pación municipal, consignada
no orzamento de 2015, e o 50
por cento restante a unha
subvención do Plan AGADER
con fondos da Unión Euro-
pea. En Nocedo vaise mello-
rar a praza da igrexa, con
novas bancadas, limpeza da
vivenda derrubada, unha fon-
te e a prantación de árbores.
En Castrelo, as obras consis-
tirán na reconstrución do pa-
nel informativo, na instalación
dunha fonte e na renovación
do pavimento no entronque
das rúas de Arriba e de Abai-
xo. ■

O alcalde, Vicente Gómez,
publicou un bando informativo
sobre o cambio de frecuen-
cias dalgunhas canles de tele-
visión, o que obriga a resinto-
nizar os televisores antes do 1
de xaneiro de 2015, data na
que deixarán de emitir nas
anteriores frecuencias. O Plan
Técnico Dixital Terrestre
(TDT) debe deixar libre a
banda de 800 MHz para as
novas redes de telefonía mó-
vil de alta velocidade 4G.

Oportunidade de traballo para perceptores
da Renda de Integración Social (RISGA)

Castrelo do Val participa nun novedoso
plan de Formación Dual dirixido

a menores de 26 anos

O Concello de Castrelo do Val
participa no programa "Adapta-
bilidade e emprego" da Xunta de
Galicia, contando cunha subven-
ción de 15.000 euros para a con-
tratación de dous traballadores
por un período de sete meses,
con xornadas laborables, de
lúns a venres, de seis horas de
duración. Este programa supón
unha oportunidade laboral para
persoas que perciben o RISGA
(Renda de Integración Social de
Galicia), realizando tarefas de
mantemento das infraestruturas
municipais , incluindo áreas

recreativas e zonas verdes.

Brigada contra incendios
Outro programa de fomento do
emprego, en convenio coa Con-
sellería de Medio Rural, foi a
contratación durante tres meses,
entre xullo e outubro, de 5 per-
soas para constituir unha briga-
da forestal e contra incendios.
Cando non houbo que apagar
lumes, os traballos centráronse
na limpeza de zonas nas que
prolifera a maleza, áreas recrea-
tivas e no entorno de varios
pobos.

O Concello de Castrelo do Val colabora dende o pasado 28 de
setembro con Monterrei e Laza nun novedoso plan de emprego
xuvenil que dá traballo e formación a varios menores de 26 anos.
Neste programa formativo-laboral, a Xunta corre a cargo da parte
formativa (equivalente a dous días á semana) e os concellos apor-
tan uns 5.000 euros por alumno ao ano, que é a parte correspon-
dente a media xornada do salario mínimo interprofesional e os cus-
tes derivados da Seguridade Social. Esta experiencia ten unha
duración de un ano natural, tempo no que os participantes reciben
formación en medio ambiente e prevención de riscos laborais, e
realizan traballos forestais, boas prácticas no monte e relativas á
selvicultura, como podas e desbroces.

Participantes no plan de Formación Dual
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Primeira adega do concello adscrita á D.O. Monterrei
Franco Basalo convidará aos veciños

de Castrelo do Val á inauguración
do edificio e á degustación dos viños

Zona de embotellado, na imaxe superior, e depósitos de aceiro
inoxidable no que repousan máis de 60 mil litros de viño.

O alcalde de Castrelo do Val,
Vicente Gómez, felicitou a
Concepción Rolán Rolán,
veciña de Campobecerros, o
pasado 11 de novembro,
polo seu 105 cumpreanos.
Concepción é a persoa de
máis idade do noso munici-
pio. Ese día estivo acompa-
ñada pola súa familia: os
fillos, netos, bisnetos e, mes-
mo, un tataraneto. Foi para
ela un día moi especial, con
moitos agasallos, que poido
disfrutar con bo humor e
aceptable saúde para esta
idade.

Felicitación do

alcalde a Concepción

Rolán polo seu 105

cumpreanos

"Estela do Val" é o nome
comercial dos viños e
licores da nova adega
Franco Basalo, a primei-
ra asentada no noso
municipio e acollida á
Denominación de Orixe
Monterrei, que sairá ao
mercado nos primeiros
meses de 2015. Fai refe-
rencia á "Estela" do Gue-
rreiro da Pedra Alta, ato-
pada no noso municipio
en 2009 e que data da
Idade de Bronce, hai
máis de tres mil anos, e
ao "Val", pola zona na
que se atopa e o nome
do concello.

Nos depósitos da
adega Franco Basalo
repousan máis de
60.000 litros das varie-
dades mencía e godello,
procedentes das uvas
colleitadas en Castrelo
do Val e, sobre todo, na
zona de Gondulfes. A

previsión do seu propie-
tario, José Manuel Fran-
co, é comercializar cerca
de 90.000 botellas, para
a súa distribución no
mercado nacional e
internacional. Antes,
está prevista a presenta-
ción da adega e dos
viños nun acto público
ao que serán convida-
dos os veciños e veci-
ñas, así como os mem-
bros da Corporación
Municipal de Castrelo do
Val. Franco Basalo pre-
para tamén a presenta-
ción dos viños en Nova
Iorque para dalos a
coñecer ao sector da
distribución en Estados
Unidos, un mercado en
expansión e no que a
Denominación Monterrei
sempre tivo unha boa

acollida. ■
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Un concello que mantén vivas as súas tradicións

Na terra das tradicións, a Festa do Forno
de Castrelo do Val segue a ser unha das
celebracións con máis arraigo. A mediados
de agosto, dende hai xa moitos anos, é a
ocasión idónea para o reencontro entre os
de aquí e os que residen fóra, para compar-
tir lembranzas e disfrutar dun programa
festivo no que o xantar e a música adqui-
ren tamén especial protagonismo.

O Magosto segue a ser a
festa por excelencia do outo-
no. O Pavillón Multiusos de
Castrelo acolleu, o día 8 de
novembro, unha celebración a
base de chourizos, castañas,
pan e viño, compartida por
moitos veciños e veciñas.
Noutros pobos, como Noce-
do e Campobecerros, tamén
houbo pequenos magostos,
cumprindo un ritual ancestral.

A Plataforma en defensa do Xulgado Comarcal de Verín contou co
apoio unánime da Corporación Municipal de Castrelo do Val e de
moitos cidadáns que acudiron á manifestación convocada en Verín.
Esta presión popular, da que quedou como exemplo unha pancarta
na fachada da Casa do Concello, surtíu efecto, xa que o Goberno
central paralizou o proxecto de supresión dos xulgados comarcais.

Autorización municipal

para festas e verbenas ao

amparo da nova lei

O Concello publicou na súa páxina
web (www.castrelodoval.com) un-
ha guía e os formularios para soli-
citar permisos de festas e verbe-
nas, contemplados na nova "Lei
do emprendemento e competitivi-
dade económica de Galicia". Esta
normativa diferencia entre "festas
con escenario fixo ou móbil" e tipi-
fica as actividades sometidas a
licencia ou autorización, entre as
que figuran a apertura de estable-
cementos para a celebración de
espectáculos públicos ou activida-
des recreativas que teñan lugar en
espazos con aforo para máis de
500 persoas, a instalación de
terrazas ao ár libre ou na vía públi-
ca, actividades recreativas ou
deportivas que se desenvolvan en
máis dun termo municipal, etc.

Apoio unánime das forzas políticas e

cidadáns ao Xulgado Comarcal de Verín

Festa do Forno

Magosto no Pavillón Multiusos de Castrelo
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As piscinas municipais de
Castrelo do Val seguen a ser
un dos lugares preferidos
pola xuventude e veciños e
veciñas de tódalas idades
nas calurosas xornadas do
verán. Unha media de cen
persoas acudíu diariamente
a estas instalacións, atraídos
pola tranquilidade, a paisaxe
e a auga salgada. A súa
posta a punto e mantemento
require un esforzo por parte
do Concello, tanto de recur-
sos humanos como económi-
cos. Nos meses previos
tamén foron obxecto do tra-
ballo do Obradoiro de
Emprego, encargado do coi-
dado e mellora do entorno e
das zonas axardinadas.

A Agrupación Cultural Candaira

celebra en decembro a Gala do

cuarto aniversario cun festival de

cantos músicas e danzas tradi-

cionais da nosa terra. Creada

polo noso veciño Ramón López,

e integrada por músicos e dan-

zantes de toda a comarca, "Can-

daira" é xa un dos referentes fol-

clóricos da provincia de Ourense

e un "embaixador cultural" de

Castrelo do Val. Así o atestiguan

numerosas actuacións en festi-

vais, festas populares e patro-

nais e, recentemente, de novo,

no programa Luar da Televisión

de Galicia.
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A Estela da Pedra Alta
serve de portada da Guía
Arqueolóxica do Alto Tá-
mega, editada por Bruno
Rúa Martínez. Trátase
dunha publicación técni-
ca sobre as mámoas,
petroglifos, restos castre-
xos, da romanización e
medievais na nosa
comarca.

O Concello de Castrelo do Val, a través do concelleiro de Cultura,
Xosé Lois Santiago, acadou do Museo Arqueolóxico de Ourense o
compromiso de que a Estela do Guerreiro da Pedra Alta permaneza
exposta durante un ano no Museo Etnográfico Municipal. Será, case
que con toda seguridade, a partir da próxima primavera. Ata entón, o
Concello ten previsto acondicionar a sala de exposicións do Museo, a
través de senllos convenios coa Deputación Provincial de Ourense e
a Fundación La Caixa, para acadar os 6.152 euros necesarios para
acometer este proxecto. A Estela do Guerreiro formou parte da expo-
sición Gallaecia Petrea (nas imaxes), organizada pola Xunta na Cida-
de da Cultura de Santiago e, na actualidade, pode contemplarse na
exposición temporal do Claustro de San Francisco, en Ourense.


