
◆ Medio Rural traballou na apertura de pistas forestais en Monteveloso.
◆ María Ángeles Borjas Cid substitúe na Corporación a Manuel Pérez Araújo.
◆ Cada vez máis veciños e veciñas disfrutan coa ximnasia terapéutica.

◆ Festas do Forno e da cebola grelada, para padais agradecidos.

A renovación do firme na
estrada de Castrelo a Gon-
dulfes, a mellora de pistas
de uso agrícola e gandeiro,
e de rúas en varios pobos
foron realidade en 2016.

O Concello e a Deputación
colaboraron na execución
das obras nos velorios de
Piornedo (na imaxe), Fon-
tefría, Monteveloso e Vei-
ga de Nostre, para adapta-
los á normativa vixente.

As actividades para os ra-
paces que organiza o Con-
cello nas vacacións do ve-
rán e do Nadal están pen-
sadas tamén para favore-
cer a conciliación laboral e
familiar dos pais e nenos.

Reforma de velorios

Tempo de conciliación

Mellora viaria
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O alcalde de Castrelo do Val, cos alumnos e alumnas, persoal directivo

e administrativo e os monitores, xunto ao centro multiusos.

A dotación de novas dependencias no centro multiusos, e traballos na zona recreativa de

O Terrón e na praia fluvial e na contorna da fonte de Nocedo, son os proxectos previstos.
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GASTOS 2017 INGRESOS 2017

Gastos de persoal 185.000,00 Impostos directos 246.000,00

Bens correntes e servizos 540.000,00 Impostos indirectos 5.000,00

Gastos financeiros 2.500,00 Taxas e outros ingresos 67.080,00

Transf. correntes 100,00 Transferencias correntes 480.020,00

Investimentos reais* 200,00 Ingresos patrimoniais 2.050,00

Transferencias de capital 0,00 Alleamento de investimentos 0,00

Activos financeiros 0,00 Transferencias de capital 40,00

Pasivos financeiros 23.000,00 Activos/pasivos financeiros 0,00

TOTAL GASTOS 750.800,00 TOTAL INGRESOS 800.190,00

Antes de rematar o ano, a Corporación
Municipal aprobou en pleno por unanimi-
dade, o pasado 21 de novembro, as con-
tas do Concello para 2017. Este orzamen-
to ascende ata 800.190 euros, un 4% ao
do ano anterior. Sen embargo, a partida
consignada a Servizos Sociais aumenta
un 20% respecto ao exercicio preceden-
te, achegándose aos 180.000 euros. Ou-
tro aspecto importante é o remanente de
tesoureiría de preto de 80.000 € que se
empregará para executar diversas obras a
partir do primeiro trimestre de 2017.
*Nos investimentos reais, estase pen-
dente de concretar as obras a executar
dos plans BASE, MARCO, de Medio Rural
e as que se realicen con fondos propios.

Aumenta o 20% a consignación orzamentaria para atender os Servizos Sociais

Os alcaldes da Mancomu-
nidade, co presidente da
Deputación.

O alcalde de Castrelo do Val, Vicente Gómez,
participou cos demais alcaldes da Mancomu-
nidade Monterrei-Verín nunha xuntanza co
presidente da Deputación, Manuel Baltar, na
que se desenvolveu unha axenda de traballo
centrada en temas medioambientais, de in-
ternacionalización, infraestruturas e servizos
sociais. Na reunión analizáronse aspectos de
promoción turística e colaboración co Norte
de Portugal, que está levando a cabo a Euro-
cidade Chaves-Verín, e tamén se estudaron
diversas obras e proxectos de mellora das
vías provinciais e locais, ademais de avaliar
as necesidades que en materia de servizos
sociais para maiores e a infancia teñen os
concellos desta comarca.

A declaración de intencións é boa e agora
cabe agardar que se plasmen en programas e
axudas concretas que piden, non só os Con-
cellos, senón os cidadáns do noso rural que
non queren quedar atrás e reclaman con xus-
tiza os mesmos dereitos que os que viven nas
cidades. Só así, se todas as Administracións
públicas, entenden o problema poderán pa-
liarse as carencias que aínda sofren os con-
cellos do interior, sobre todo a nivel de opor-
tunidades laborais, que inciden nunha alar-
mante perda de poboación que, polo de
agora, semella difícil de frear. A busca de so-
lucións debe ser conxunta. A división non leva
a bo camiño. Pero sexamos positivos e agar-
demos que esas promesas se concreten en
programas de futuro.

Os Concellos da comarca buscan apoio de outras Administracións
públicas para mellorar infraestruturas e servizos municipais
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Obradoiro de Emprego “Támega III”

Castrelo do Val comparte con Oímbra, Laza, Monterrei e
Cualedro outro proceso formativo para 20 traballadores

O
acondicionamento de salas interiores do centro
multiusos, melloras na zona recreativa de O Terrón
de Castrelo, e na praia e contorna da fonte de

Nocedo son as actuacións máis importantes que desen-
volve no noso concello o Obradoiro de Emprego "Táme-
ga III", que comparten os concellos da Mancomunidade.
Trátase dun novo proceso formativo para 20 traballado-
res e traballadoras desempregados e que sirve de conti-
nuidade a outras iniciativas semellantes promovidas
anteriormente polo Concello de Castrelo do Val. No seu
financiamento (ten un custe de 179.134 euros) partici-
pan a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Eco-
nomía, Emprego e Industria, e o Fondo Social Europeo,

que aporta o 80% do total, mentres que os Concellos
sufragan os materiais de obra empregados nos distintos
proxectos que se executan durante este proceso forma-
tivo.

Este programa, que rematará no mes de marzo de
2017, ofrece a todos os alumnos e alumnas a posibilida-
de de acceder a un posto de traballo, ao tempo de reci-
bir formación especializada en albanelería e xardiniería,
clases de informática e orientación laboral, prevención
de riscos, etc. Ao remate, os participantes recibirán un
certificado de profesionalidade de validez nacional, por
parte da Dirección Xeral de Emprego e Formación da
Xunta de Galicia.

Alumnos e alumnas do Obradoiro de Emprego "Támega III" nos traballos de construción de novas dependencias

no centro multiusos de Castrelo do Val, a cargo do módulo de Albanelería. Os alumnos traballadores de Xardi-

nería tamén acondicionaron a zona do Terrón.

Vicente Gómez: "Os programas de formación

encamiñan a moita xente ao mercado laboral"

Desde hai case 20 anos, Castrelo do Val foi un concellos pioneiros en proxectos
activos de formación e promoción do emprego, primeiro coas escolas-taller e,
despois, cos obradoiros e outros programas de cooperación.
P.- ¿Pensa que son realmente útiles?
Vicente.- Está claro, porque os alumnos e alumnas  perciben un salario e, sobre
todo, aprenden oficios ou mellora a sua cualificación profesional para poder tra-
ballar en empresas ou como autónomos.
P.- ¿Cántas persoas traballaron contratadas este ano no Concello?
Vicente.- Ademais do Obradoiro, compartido a través da Mancomunidade, tive-
mos 5 persoas en Formación Dual e outras 4, no programa APROL Rural, sen con-
tar con contratacións puntuais para as piscinas e servizos varios do Concello.
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Novo impulso ás
infraestruturas locais e
proxectos para mellorar

o alumeado público
e as redes hidráulicas

Un ano máis, o Concello de Castre-

lo do Val promoveu varios proxectos

para mellorar obras e servizos en dife-

rentes pobos do municipio. Alguns

dos máis importantes foron para reno-

var o firme de estradas e pistas de

uso común, pero outras centráronse

en accesos a zonas forestais. Tamén

se contabilizan iniciativas para refor-

mar centros sociais e convertilos en

velorios legais, de mellora da eficien-

cia enerxética do alumeado público e

están previstas obras para mellorar

algunhas redes de abastecemento e

de saneamento.

Unha das obras demandadas polo

Concello foi a mellora da estrada OU-

1001 entre Castrelo do Val e Gon-

dulfes, cun tratamento de microaglo-

merado en superficie e o repintado da

calzada. Trátase dunha obra da Depu-

tación Provincial que contou cun

investimento de 47.200 euros.

Os Plans Provinciais de Obras,

compartidos pola Deputación e o Con-

cello de Castrelo do Val, destinaron

38.100 euros á recollida das augas

pluviais na zona do Terrón e do centro

multiusos ata o río de Castrelo, e á

dotación de doble rego asfáltico no

barrio da Igrexa de Castrelo. Tamén

se reparou unha pista de case 100

metros para mellorar o acceso as

vivendas desta zona.

Outras obras contempladas nos

Plans Provinciais son as pavimenta-

cións e instalación dunha barandela

no barrio da Besada de Nocedo e en

Servoi, e a mellora da rede de sumi-

doiros en Gondulfes, cun investimen-

to de 41.000 euros.

En Veiga de Nostre traballouse na

reposición dun muro, que tivo un

custe de 7.000 euros e se financiou co

remanente de tesoureiria municipal. ■

A capitalidade municipal beneficiouse no último ano de varias obras

importantes, para mellorar pistas na zona industrial ou agrícola, da pavi-

mentación no barrio da Igrexa de Castrelo, e da mellora da estrada que

comunica con Gondulfes, enlazando a OU-113 coa OU-114.

Castrelo

Estrada de Castrelo a Gondulfes

Barrio da Igrexa de Castrelo
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Reforma de pistas
forestais en Monteveloso

En Monteveloso leváronse a ca-
bo traballos en pistas forestais
para mellorar a drenaxe das
augas pluviais. Instaláronse va-
rias tubaxes e se nivelaron con
zahorra compactada. Foi unha
actuación promovida pola Con-
sellería de Medio Rural no distri-
to forestal XIV, que comparten
Riós e Castrelo do Val, cun in-
vestimento conxunto de 20.176
euros. Parte deste financiamen-
to corresponde aos fondos FEA-
DER da Unión Europea.

Monteveloso

O Concello aporta 28.500 euros ao Plan BASE
O Plan BASE de Obras de 2017, no que colaboran a
Deputación Provincial e o Concello de Castrelo do Val,
investirá 81.500 euros en obras de pavimentación de
estradas, rúas e camiños de Nocedo e Castrelo. A apor-
tación municipal a este proxecto é de 28.500 euros.
Nos próximos meses tamén se executarán, con cargo
ao remanente de tesoureiría do pasado ano, obras de
mellora do abastecemento e do saneamento en Castre-
lo e de afirmado de rúas en Servoi.

Obras do Plan MARCO, en Castrelo

Ao abeiro do “Plan Marco: Mellora de
camiños municipais de acceso a explo-
tacións agrarias-2016”, cofinanciado co
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolve-
mento Rural (FEADER), o Concello exe-
cutou a renovación de pistas en Castre-
lo do Val.

A primeira das obras foi a mellora da
pista de "As Granxas", que une os inver-
nadeiros do Ecoagro coa estrada de
Gondulfes, que recentemente mellorou
a Deputación de Ourense.

A outra obra foi a continuación da
pista executada en 2014 no progama do
Plan Marco, denominada "As Xestas-
Bacelos Novos".

Eficiencia enerxética
No último ano procedeu-
se á renovación das lumi-
narias do alumeado pú-
blico en Nocedo do Val,
dentro do programa de
mellora da eficiencia
enerxética. Nesta iniciati-
va, que continuará en
outros pobos, investíron-
se 13.000 euros.
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O Concello de Castrelo do Val levou a
cabo en 2016 as obras de reforma para
legalizar os velorios de varios pobos e
cumprir coa normativa en materia sanita-
ria da Xunta de Galicia. Os traballos cen-
tráronse en habilitar portas de acceso
dos cadaleitos diferenciadas do público e
na instalación de sistemas de refrixera-
ción dos locais. En total, acondicionáron-
se catro velorios: Piornedo, Fontefría,
Monteveloso e Veiga de Nostre. Estas
obras tiveron un orzamento de 26.000
euros, aportados pola Deputación Provin-
cial de Ourense (17.900€) e o propio
Concello de Castrelo do Val (a cantidade
restante). ■

Reforma dos velorios en catro
pobos para adaptalos á normativa

sanitaria e medioambiental
da Xunta de Galicia

Veiga de Nostre

Piornedo

Monteveloso Fontefría
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As Eleccións Xerais e Autonómicas rexistraron niveis de par-
ticipación inferiores aos de anteriores comicios. As candida-
turas encabezadas por Miguel Ángel Viso (26 de xuño) e
Marisol Díaz (25 de setembro) foron as máis votadas.

O Concello renovou a páxina web, mellorando a súa arqui-
tectura da información para ofrecer un mellor servizo aos
cidadáns. Unha das novidades é que mudou o seu dominio
ao .gal (www.castrelodoval.gal).
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P.- Desde o punto de vista institucional,

¿qué agarda para o ano 2017?
Vicente.- Queremos seguir na mesma

liña de traballo que levamos tendo desde

hai varios anos, escoitando sempre aos

veciños e veciñas e tratando de solucionar

os seus problemas. No día a día xurden

situacións que non son fáciles de prever e

estaremos para que se resolvan o antes

posible. Sobre todo a nivel de Servizos

Sociais, que para nós é outra prioridade

das grandes, e por eso habilitamos no

orzamento de 2017 unha cantidade adi-

cional para que todas as persoas que o

necesiten sexan atendidas, sobre todo a

través do Servizo de Axuda no Fogar, que

no último ano contou con 40 usuarios/as.

P.- ¿E a nivel de infraestruturas?
Vicente.- Temos en mente varios proxec-

tos, algúns xa coñecidos, pero tamén imos

procurar que se materialicen outros igual-

mente necesarios e importantes, tanto

para mellorar os alumeados públicos, bus-

cando máis calidade con menor consumo,

as redes viarias dos pobos, reparando os

desperfectos que se producen a diario, os

abastecementos e redes de sumidoiros e

todos aqueles servizos que se precisen.

Vicente Gómez García,

alcalde:

P.- ¿Qué destacaría como máis relevante para o concello de

Castrelo do Val neste 2016 que xa remata?.

Vicente.- Como alcalde, todo o que eu diga pode parecer

interesado. Pero, un ano máis, en Castrelo do Val xestioná-

ronse obras que todos consideramos importantes e necesarias,

tanto a nivel de infraestruturas como de servizos, e, sen dúbi-

da, repercuten na mellora da calidade de vida dos nosos veci-

ños e veciñas. Sempre decidimos as prioridades e buscamos

as vías de financiamento, colaborando con outras Administra-

ción, sempre que o Concello non poida valerse por sí mesmo. 

P.- ¿Percibe que as demais Administracións públicas cola-

boran como merece o noso municipio?

Vicente.- Nunca podemos dicir que sexa suficiente, porque

sempre queremos máis. Pero debemos ser razoables e aspi-

rar a aquelo que é factible. Nese senso opino que a nivel de

fomento do emprego, dotación de servizos e de infraestru-

turas esa colaboración é importante e imprescindible.

P.- ¿Qué o que máis lle preocupa como alcalde?

Vicente.- O peor a perda de poboación, un problema xera-

lizado e unha preocupación que temos todos os alcaldes de

concellos rurais. Estamos nunha época complicada nese

senso, pero tampouco podemos facer moito. Agardo se ato-

pen solucións e que sirvan para a xente continúe vivindo

nos seus pobos. Mentres tanto, a nosa obriga é que todos

melloren as súas condicións de vida.

P.- Nembargantes, as obras do AVE supoñen outra oportu-

nidade laboral para moita xente...

Vicente.- Desde que comezaron as obras triplicáronse os

afiliados á Seguridade Social no concello, pero son contra-

tos precarios e inestables que non sempre fixan poboación,

porque unha vez finalizados os traballos moitas de esas per-

soas vanse. Pero é indubidable que para algúns veciños do

municipio supoñen unha oportunidade importante. As obras

reactivaron un movemento de retorno, no caso de aqueles

que marcharan fora e regresaron porque había traballo.

“Para o Goberno municipal, o emprego e

tan importante como as grandes obras

públicas, porque ese obxectivo ten unha

clara finalidade social, axudando a moitas

persoas e familias”.

“Sempre quedan cousas pendentes,

por moito que se faga, e ese é o

noso obxectivo: satisfacer a todos

os veciños e veciñas do concello”



Páxina 8

Castrelo do Val 2016/2017

Premio María Casares
para Alberto Rolán

O noso veciño Alberto Rolán destaca xa como
un dos grandes talentos da escea galega. O
refrendo á súa traxectoria como actor teatral
producíuse na gala dos premios María Casa-
res, no que recibíu o premio ao mellor actor
secundario, pola obra "O Principio de Arquíme-
des", que acaparou outros catro premios
importantes. Nos últimos anos leva unha inten-
sa actividade interpretativa en teatro, cine e
televisión, en series como Rías Baixas, Terra de
Miranda, Matalobos, O Faro, etc

O concelleiro de Cultura de Castrelo do Val, José Luis Santiago "Pello",
formou parte do equipo de coordinación do Festival Internacional de Cur-
tas "Vía XIV", que tratou sobre as tradicións etnográficas, a historia e a
identidade da nosa comarca. Destacados persoeiros disertaron sobre
temas como a impronta antropolóxica que a raia deixou a un lado e outro
da mesma, a cargo do profesor Mandianes Castro; a romanización do Val
do Támega, polo catedrático Colmenero; a emigración na nosa terra, por
Xerardo Dasairas; e o Entroido, como base cultural dunha terra, a cargo
de Miguel Losada, presidente da Sociedade Antropolóxica Galega (de
esquerda á dereita: Luciano Rivero, Emilia Somoza (concelleira de Cultu-
ra de Verín), Antonio Rodríguez Colmenero (ponente), Jorge Godás e
José Luis Santiago "Pello", membros do equipo coordinador do festival).

Os concellos da Mancomunidade de Verín subscriben

un compromiso de defensa medioambiental do Val do Támega

O
alcalde de Castrelo do Val,
Vicente Gómez, e os responsa-
bles dos outros concellos da

Mancomunidade de Municipios de
Verín subscribiron o pasado 30 de
outubro a declaración institucional
que recolle o seu compromiso con
medio ambiente do Val do Támega,
documento que calificaron como "his-
tórico". Esta declaración contempla a
adopción de políticas concretas de

sustentabilidade. Os seis alcaldes fixeron un
chamamento ao desenvolvemento de pro-
xectos cos que se podería chegar a optar a
20 millóns de axudas contempladas neste
eido pola Unión Europea. O Val  do Támega
xa dispón desde hai varios anos do carácter
de LIC (Lugar de Interese Comunitario), o
que lle permite ter dereito a estas axudas
(sempre en base a proxectos de preserva-
ción, control e mellora do medio ambiente.

Festival Internacional de Curtas “Vía XIV”
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Corporación Municipal

Mª Ángeles Borjas, nova concelleira

A dimisión de Manuel Pérez Araújo, substituído por María Ángeles Borjas Cid, foi o segun-
do cambio no grupo municipal do PP desde as últimas eleccións municipais. Con anterio-
ridade, Carlos Romero Martínez (nº 2 da candidatura) deixara o seu posto ao número 4,
Emilio José Costa. A Corporación Municipal está agora integrada por: Vicente Gómez Gar-
cía, alcalde, e os concelleiros Américo Santiago Silva, María del Mar Valle Álvarez, Ramón
Cañizo Montero, José Luis Santiago Rodríguez e Daniel de Dios Manso, polo PSdeG-PSOE;
e Luis Roberto Rodríguez González, Emilio José Costa e Mª Ángeles Borjas Cid, polo PP. Mª Ángeles Borjas Cid

Apoiando á xuventude

para que traballe no rural

O Concello organizou durante varias xornadas de setem-
bro e outubro un ciclo de conferencias para informar á
xente nova sobre as posibilidades de crear autoempre-
go ou cooperativas na nosa terra. Unha das temáticas
foron as charlas sobre a agricultura e a gandería ecoló-
xicas, e a apicultura ecolóxica, que teñen un gran poten-
cial aínda por desenvolver en Castrelo do Val. A segun-
da tratou sobre o Emprendemento e autoemprego, co
obxectivo de formar á xuventude en aspectos relaciona-
dos coa creación dunha empresa. E, por último, abordá-
ronse as técnicas para afrontar unha entrevista de tra-
ballo ou para elaborar un curriculum.

O Servizo de Axuda no Fogar
coidou a 47 persoas

O departamento municipal de Servizos Sociais, que se
coordina a través da Mancomunidade, segue a ser unha
peza clave para atender ás persoas e familias que máis
o necesitan. Unha das prestacións máis importantes é a
de Axuda no Fogar, que contou en 2016 con 47 usua-
rios: 40  foron a través da Lei de Dependencia, e outros
7 polo chamado sistema de "libre concurrencia". En
total, prestáronse 1.342 horas deste servizo, a cargo de
14 auxiliares. ■

Castrelo do Val intégrase no
Centro de Información á Muller

O Centro de Información á Muller (CIM) de Verín  pres-
ta agora servizo tamén aos concellos que integran a
Mancomunidade. O centro conta cunha asesora xurídi-
ca, unha asesora psicolóxica e a directora. No pasasdo
ano, o CIM de Verín reicbíu 372 consultas e atendeu a
188 persoas. Ademáis da información e asesoramento,
neste CIM desenvólvense programas de coeducación,
conciliación e promoción da igualdade. Tamén levou a
cabo un curso de alfabetización dixital de mulleres. ■
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O Concello colabora cos pobos
interesados na celebración das
clases de psicomotricidade e
nos talleres de memoria, dúas
modalidades de saúde activa
especialmente indicadas para
as persoas maiores. O pasado
ano celebráronse en Castrelo,
Nocedo e Gondulfes. En 2016
incorporáronse, tamén, os veci-
ños e veciñas de Piornedo,
onde gozan de gran aceptación,
e  Monteveloso. Raquel Santa-
marina encárgase das clases
de psicomotricidade, adapta-
das sempre á condición física
dos participantes, e do taller de
memoria, no que se estimulan
as lembranzas dos participan-
tes con técnicas específicas.

Gondulfes

Monteveloso

Castrelo

Piornedo

Nocedo

Gondulfes

A "1ª Camiñada das Portas do Invernadeiro"
reuníu en Campobecerros, o día 10 de xullo, a
cerca de cen afeccionados ao deporte na natu-
reza. Os sendeiristas puideron elixir entre tres
rutas: a máis curta, de 4,5 quilómetros; unha
intermedia, de 13,5 qms; e a longa, de case 17
qms. Estivo organizada pola Mancomunidade
de Montes en Man Común, coa colaboración
do Concello de Castrelo do Val.



A Asociación Os Trasnos e a
Deputación organizaron a cuarta
edición da Festa da Cebola Grela-
da e do Porco Celta, que contou
coa colaboración do Concello de
Castrelo do Val. Cerca de 200
persoas reuníronse no centro
multiusos para degustar empa-
nada, cebola grelada, churrasco,
salchichas de porco celta, postre
e bebidas. Esta é outra festa gas-
tronómica que, pouco a pouco,
vaise consolidando. 

A Festa do Forno de Cas-

trelo reuníu o pasado 6 de

agosto a veciños e foras-

teiros que, co paso dos

anos, teñen unha cita obri-

gada neste evento gastro-

nómico que organiza a

Asociación "O Casteliño".

Empanada e carne de

becerro ao espeto, con

guarnición de ensalada de

leituga e tomate, coa a

bica e o viño da comarca

de Monterrei, saciaron o

apetito de máis de 300

persoas que participaron

nesta edición. 

Unha das novidades foi a

carne de becerro, elabo-

rada ao espeto por coci-

ñeiros portugueses, que

empregaron case dez

horas en completar o seu

traballo. Houbo música

de charanga para animar

o ambiente e bos mo-

mentos para o reencontro

da xente que vive na emi-

gración cos veciños que

residen na nosa terra, e

que aproveitan estas ce-

lebracións para revivir

contos e vellas historias

de cando eran mozos.
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Durante as vacacións de Nadal e Aninovo o Concello de
Castrelo do Val organiza outra xeira de actividades para
os rapaces de 4 a 12 anos, entre o 26 de decembro e o
5 de xaneiro. A proposta vai na mesma liña, procurando
unha mellor socialización, o desenvolvemento das capa-
cidades creativas e moitos xogos.

Ademais da natación, algunhas actividades programa-
das tiveron lugar nas piscinas municipais. Unhas insta-
lacións moi concorridas durante todo o verán. Agora, o
Concello prepara acometer unha reforma de cara a pró-
xima campaña estival para mellorar a zona de baño.

O Concello organizou durante o verán actividades
lúdicas para os nenos e nenas de 4 a 12 anos. É
unha forma de disfrutar, aprender e conciliar a vida
laboral e familiar.

A Ludoteca de Castrelo do Val contou con 20
rapaces, atendidos por dúas monitoras,
durante tres meses do verán. Realizaron acti-
vidades deportivas, formativas, lúdicas,
excursións e rutas pola contorna.Tamén tive-
ron “días temáticas” coa visita a empresas do
noso concello.


