
Completada a formación do Obradoiro Táme-
ga III, os concellos da Mancomunidade de
Verín-Monterrei, promoven co apoio da Xun-
ta de Galicia, un novo programa para 20 per-
soas en albanelería e traballos forestais.

O Concello de Castrelo do Val levou a cabo
ou xestionou obras para mellorar diversas
infraestruturas básicas que contribúen a
mellorar a calidade de vida dos veciños e
veciñas, como a estrada de Pepín-Ribas.

As Xuntas de Montes en Man Común colabo-
ran co Concello á hora de planificar obras e
servizos nos respectivos pobos. Centraron os
seus esforzos nas redes hidráulicas, estradas
e espazos públicos (parque infantil de Pepín).
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GASTOS 2018 INGRESOS 2018

Gastos de persoal 192.400,00 Impostos directos 239.000,00

Bens correntes e servizos 560.200,00 Impostos indirectos 1.000,00

Gastos financeiros 2.500,00 Taxas e outros ingresos 60.580,00

Transf. correntes 100,00 Transferencias correntes 495.020,00

Investimentos reais 48.200,00 Ingresos patrimoniais 2.050,00

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

Activos financeiros 0,00 Transferencias de capital 48.030,00

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

TOTAL GASTOS 826.400,00 TOTAL INGRESOS 845.680,00

O orzamento do Concello de Castrelo do Val
para 2018 experimenta un incremento de
case un 10% nos capítulos de gastos, men-
tres que os ingresos supoñen un 5% máis
que en 2017. Aínda así, está pevisto que os
ingresos superen aos gastos en 19.280
euros. Houbo acordo entre os grupos muni-
cipais e o 22 de novembro quedou aproba-
do por unanimidade. O capítulo de gastos
máis importante é o de bens correntes e
servizos, no que se inclúen tamén os Servi-
zos Sociais, que volven experimentar un
incremento respecto ao exercicio económi-
co anterior. No tocante aos ingresos, as
transferencias correntes supoñen a princi-
pal vía de financiamento municipal, xunto
cos impostos directos. ■

O orzamento municipal prioriza a atención ás persoas e familias con necesidades

Non é fácil loitar contra as adversidades climatolóxicas, e
se non que lle-lo digan aos produtores de castañas do noso
municipio. Castrelo do Val foi o concello máis afectado da
comarca, con máis de tres mil árbores danadas pola con-
xunción da neve, vento e xeada no anterior inverno. Un pro-
blema que se engadíu ás plagas de fungos e insectos que
padecen os nosos soutos.

É a hora de actuar, sen máis dilacións. O Concello é cons-
ciente de que o noso agro necesita un apoio permanente e
realizou xestións coa Xunta de Galicia e a Deputación para
recabar axudas aos veciños e veciñas afectados. A respos-
ta foron varias medidas para compensar as perdas dos

nosos agricultores, en forma de axudas directas para a refo-
restación e para apoiar técnicamente aos produtores de
castaña do noso municipio.

Esa colaboración institucional debe chegar tamén para a
dinamización económica e laboral. As distintas Comunida-
des de Montes realizan un importante traballo para rendibi-
lizar o sector forestal e, de paso, mellorar as infraestruturas
e os servizos dos pobos. Neste empeño non están sós, e
tanto o Concello de Castrelo do Val como as outras Admi-
nistracións públicas deben seguir apoiando estas iniciativas
para asentar poboación e mellorar a situación dos nosos
pobos e das súas xentes.
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O alcalde, Vicente
Gómez, compartíu a
cabeceira da mani-
festación cos depu-
tados autonómicos
Raúl Fernández e
Noa Presas, o cura
Julio Rodríguez,
membros da Corpo-
ración e represen-
tantes doutras for-
zas políticas.

D
espois de moito agardar por prome-
sas incumpridas, o Concello de Cas-
trelo do Val uníuse a outras forzas

políticas e sindicais para reivindicar a repo-
sición da capa de rodadura da estrada OU-
114 e das outras afectadas polo tráfico da
maquinaria pesada que traballa nas obras
do AVE. Neste acto tamén tivo un papel
protagonista o cura de Campobecerros,
Julio Rodríguez López. O
lema da manifestación foi
"Esto clama ao ceo". Arre-
dor de 150 persoas, enca-
bezadas polo alcalde, Vi-
cente Gómez, varios
membros da Corporación
local, os deputados Raúl
Fenández (PSdeG-PSOE) e
Noa Presas (BNG-NÓS) e

moitos veciños da zona percorreron un
tramo da estrada ata a estación de Cam-
pobecerros, primeiro, e as oficinas das
empresas construtoras. A consigna era
clara: lograr que o ADIF, que xestiona as
infraestruturas ferroviarias, e as propias
empresas reparasen os desperfectos que
levaban ocasionados nos últimos cinco
anos, e non se limitasen a efectuar bache-

os de pésima calidade.
A marcha de protesta coincidíu coa ini-

cio do acondicionamento de estradas e
camiños de titularidade autonómica e
local, anunciado polo ADIF. O alcalde de
Castrelo do Val, Vicente Gómez, amosou-
se crítico con esta actuación por consi-
derar que "os traballos que están a facer,
de simple bacheado, ademais misturan-

do formigón con asfalto,
non resolverán o proble-
ma que eles mesmos
xeraron. E digo máis -
engadíu o alcalde-, al-
gunha solución terán
que facilitar para as
estradas municipais se
non queren que saiamos
a protestar de novo".

Unidos contra o deterioro da estrada polos vehículos pesados que traballan na rede de alta velocidade

As empresas do AVE acondicionaron a estrada OU-114
a raíz da protesta de colectivos políticos e veciñais
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Novas iniciativas municipais

O Concello xestionou
obras importantes para
mellorar infraestruturas e
servizos públicos

O
Concello de Castrelo do Val acometeu duran-
te o ano 2017 importantes proxectos de
obras, encamiñados a mellorar os servizos e

as infraestruturas municipais que inciden na calida-
de de vida de todos os veciños e veciñas. Ao
mesmo tempo, xestionáronse novas iniciativas que
serán realidade ao longo do próximo ano.

MELLORA DA PISTA DE PEPÍN
QUE COMUNICA CON RIBAS
A través do Plan MARCO, xestionado pola Axencia
Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), o
Concello de Castrelo do Val promoveu a pavimen-
tación e asfaltado da pista que enlaza o pobo de
Pepín coa estrada de Pepín a Ribas. Este vial ten
case 500 metros e supón un aforro de tempo na
comunicación entre os dous núcleos. Tamén se
mellorou unha rúa de Castrelo do Val. Tivo un custe
de 46.092 euros, cunha aportación de 38.000
euros da Xunta de Galicia. 

NOVOS PLANES DE OBRAS PARA
CASTRELO E NOCEDO
Os Planes de Obras Provinciais, nos que colaboran
a Deputación de Ourense e o Concello de Castrelo
do Val, teñen previsto acometer nos próximos
meses actuacións para mellorar a rede viaria en
Castrelo e Nocedo. Na capitalidade municipal per-
mitirán pavimentar a rúa Ribeira, cun orzamento de
48.000 euros. En Nocedo está previsto adecentar
as rúas do Cruceiro e da Fonte, con 35.000 euros.

PAVIMENTACIÓN E MELLORA DE
SERVIZOS NA RÚA SALGARIÑOS
O Concello de Castrelo do Val levou a cabo as obras
do entubado da canalización de servizos e a pavi-
mentación da rúa Salgariños de Castrelo. Foi un
proxecto financiado íntegramente polo Concello
con 11.000 euros. Desta forma subsánanse as defi-
ciencias detectadas e contribúese a unha mellor
eficiencia deses servizos públicos.

A conexión entre os pobos de Pepín e Ribas quedou mello-
rada co asfaltado dunha nova pista, grazas á aportación do
Plan MARCO, financiado con fondos da Unión Europea. O
novo vial enlaza dúas das estradas principais nesta zona.

En Nocedo do Val realizáronse obras de mellora da praia flu-
vial, cun novo sistema de rego e barandelas, e diversas pavi-
mentacións de rúas. Un dos proxectos  implicou á Xunta de
Montes e ao propio Concello de Castrelo do Val.

Na rúa Salgariños de Castrelo instalouse unha nova canali-
zación para a recollida da augas pluviais. Aproveitouse a
apertura da gabia para o ensanche da rúa, máis accesible
agora para peóns e vehículos de motor.

Estrada Pepín-Ribas

Nocedo do Val

Castrelo do Val / rúa Salgariños
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NOVA CAPTACIÓN DE AUGA EN
MONTEVELOSO
As limitacións dos mananciais existentes obrigaron
a realizar unha nova captación de auga en Monte-
veloso. Foi un proxecto compartido pola Deputa-
ción Provincial de Ourense e o Concello de Castre-
lo do Val, cun investimento de 16.600 euros (o
Concello aportou 6.600€). Esta obra reforza o ser-
vizo e garante unha boa subministración de cara ao
futuro.

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN E
MELLORA DO SANEAMENTO
O Concello investíu 6.700 euros nas obras de pavi-
mentación en Lamas (Nocedo). Outro proxecto
municipal foi o da mellora do saneamento e depu-
ración de residuais en Fondougás (Castrelo do Val).
Neste caso, o investimento foi de 8.000 euros.

AS PISCINAS ADÁPTANSE PARA
UN FUNCIONAMENTO ÓPTIMO
A Deputación colaborou con 30.000 euros nas
obras de reparación das piscinas municipais de
Castrelo do Val. Os traballos centráronse na reno-
vación do pavimento de gresite e das reixillas para
a recollida da auga rebordada. Nesta cantidade
está incluída a reparación da máquina de electróli-
se para a depuración da auga.

A Deputación Provincial aportou outros 19.360
euros para a adquisición dun brazo acoplable para
a desbrozadora do Concello.

TRABALLOS PARA MELLORAR A
PRAIA FLUVIAL DE NOCEDO
A través dunha subvención da Rede Natura de
10.624 euros realizouse a instalación dun sistema
de rego na praia fluvial de Nocedo. Nesta zona
tamén se procedeu ao desmontaxe e instalación
dun novo valado con 10.156 euros, aportados polo
Concello de Castrelo do Val (2.550€) e o resto da
Axencia de Turismo de Galicia.

CONSTRUCIÓN DUNHA PISTA PARA
A PRÁCTICA DO PÁDEL
Un convenio do Concello de Castrelo do Val coa
Deputación Provincial de Ourense e a Secretaría
Xeral para o Deporte permitíu construir unha pista
para a práctica de pádel. O investimento inicial foi
de 37.000 euros. Posteriormente, as xestións coa
Deputación permitiron outra achega de 25.000
euros para a cubrición da cancha de xogo.

A limpeza do río de Castrelo, no tramo urbano da capitalida-
de municipal, necesitou o investimento de 9.400 euros. Reti-
rouse a maleza e se nivelou a canle fluvial para evitar rebor-
des e asulagamentos no futuro.

A reforma da maquinaria, do pavimento e da recollida da
auga que reborda da piscina contribúe a mellorar estas ins-
talacións recreativas, que seguen a figurar entre as máis
valoradas polos usuarios de toda a comarca.

A nova pista de pádel é unha contribución á prática deportiva
por parte da Secretaría Xeral para o Deporte, a Deputación e
o Concello. O investimento inicial de 37 mil euros, compléta-
se con outros 25 mil para a cubrición da cancha.

Pista de pádel

Piscinas municipais

Río de Castrelo
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OO
s traballos de roza e limpeza en espazos públicos, tra-
ballos nun muro da Ribeira de Castrelo e o acondicio-
namento da fachada da Casa do Concello son algun-

has das actuacións previstas no concello de Castrelo do Val
polo Obradoiro de Emprego "Támega IV", que se desenvolve
durante nove meses (de setembro de 2017 ata xuño de
2018), nos municipios de Laza, Vilardevós, Oímbra, Cualedro,
Monterrei e Castrelo do Val. Trátase dun novo proceso for-
mativo para 20 traballadores desempregados, que desenvol-
ven unha especialización teórica e prática nas modalidades
de cantería, medio ambiente e axuda no fogar. No seu finan-
ciamento participan a Xunta de Galicia, a través da Conselle-
ría de Economía, Emprego e Industria, e o Fondo Social Euro-

peo, mentres que os Concellos participantes aportan os
materiais de obra empregados nos distintos proxectos.

Este programa ofrece aos alumnos e alumnas a posibili-
dade de acceder a un posto de traballo, ao tempo de reci-
bir formación de informática e charlas sobre seguridade e
hixiene no traballo, cooperativismo, inserción laboral, sensi-
bilización medioambiental e igualdade de xénero.

A promoción laboral segue a ser outro obxectivo impor-
tante do Concello de Castrelo do Val, a través dos distintos
Obradoiros de Emprego nos que ten participado nos últimos
anos, e tamén coas contratacións de persoal para cubrir
servizos específicos en colaboración coa Deputación Pro-
vincial de Ourense e a Xunta de Galicia. ■

Realizan traballos en espazos públicos do municipio

Castrelo do Val colabora na formación
teórica e prática de 20 persoas a través do
Obradoiro da Mancomunidade

Obradoiro  de Emprego “Támega IV”Obradoiro  de Emprego “Támega IV”

Presentación en Albarellos

Os alcaldes de
Monterrei, Laza,
Vilardevós, Oím-
bra, Cualedro e
Castrelo do Val ,
cos alumnos/as e
o persoal directi-
vo, docente e
administrativo
que participa no
Obradoiro de
Emprego “Táme-
ga IV”, na pre-
sentación do pro-
xecto formativo.

Castrelo do Val, o concello da comarca
no que se creou máis emprego

O Observatorio Económico Ourensán reflicte que as comarcas
de Verín e Viana teñen 8 dos 53 concellos que xeneran empre-
go, destacando entre eles o de Castrelo do Val, segundo o infor-
me presentado polo presidente da Deputación, Manuel Baltar.
Así, na comarca de Verín cinco concellos foron xeradores de
emprego en 2016, e tres non conseguiron recuperar afiliacións.
Ademais de Verín (0,7%), medrou o mercado laboral en Castre-
lo do Val (6,7%), Oímbra (4,2%), Cualedro (1,2%) e Monterrei
(0,3%). E houbo baixada de afiliacións en Laza), Vilardevós e
Riós. O ano 2016 pechou con 6.533 afiliados á Seguridade Social
e a previsión para 2017 é consolidar ese crecemento.
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Vicente Gómez García,
alcalde:

“Queremos estar cerca dos
nosos veciños, solucionando
os seus problemas e tratando
de mellorar o que xa temos”

- En apariencia, o ano 2017 non foi  diferente a
outros recentes en canto ao traballo da Corpo-
ración municipal de Castrelo do Val...
Vicente.- Non sei o que poden apreciar os veciños e
veciñas, pero o certo é que, na miña opinión, foi moi
importante. Leváronse a cabo obras de mellora de
infraestruturas e de servizos en moitos pobos e pode-
mos dicir que estamos mellor que hai un ano, por
exemplo. Refírome tamén a que se executaron obras
de mellora de estradas, pistas e camiños, xestionadas
polo Concello, e se colaborou coas xuntas de montes
en outras moitas iniciativas. O obxectivo é estar sem-
pre cerca dos cidadáns. Solucionando problemas e
mellorando o que xa temos.
- Un momento importante foron as mobiliza-
cións para que a Axencia estatal das Infraestru-
turas Ferroviarias e as empresas repuxeran as
estradas danadas polas obras do AVE. Cómo
vivíu ese intre?
Vicente.- Como moitos veciños e veciñas de Cam-
pobecerros e os outros pobos da montaña. Destacaría
a unión de todos, por enriba das diferencias partidis-
tas, xa que así logramos que o ADIF tomase cartas no
asunto e traballase na reparación da rede viaria afecta-
da por esas obras. Pero debemos seguir vixilantes
para que no futuro non volvan a repetirse situacións
como ésta, de estar meses e meses pisando baches.
A participación veciñal foi clave nesta reivindicación
que todos entendemos que é xusta.
- Outra noticia destacada foi a referida aos
datos do Observatorio Económico Ourensán.
Cómo valora que Castrelo do Val fose o conce-
llo con mellores perspectivas no tocante á cre-
ación de emprego na comarca de Verín?
Vicente.- Dende hai moitos anos, o Concello traba-
lla, como un dos obxectivos prioritarios, na formación
laboral, a través dos obradoiros de emprego e outros
programas de fomento de contratacións. Moitos
deses alumnos e alumnas están traballando en empre-
sas ou como autónomos, o que representa a mellor
constatación de que ese esforzo a prol da dinamiza-
ción laboral está dando os seus froitos. Tamén hai que
destacar que as obras do AVE e varias empresas locais
contribúen a que diminúa o número de desemprega-
dos. Agora hai que agardar que esa tendencia de cre-
ación de emprego se manteña no futuro.

- Cómo se presenta o novo ano en canto a iniciati-
vas municipais de emprego?
Vicente.- Como dicía, para o Concello de Castrelo do Val
é importante, polo que seguiremos xestionando a contra-
tación de personal para favorecer o emprego e mellorar
os servizos municipais. Ao mesmo tempo están a desen-
volverse a través da Mancomunidade dous Obradoiros de
Emprego: un de seis meses para 15 mozos e mozas, e
outro de nove meses para 20 persoas maiores.
- E a nivel de servizos públicos e de infraestrutuas
municipais, como se presenta o 2018?
Vicente.- Temos claro que hai que seguir apoiando e
potenciando os servizos sociais. O número de persoas
maiores aumenta e moitos demandan servizos específi-
cos para continuar nas súas casas. Eiquí é cando o Servi-
zo de Axuda no Fogar adquire a súa verdadeira dimensión
de servizo fundamental para o Concello de Castrelo do
Val. A nosa obriga é potencialo o máximo posible para que
todos os que o demandan sigan disfrutando dunha boa
calidade de vida. E a nivel de infraestruturas, queremos
seguir avanzando, na mesma liña que en anos anteriores,
na mellora de estradas, pistas e camiños, do alumeado
público e das redes de abastecemento e saneamento,
que, moitas veces, tamén marcan a pauta do que debe
ser o progreso e a modernidade nun concello coma o
noso. A nosa intención é chegar ata onde poidamos co
orzamento que temos, e solicitar apoio a outras Adminis-
tracións públicas. A colaboración coas Comunidades de
Montes do municipio tamén debe ser permanente e
importante para o progreso dos nosos pobos.
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As Comunidades de Montes
colaboran na mellora de
infraestruturas locais

O Concello de Castrelo do Val tamén cola-
bora coas Comunidades de Montes, colec-
tivos sempre solidarios e que botan unha
man alí onde a institución municipal non
pode chegar. Os veciños e veciñas disfru-
tan xa duns servizos importantes e agardan
por outros que serán axiña realidade.

Alberto Piñeiro Álvarez, presidente da Xunta de Montes de Pepín:
"O vindeiro ano non sacaremos lotes ata maio porque hai
moita madeira queimada en Galicia"
A de Pepín foi unha das xuntas de montes máis activas do último ano. A qué dedican a venda da madeira?
Alberto.- En 2017 fixemos o parque infantil, cunha axuda do 50% do Plan Leader. Tamén traba-
llamos nunha nova captación de auga unha pista perimetral do pobo. O ano pasado investimos
a metade dos cartos que nos correspondían pola madeira, e este ano foi o resto. Por lei temos
estipulado que o 40 por cento ten que revertir en traballos no monte, e o resto , outro 60 por
cento, reinvertímolo en Pepín. 
Cómo se vivíu o período estival, co alto risco de incendios?
Alberto.- Bastante ben. Houbo só un pequeno lume a primeiros de ano, que afectou a uns cinco
mil metros cadrados nunha zona que non era comunal.
Cales son as previsións para o 2018?
Alberto.- Non temos previsto vender madeira por agora, porque hai moita queimada por toda
Galicia e ten preferencia, segundo a normativa da Xunta. O normal é sondear aos madeiristas e
sacar lotes a finais de ano, pero coa situación actual non os imos ofertar ata o mes de maio, polo
menos. O novo parque infantil

e a mellora de camiños
foron algunhas das ac-
tuacións en 2017 da
Xunta de Montes de
Pepín, que xestiona
case mil hectáreas de
superficie arborada.

Campobecerros
O novo depósito, necesario

A repoboación forestal e a limpeza do monte,
pero tamén o investimento en obras públicas
para o pobo. Con esta filosofía, a Comunidade
de Montes Veciñais en Man Común de Cam-
pobecerros, que preside Xosé Barxa, leva a
cabo periódicamente traballos de repoboación
e saneamento da súa zona, como unha forma
de previr os incendios forestais. Un dos logros
máis recentes foi a construción dun novo
depósito de auga: “É un proxecto tamén pen-
sado para o futuro -asegura Barxa-, tendo en
conta o cambio climático e os problemas que
xa vemos en outras zonas co abastecemento.
Penso que a situación de Campos é boa nese
sentido, pero hai que ser previsores polo que
poida pasar”.

Xosé Barxa Branco

Novo depósito

Parque infantil

Replantacións
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Ramón Cañizo Montero, presidente da Xunta de Montes de Fontefría:
"Fixemos obras necesarias para o pobo e agora queremos
acondicionar o entorno da igrexa e do velorio"

Cesáreo Parada
Cid (Gondulfes):

En Gondulfes, os veciños consideran que teñen bos servi-
zos, pero que tamén son mellorables, sobre todo no referido
a espazos públicos, xa que consideran que hai un déficit de
lugares de convivencia e recreativos. A intención da Xunta
de Montes que preside Cesáreo Parada é cambiar a estéti-
ca do centro do pobo, a carón do forno comunitario, para
darlle outro aire a Gondulfes: "Levounos algún tempo com-
prar unhas casas deshabitadas e agora queremos aprovei-
tar o terreo para construir unha zona de lecer, no entronque
das dúas rúas", proxecto no que tamén quere que se impli-
que o Concello de Castrelo do Val. "Sería unha axuda ben
recibida e contribuiría a mellorar un lugar de recreo que é
necesario para o pobo", sinala Cesáreo.

A Xunta de Montes de Fontefría realizou varias obras que demandaban os seus veciños
e veciñas, e que son complementarias de outras que levou a cabo o Concello nos últi-
mos anos. "O arranxo da pista de Monteveloso, no tramo de Fontefría, a reparación de
bacheos no centro do pobo ou a construción dun muro para mellorar o acceso de vehí-
culos", son, según Ramón Cañizo, algunhas das actuacións máis importantes e que
supuxeron un desembolso de 15.000 euros.

Pero sempre surden novas necesidades e compre afrontalas. De cara ao futuro,
Ramón considera que "hai que mellorar o entorno da igrexa e do velorio", ademais de
mellorar camiños e, sobre todo, o que vai ata a fosa séptica, un vial de case 300 metros.
"Se hai posibilidade de facelo nós, ben, e senon que o Concello colabore con estas obras
que son necesarias para Fontefría".

"Adquirimos os
terreos para 
construir unha
praza pública a
carón do forno que
vai cambiar o
aspecto do pobo”

Zona do forno que se vai ampliar trala
adquisición de vivendas contiguas.

A pavimenta-
ción e mellora
do entorno do
velorio e da
igrexa parro-
quial son
obxectivos de
futuro para o
Concello e a
Comunidade
de Montes.
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Manuel Martínez Barreira, presidente da Xunta de Montes de Ribas:
"Investimos no pobo porque a lei así o esixe pero, sobre todo,
porque queremos que todos os servizos estean en bo estado"
A preocupación de Manuel Martínez "Roquete" é mellorar os servizos de Ribas, contan-
do coa colaboración do Concello sempre que sexa posible. Aínda así, a Xunta de Mon-
tes realiza actuacións obrigadas pola actual lei da Xunta de Galicia que obriga a investir
en servizos e infraestruturas locais o 60 por cento dos cartos ingresados pola venda de
madeira, e o outro 40 por cento en traballos de limpeza e reforestación nos montes. "Rea-
lizamos obras para mellorar a traída -sinala Manuel-, despois de meter máis de 300
metros de tubería desde a rede xeral por todo o pobo, e o asfaltado da rúa principal, con
50.000 euros de gasto". Estas obras veñen despois de que en anos anteriores se reali-
zasen tamén outros traballos de mellora en pistas, nun pozo e nunha fonte. "Quedan cou-
sas por facer -na opinión do presidente-, pero as actuacións están sen decidir, aínda que
xa temos previsto cortar madeira que xa está dispoñible".

José M. Carrasco
Araújo (Nocedo):

Desde hai oito anos, José Manuel Carrasco leva o control da
Comunidade de Montes de Nocedo, que xestiona unhas 480
hectáreas. Comparten con Campobecerros a preocupación
pola auga e non queren ter problemas no futuro: "Fixemos un
pozo -aclara José Manuel- para mellorar o subministro. Xa
había ún, pero este serve de reforzo para o depósito de abas-
tecemento". Nesta obra realizouse un investimento de 5.500
euros, xa que ademais da perforación construíuse unha
caseta e se instalou a traída eléctrica. "Xa tiñamos auga de
mananciais e un pozo anterior, pero este fíxose para bombe-
ar en caso de necesidade", matiza o presidente. Outra obra
importante, na que gastaron outros 2.750 euros, foi a cons-
trución dun estacionamento a carón do cemiterio.

"Traballamos para
mellorar o

abastecemento
cunha nova

captación para
evitar problemas de

cara ao futuro”

A Comunidade de
Montes Veciñais en

Man Común de
Ribas levou a cabo
o formigonado de

varias rúas, que
contribúe a facilitar
o tráfico de vehícu-
los e  a seguridade

das persoas.

Obras de reforma da rúa Caserío,
coa nova pavimentación, na que se
investiron 15 mil euros.
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Secundino Alonso García, presidente da Comunidade de Montes
Veciñais en Man Común de Portocamba:

A Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Porto-
camba xestiona unhas 1.400 hectáreas de superficie. Dende
hai seis anos, Secundino Alonso García é a cabeza visible dun
proxecto que pasa pola limpeza do monte, desbroces, a elimi-
nación da madeira podre e un aproveitamento racional e sosti-
ble da terra.
P.- Qué criterio utilizan á hora de elixir as especies a refo -
restar?
Secundino.- A maioría faise con piñeiros, que se adaptan
ben a terra, aínida que tamén hai en zonas concretas carballos,
castiñeiros, bidueiros, amieiros, cerdeiras, freixos, acivros,...
P.- Estiveron libres de incendios forestais nos últimos anos?
Secundino.- Houbo algún pequeno, que se puido controlar a
tempo. Nos temos o monte bastante limpo, pero os lumes
importantes anos atrás viñeron dende Cercedelo, pero ahí non
podemos actuar.
P.- Cómo planifican os traballos de limpeza?
Secundino.- Fanse desbroces periódicamente, aproveitando

“A Xunta fixo a Lei
de Montes para
asentar poboación
no rural e o efecto
que está a provoar é
todo o contrario”

José Carlos Rodríguez Pérez, presidente da Xunta de Montes de San Paio:
"Temos unha parte pechada para o pastoreo, que nos aforra
cartos á hora de facer desbroces e limpeza do monte baixo"

Unha das comunidades máis pequenas é a de San Paio, con só catro comuneiros. José
Carlos Rodríguez preside desde 2011 unha xunta que ten a particularidade do uso de
gando para aproveitar a zona de pastoreo e, de paso, manter limpo o monte: "Antes, os
veciños pastoreaban todo -afirma Carlos-, pero agora só quedan 14 vacas nunha zona
acoutada". É tamén unha solución económica, "porque fan a limpeza do monte durante
todo o ano e así evítanse incendios forestais". Considera que o cortalumes está limpo  e
"eso tamén axuda a previr problemas futuros". No referido a obras, esta Comunidade de
Montes traballou na canalización da auga desde unhas novas captacións ata o interior do
pobo. Agora están pendentes de que se fagan novas limpezas e desbroces nas zonas
arboradas.

Arqueta empre-
gada na cana-
lización para
mellorar a
acometida de
auga ao pobo
de San Paio, e
vacas pastando
no comunal.

subvencións. Este traballo é fundamental para libera-
lo monte do lume. Este ano fixemos un cinturón de
protección arredor do pobo, na parte con máis risco, e
queremos continuar ese traballo no futuro. As uces,
xestas e toxos son masa forestal combustible que
temos que controlar.
P.- Está de acordo en que o pastoreo pode axudar
a previr a lacra dos incendios?
Secundino.- Sería a salvación dos montes e da
montaña. Eso limitaría a caza que, aínda que se enfa-
den moito os cazadores, é do peor que hai no monte.
P.- En que invisten os cartos da venda da madeira?
Secundino.- Todo o que recadamos na Comunida-
de de Montes de Portocamba é investido en obras
comunitarias para o pobo e no coidado do monte.
Acondicionamos camiños, pavimentamos as rúas do
pobo, fíxose un depósito de auga para helicópteros,  e
tamén é importante o acceso da estrada Portocamba-
Campos para ir ata a Ribeira.O gasto en obras é dun
30%, outro 40% vai, por lei, para o coidado do monte,
e o resto queda de remanente en previsión de futuras
actuacións
P.- Qué opina da Lei de Montes da Xunta de Galicia?
Secundino.- É manifestamente mellorable e penso
que lles debe dar máis protagonismo aos pobos e ser
menos restrictiva. E ten unha contradicción, xa que se
está feita para asentar poboación, penso que o efec-
to é todo o contrario. Outro problema é que obriga a
unha xestión profesional do monte.



Manuel González
Pérez (Servoi)

Máis de dúas décadas como pedáneo e presidente dos comu-
neiros de Servoi, Manuel González Pérez lembra o traballo rea-
lizado neste pobo: "primeiro fíxose a piscina, e despois varias
actuacións en camiños, como o muro na entrada do pobo para
que retivese os cascallos que caían sobre a pista. Tamén se
mellorou unha canella, que fai de atallo para ir á estrada a coller
o bus, coa colaboración do Concello". O acondicionamento de
camiños e os desbroces e limpezas de masa forestal en malas
condicións tamén merecen a atención desta Comunidade de
Montes que se víu moi afectada polos incendios dos últimos
anos. As replantacións son, pois, obrigadas en Servoi para
aproveitar un monte que debe dar moito máis de sí. 

“T ivemos mala sorte
cos incendios dos últi-

mos anos e agora
estabamos traballando

para recuperar ese
monte con novas plan-

tacións de piñeiros”

Muro de pedra nun dos acceso ao
pobo de Servoi.
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José Alonso Prieto, presidente da Xunta de Montes de Veiga de Nostre e Sanguñedo:
“Aproveitamos a negociación coas empresas do AVE para conseguir
obras importantes para o nosos pobos, sobre todo na mellora de camiños”

A vida en Veiga de Nostre e Sanguñedo estivo condicionada nos últimos anos polas
obras do AVE, ao igual que en Campobecerros e Portocamba. Os comuneiros chegaron
a un acordo coas empresas construtoras para utilizar parte do monte comunal como
escombreira. Esta negociación trouxo, como resultado, segundo seu presidente José
Alonso "o arranxo de rúas e de varios camiños, e a cosntrución do muro de entrada ao
pobo en Veiga de Nostre, e tamén en Sanguñedo, varios camiños, un muro e outro depó-
sito, aproveitando os cartos que conseguimos a cambio de aumentar a escombreira".
Considera que aínda hai moito que facer nestes dous pobos, "porque sempre hai cousas
que se deterioran e novas necesidades", pero recoñece que, en xeral, a situación é bas-
tante boa. Unha percepción que fai José vinte anos despois da constitución da Comuni-
dade de Montes e na posterior xestión, na que tivo moito que ver a empresa de silvicul-
tura Braña.

Muro de granito cons-
truído na parte alta de

Veiga de Nostre, e, á
dereita, depósito de

auga, un servizo que
se vai ampliar con

outro novo que está en
fase de construcción.
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Reforma das instalacións escolares

Confirmados novos proxectos para 2018

Colaborando nunha educación máis eficaz

A colaboración do Concello de Castrelo do Val e a Consellería de Educa-
ción e Ordenación Universitaria permitirá realizar obras de mellora estéti-
ca no colexio público. Consisten no repintado do valado metálico exterior
e outras reparacións puntuais neste recinto escolar.

Está previsto o inicio inminente das obras de reasfaltado da estrada de
Campobecerros-Portocamba, que acometerá o ADIF a través da empresa
pública Tragsa. Para 2018, o Plan BASE, no que colaboran Deputación e
Concello, contempla pavimentacións en Gondulfes, Fontefría e Piornedo.

O Concello desenvolverá no primeiro trimestre de 2018 actividades de apoio
aos escolares do CEIP de Castrelo do Val. Personal especializado e contratado
polo propio Concello abordará nas aulas aspectos como a violencia de xéne-
ro, o acoso escolar, etc, dentro da liña de colaboración coa ANPA e a direc-
ción do centro.

Auditoría sobre o alumeado público
Unha auditoría encargada polo Concello determina as necesidades para mello-
rar a eficiencia do alumeado público no casco urbano de Castrelo. Nas con-
clusións do informe recoméndase a substitución de 259 puntos de luz por
outros de tecnoloxía LED, que suporían un importante aforro ás arcas munici-
pais. Para levalo adiante, solicitou unha subvención ao Instituto para a Diver-
sificación e Aforro da Enerxía (IDAE). 

Castrelo do Val, entre os

concellos da provincia

con maior apoio

ás políticas sociais

Castrelo do Val pode presumir de
"excelencia" no seu investimento
en accións de benestar social,
segúndo o listado que elaborou a
Asociación Estatal de Directores e
Xerentes en Servizos Sociais. O
noso municipio sitúase no cuarto
lugar entre os 92 concellos da pro-
vincia de Ourense, cun investi-
mento de 245 euros por habitan-
te/ano, a partir dos datos que figu-
ran consignados no orzamento
municipal.

Os programas de carácter social
axudan a cubrir as necesidades de
persoas e familias que sofren
algún tipo de carencia, discrimina-
ción ou desatención, para posibili-
tar a mellora da súa calidade de
vida, e supoñen un importante es-
forzo por parte do Concello de
Castrelo do Val.

O departamento de Servizos
Sociais, xestionado en colabora-
ción coa Mancomunidade de
Verín-Monterrrei, encárgase de
informar, orientar e asesorar sobre
os dereitos e recursos sociais exis-
tentes para solventar as necesida-
des dos veciños/as do Concello.
Tamén se encarga da tramitación
de subvencións e da posta en mar-
cha de programas e a realización
de proxectos.

Axuda no Fogar medra

en horas de servizo
O Servizo de Axuda no Fogar é un
piar básico na política social do
Concello. En 2017, pretáronse, de
media, 1.396 horas ao mes, bene-
ficiando a 44 usuarios na modali-
dade de dependencia, e outras
136 horas de unidades familiares
pendentes de valoración, o que fai
un total de 1.505 horas/mes. Do
Servizo de Axuda no Fogar Básico
están a beneficiarse outros 7 usua-
rios, atendidos durante 48 ho-
ras/mes.



Castrelo do Val, un Concello serio e respetado polos proveedores
Unha información publicada polo xornal La Voz de Galicia
sitúa a Castrelo do Val como o Concello que paga máis
rápido aos seus proveedores. Analizando a situación de
pagamentos entre os 312 concellos de toda Galicia, quen

o fai con máis celeridade é o de Castrelo do Val que afron-
ta os seus gastos sete días despois de telos contraído. Un
dato de prestixio que conleva aparellada unha imaxe de
seriedade e respeto por parte dos proveedores.

Amalia Carr era Diéguez,responsable da farmacia de Castrelo:

“A xente recibíume moi ben desde o primeiro día”
Cómo xurdíu a idea de vir a Castrelo?
Amalia: Pois eu estaba traballando en Laza, coa miña irmá, na
farmacia que nos traspasou o noso pai. Un bo día recibimos a
noticia de que a farmacia de Castrelo do Val estaba en venda
e optamos por medrar laboralmente, unha maneira de asegu-
rarnos un pouco o futuro. Eu vivo en Verín e por proximidade
decidín ser eu a que viña para Castrelo.
Ónde realizaches a túa formación?
Amalia: Estudei a carreira de Farmacia en Madrid, na Univer-
sidade Alfonso X o Sabio. Tamén me diplomei en Nutrición
Humana e Dietética na mesma facultade. Teño un máster en
deshabituación tabáquica pola Universidade de Sevilla e o títu-
lo de experto universitario en ortopedia pola Facultade de San-
tiago de Compostela.
Qué opina da xente deste municipio?
Amalia: Estou tremendamente encantada. A acollida e o reci-
bimento brindado por todos os veciños e veciñas foi marabi-
lloso. En ningún momento me sentín como unha forasteira. Xa
dende o primeiro día me sentín como na miña casa.
Síntese valorada no seu traballo?
Amalia: Sí, moito. Creo que este traballo me ofrece a posibi-
lidade de unirme moito ás persoas e de involucrarme, en certo

modo, nas súas vidas. Ao final súfrese coas pre-
ocupacións dos veciños e tamén se disfruta
coas súas alegrías. Creo que este sentimento é
recíproco por ambas partes.
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Amalia Carrera
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O Centro Multiusos acolleu a celebración do Magosto, recuperada dous anos des-
pois polo Concello. Os asistentes disfrutaron de castañas, chourizos e viño, revi-
vindo unhas datas tradicionais (nesta ocasión, o 11 de novembro).

A Festa da cebola grelada e
do porco celta, o Magosto e
a Festa do Forno convirten a
Castrelo do Val nun dos
concellos con máis celebra-
cións gastronómicas da
nosa comarca.

O campamento de verán serve para que os
rapaces aprendan, xoguen e se divirtan. Pero
tamén para coñecer mellor o noso concello,
con saídas programadas. Entre as actividades
figurou a visita á adega Franco Basalo, onde
realizaron debuxos e aprenderon cousas do
viño e das uvas. 

Festa da cebola grelada e do porco celta

Magosto

Festa do forno
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A segunda camiñada pola ruta das Portas do Invernadeiro reuníu a un

bo grupo de afeccionados á natureza  e ao deporte, que responderon á

invitación da Comunidade de Montes en Man Común de Campobece-

rros e do propio Concello de Castrelo do Val. Tivo un percorrido circu-

lar, con saída e chegada a Campos, e tres posibles rutas, en función da

condición física dos participantes, de 4,5, 13,6 e 16,8 quilómetros.

Contou coa colaboración de

varias firmas comerciais,

como Cabreiroá, Excave,

Multisport, Braña, Sendei-

ristas de Monterrei, as

UTEs Bolaño e Portocamba

e o Concello de Laza.

Os participantes recibiron unha camisola
e tiveron ocasión de repoñer forzas nun
punto de avituallamento.

Un percorrido fermoso polas estribacións do Macizo Central
que mereceu o aplauso de todos os camiñantes e que, sen
dúbida, todos deberíamos coñecer.


