
◆ Inauguración da pista de pádel no complexo deportivo de Castrelo.

◆ O Concello insta ao ADIF a que se subsanen os desperfectos polo AVE.

◆ Amplíase a atención a dependentes co Servizo de Axuda no Fogar.

◆ Candaira e o Concello recuperan a tradición dos danzantes de Fontefría.

A mellora da rede viaria local
e de espazos públicos levaron
ao Concello a xestionar a rea-
lización de varios proxectos,
nos que recibíu a colabora-
ción da Xunta de Galicia e da
Deputación Provincial.

Castrelo do Val participa no
Obradoiro "Tamega V", xestio-
nado a través da Mancomuni-
dade. Os 20 alumnos realizan
traballos en diferentes espa-
zos públicos e áreas recreati-
vas do municipio.

O Concello organiza activida-
des lúdicas para os máis novos
cadrando coas vacacións.
Tamén colabora co CEIP á hora
de concienciar aos rapaces
sobre a igualdade e contra a
violencia de xénero.

Obrando

Empregando

Disfrutando

Número 38                                 Publicación de actualidade municipal                                Inverno 2018/19

www.castre lodoval .ga l



Castrelo do Val nº 38 Editorial

Páxina 2

GASTOS 2019 INGRESOS 2019

Gastos de persoal 194.750,00 Impostos directos 220.000,00

Bens correntes e servizos 588.711,00 Impostos indirectos 100,00

Gastos financeiros 700,00 Taxas e outros ingresos 55.988,75

Transferencias correntes 1.200,00 Transferencias correntes 540.520,00

Investimentos reais 21.339,00 Ingresos patrimoniais 2.050,00

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

Activos financeiros 0,00 Transferencias de capital 12.041,25

Pasivos financeiros 20.000,00 Activos/pasivos financeiros 0,00

TOTAL GASTOS 826.700,00 TOTAL INGRESOS 830.700,00

O Concello de Castrelo do Val aspira a
manter en 2019 o nivel de servizos
actuais, levar a cabo reformas en infra-
estruturas públicas de necesidade e
continuar con programas que inciden
nunha mellora da calidade de vida dos
veciños e veciñas en todos os pobos do
municipio. No apartado de gastos figu-
ran 826.700 euros, lixeiramente supe-
rior á do exercicio económico anterior.
O capítulo de "Bens correntes e servi-
zos" é o de maior cuantía, xa que repre-
senta o 71,2% do total. Como en anos
precedentes, o capítulos de ingresos
máis importantes volven ser o das
transferencias correntes e o dos impos-
tos directos. ■

CC
ando hai pouco máis dun ano os veciños e veciñas de
Portocamba e Campobecerros se manifestaban para
reclamar a mellora das vías de comunicación afectadas

polas obras do tren de alta velocidade, os responsables do
ADIF e das empresas construtoras tiveron que aceptar que as
cousas que eles facían estaban mal e que os cidadáns non ían
agardar máis. Como poucas veces anteriormente, a xente
destes pobos víuse respaldada por todas as organizacións
políticas, sociais, culturais e sindicais de Castrelo do Val e da
comarca. O resultado foi o acondicionamento dalgunhas es-
tradas, pistas e camiños, pero aínda non quedou completo.

O alcalde, Vicente Gómez, asistíu convidado como deputa-
do provincial ao Foro La Región, organizado polo xornal ouren-

sán, no que actuou como conferenciante a presidenta do
Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (ADIF), Isabel
Pardo de Vera. Vicente plantexoulle o problema das vivendas
de Campobecerros e Portocamba que presentan danos estru-
turais debido ás explosións provocadas nos túneles. A presi-
denta do ADIF manifestou que aínda estamos en tempo para
que se subsanen os desperfectos que xa foron cuantificados
polas empresas. Tamén hai interese en que as augas do ver-
tedoiro do AVE fosen canalizadas para evitar a anegación de
vivendas en Portocamba. Cabe agardar que se solucionen
canto antes e que o pobo non teña que manifestarse de novo
para solventar o que considera un trato despectivo cara os
cidadáns destes pobos da montaña de Castrelo do Val. ■

Prioridade para obras e servizos, no orzamento municipal de 2019

Isabel
Pardo de

Vera, presi-
denta do
ADIF, no
Foro La
Región
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Colaboración da Xunta, Deputación e Concello de Castrelo do Val

A nova pista de pádel, para disfrutar xogando

AA construción da pista de pádel de O Terrón, xunto ao
polideportivo multiusos, tivo un custe de 37.000 euros,

a través dun convenio asinado entre o Concello de Castrelo
do Val, promotor da obra, a Deputación Provincial de Ouren-
se e a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta.

As actuacións contempladas no proxecto consistiron no
movemento de terras, cimentación, instalación deportiva
da pista de pádel (estrutura metálica, herba artificial, pro-
xector para exteriores con equipo eléctrico incorporado e

báculo con luminaria), instalación eléctrica e cartelería.
O alcalde, Vicente Gómez, agradeceu á secretaria xeral

para o Deporte e ao vicepresidente da Deputación "o apoio
prestado para facer realidade esta obra deportiva que -ase-
gurou- está a ter unha gran aceptación por parte dos veci-
ños e que contribúe a que moita xente manteña un bo esta-
do físico durante todo o ano".

As instalacións están dispoñibles día e noite, previa soli-
citude nas dependencias municipais.

A secretaria xeral para o Depor-
te, Marta Míguez, visitou as
novas instalacións deportivas de
O Terrón de Castrelo que alber-
gan unha moderna pista de
pádel, un deporte que ten seme-
llanzas co tenis e o squash. Esta
actuación promovida polo Con-
cello de Castrelo do Val contou
co financiamento da Xunta de
Galicia e da Deputación Provin-
cial de Ourense. Na imaxe, a
secretaria xeral xunto ao alcalde,
Vicente Gómez; o vicepresidente
da Deputación, Rosendo Fernán-
dez;, e o asesor deportivo da ins-
titución provincial, Bernardino
González.

A pista de pádel completouse cunha axuda de
25.600 euros da Deputación de Ourense para instalar
a cuberta desta zona deportiva. Esta aportación, xes-
tionada polo Concello de Castrelo do Val, forma parte
do plan de cooperación anual.

A pista de Castrelo cumple cos requisitos regula-
mentarios para a celebración de competicións de
pádel. De feito, durante o verán xa se celebrou un tor-
neo que reuníu a algúns dos mellores xogadores da
nosa comarca e doutras vilas da provincia.
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Obras e servizos

Máis proxectos consolidan
o plan municipal para
mellorar a calidade de
vida en todos os pobos

OO
Concello de Castrelo do Val levou a cabo en
2018 novos proxectos de obras, encamiña-
dos a mellorar os servizos e as infraestrutu-

ras municipais que inciden na calidade de vida de
todos os veciños e veciñas. Estas iniciativas plas-
máronse, sobre todo, na renovación da rede viaria
municipal en diferentes pobos do municipio.

REFORMA DE CAMIÑOS EN
PIORNEDO, GONDULFES
E FONTEFRÍA
O Plan BASE (Plan Provincial de Obras), no que
colaboran a Deputación de Ourense e o Concello de
Castrelo do Val permitíu investir 48.000 euros na
mellora de varias rúas dos pobos de Fontefría, Gon-
dulfes e Piornedo. A renovación do pavimento vai
encamiñada a unha mellora estética e funcional,
facilitando o tránsito de vehículos e das persoas.

En 2018 tamén se executaron as obras do Plan
BASE da Deputación do ano anterior. Consistiron na
pavimentación e mellora de servizos na rúa Ribeira
de Castrelo e o acondicionamento das rúas do Cru-
ceiro e da Fonte en Nocedo. O investimento foi de
35.000 euros.

O CONCELLO FINANCIA MATERIAIS
EN ACTUACIÓNS DA BRIGADA
DE OBRAS PROVINCIAL
Outra colaboración entre a Deputación de Ourense
e o Concello de Castrelo do Val facilitou diversas
reformas en estradas e camiños de titularidade
municipal. A través deste convenio, o organismo
provincial aportou a maquinaria pesada e o persoal
dunha brigada de Obras e o Concello, os materiais
empregados en varios regos asfálticos, por impor-
te de 26.000 euros. Entre as actuacións que se
levaron a cabo figuran as pavimentacións e bache-
os en Castrelo, na estrada vella de Pepín e Sangu-
ñedo, entre outros.

Castrelo

Sanguñedo

Castrelo

Veiga de Nostre

Pepín (estrada vella)
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OBRAS PARA MELLORAR
SERVIZOS E INFRAESTRUTURAS
EN VARIOS POBOS
O Concello de Castrelo do Val destinou varias partidas
do orzamento municipal de investimentos reais para
subsanar algunhas deficiencias en infraestrutuas
básicas e mellorar os servizos de que dispoñen os
veciños e veciñas en todos os pobos do municipio:
■ Reforma da pista de Fondougás, en Castrelo do
Val (4.725 euros).
■ Mellora do acceso ao centro multiusos (polide-
portivo) e á pista de pádel (8.942 €).
■ Pavimentación do camiño do Cruceiro en Fontefría
(5.148 €).
■ Acondicionamento do acceso á canteira de Veiga
de Nostre (2.611,57 €).
■ Saneamento e pavimentación na rúa do Estanque,
en Castrelo do Val (7.630,27 €).
■ Formigonado dun tramo do camiño no barrio da
Igrexa, en Castrelo (5.759,60 €).
■ Pavimentación nova no tramo dun camiño de Fon-
tefría (2.515,59 €).
■ Ensanche do camiño de entrada a Portocamba
(3.628,54 €).
■ Obras de entubado e formigonado en Piornedo
(1.868,24 €).
■ Pavimentación da rúa do Poulón, en Castrelo do
Val (19.690 €).
■ Reposición do solado no Centro Social de Vilar
(3.693,34 €).
■ Pavim. da rúa da Costa en Castrelo (3.700 €).
■ Acceso ao depósito de Ribas, en colaboración coa
Asociación de Veciños (8.553 €).
■ Plan BASE. Pavimentación das rúas Fulix de Cas-
trelo e da Igrexa de Nocedo (48.000 euros).
■ Mobiliario e reforma da praza de Veiga de Nostre.

ACTUACIÓN NA ÁREA RECREATIVA
DE NOCEDO CO APOIO DE
MEDIO AMBIENTE
Dentro dos planes de obras en zonas integradas na
Rede Natura 2000, o Concello de Castrelo do Val e a
Consellería de Medio Ambiente da Xunta programa-
ron unha actuación en Nocedo para delimitar unha
parte da súa área recreativa cun muro de pedra e
valado de madeira. A este proxecto destináronse
10.826,17 euros, dos que 1.878,92 € corresponden á
aportación municipal.

MELLORA DE PISTAS FORESTAIS
A Deputación colaborou co Concello de Castrelo do
Val para mellorar o acceso e tránsito por pistas fores-
tais en Sanguñedo (na imaxe da esquerda) e Veiga de

Sanguñedo

Castrelo

Nocedo

Castrelo

Acceso a naves
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Feijóo salientou que ter esta distinción sig-
nifica compartir coa Xunta a necesidade de
levantar as barreiras ao investimento empre-
sarial para estimular a actividade económica;
e ser unha Administración consciente de que
os trámites administrativos teñen que ser un
garante e non unha encrucillada que retarde
ou disuada o labor das empresas.

Castrelo do Val, recoñecido como “Concello Emprendedor”
pola Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias

O alcalde de Castrelo do Val,
Vicente Gómez García, recibíu
do presidente da Xunta de Gali-
cia, Alberto Núñez Feijóo, o
diploma de "Concello Emprende-
dor", que recoñece o esforzo
realizado a prol do emprego e a
dinamización da economía local.
Neste acto, celebrado en San-
tiago de Compostela, estivo
acompañado polo conselleiro de
Economía, Emprego e Industria,
Francisco Conde, e o presidente
da Federación Galega de Muni-
cipios e Provincias (FEGAMP),
Alfredo García.

Castrelo do Val, representado pola alcalde, Vicente Gómez, e a tenente de alcalde, Mar Valle, forma parte da "Mesa
Comarcal contra a Violencia de Xénero", xunto a outros concellos da Mancomunidade, servizos de seguridade, sociais e
de saúde, e outras entidades involucradas. Realiza campañas preventivas a través da información en centros escolares
e con colectivos sensibles, coordinados polo CIM-Verin.

Mesa Comarcal contra a Violencia de Xénero
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Vicente Gómez García,
alcalde:

“A unión de todo o pobo foi
clave para conseguir a
reposición dos desperfectos
causados polas obras do AVE”

- A finais do ano anterior Castrelo do Val vivíu
momentos reivindicativos para reclamar a
mellora das estradas e camiños deteriorados
pola maquinaria que traballa nos camiños de
ferro da alta velocidade. Cumpríronse as expec-
tativas ao longo de 2018?
Vicente.- A medias. Aquela mobilización de veciños

e veciñas de todo o concello tivo como consecuencia

que as empresas que traballan nese proxecto axiliza-

sen os trámites para restaurar as vías de comunica-

ción dañadas, pero aínda así quedan cousas por facer,

sobre todo en Campobecerros. Hai fincas que teñen

limitado o acceso polas obras realizadas e queremos

que canto antes se solucione o problema, como recla-

man os propietarios e o Concello. Non podemos per-

mitir que o progreso duns limite a calidade de vida e o

nivel de servizos de outros, neste caso os veciños

afectados. E, lóxicamente, seguiremos coas xustas

reivindicacións ata que se resolvan.

- A concesión do premio de Concello Empren-
dedor a Castrelo do Val supuxo unha sorpresa
para vostede?
Vicente.- Non, porque Castrelo do Val fixo un gran

esforzo para cumplir os requisitos esixidos para optar

a este galardón, que entendo que é merecido. Sempre

estamos preto dos nosos veciños e veciñas, e, sobre

todo, dos emprendedores, que se esforzan por crear

riqueza e traballo. As políticas de emprego e de apoio

ás economías produtivas é clave para que o rural sexa

sostible e teña futuro. Ademais, o Observatorio Eco-

nómico Ourensán ven valorando desde hai anos a Cas-

trelo do Val como un dos concellos con mellores pers-

pectivas no tocante á creación de emprego na nosa

comarca.

- Un Obradoiro de Emprego cumpríu o seu
prazo de vixencia, pero xa está en marcha
outro, a través da Mancomunidade. Qué agar-
da deste novo proxecto?
Vicente.- Todo o que sexa axudar ás persoas a que

se formen e atopen traballo é moi positivo. Levamos

moitos anos apostando por este tipo de política labo-

ral porque, e á experiencia me remito, ten demostrado

ser eficaz. Moita xente ten hoxe traballo grazas á for-

mación adquirida nestes obradoiros. Ademais aprovei-

tamos para facer obras e reparacións en espazos

públicos ou edificios de titularidade municipal para

uso e disfrute de todos os veciños do concello.

- Qué destacaría como máis importante das obras
e proxectos promovidos ao longo do último ano?
Vicente.- Nun concello cunha extensa rede viaria coma

o noso hai que estar actuando continuamente para repa-

rar e mellorar estas infraestruturas. Esto é así todos os

anos e o 2018 non foi ningunha excepción. Traballamos

para subsanar as deficiencias e que todas as persoas

teñan un acceso cómodo para acceder ás súas vivendas,

pero tamén para que os servizos de emerxencia, sanita-

rios, forzas de seguridade e protección civil, poidan cum-

plir o seu cometido no menor tempo posible.

- Seguirá sendo esa unha das liñas de traballo para
o 2019?
Vicente.- A reforma das infraestruturas é importante,

pero xunto ás vías de comunicación temos tamén que

conservar e mellorar as redes de abastecemento e de

sumidoiros, de alumeado público, de espazos públicos de

esparcimento, nas prazas e áreas recreativas do munici-

pio. Tamén o emprego, dando facilidades e apoiando a

empresas e traballadores que o soliciten. Sempre temos

actividades lúdicas e culturais para os máis novos, e así

queremos continuar no futuro, e para que os nosos maio-

res e as familias que atravesan algunha dificultade disfru-

ten dunha boa calidade de vida, a través dos Servizos

Sociais comunitarios. Os colectivos veciñais que deman-

dan o apoio do Concello tamén merecen unha atención

importante, polo papel de dinamización que desenvolven

e o exemplo de que no rural se poden facer moitas cou-

sas con axudas públicas e a implicación dos propios veci-

ños e veciñas. ■
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O Concello conseguíu axudas

para reparar os danos polos

incendios do ano anterior

Castrelo do Val é un dos concellos
beneficiados polas axudas da Xunta
para compensar os danos ocasiona-
dos polos incendios forestais do outo-
no anterior. O Concello tivo que xusti-
ficar o perxuizo ocasionado e a super-
ficie afectada na reunión que mantivo
a directora xeral de Administración
Local, Marta Fernández-Tapias, cos
alcaldes dos concellos afectados,
entreles Vicente Gómez García.

O Plan MARCO incluíu

a estrada con Vences

e un camiño en Nocedo

O Plan MARCO  de infraestruturas
rurais, cofinanciado pola Consellería
de Medio Rural e o Concello de Cas-
trelo do Val, permitíu investir
46.092,53 euros en obras munici-
pais (o Concello aportou 8.000
euros). Realizáronse obras de reno-
vación da capa de rodadura na
estrada que comunica Castrelo con
Vences de Monterrrei, e no camiño
de San Brais en Nocedo.

Adquisición dun brazo

articulado para mellorar

o traballo de desbroces

Nun ano no que se incrementaron
os labores de desbroces en fincas e
zonas de risco cerca dos núcleos
habitados, o Concello de Castrelo
do Val ampliou a dotación de maqui-
naria para facer máis efectivo este
traballo. Adquiríu un brazo articula-
do para acoplar ao tractor municipal
coa finalidade de abarcar máis
superficie e mellorar a súa eficien-
cia na limpeza das beiravías.
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Vicente Gómez pídelle ao ADIF e ás empresas que axilicen
os traballos para acceder a fincas de Campobecerros

e solución á bolsa de auga en Portocamba

Tralas obras de renovación da capa de rodadura de varias
estradas e camiños de Campobecerros e Portocamba a
cargo das empresas que traballan na construción da liña
ferroviaria de alta velocidade entre Galicia e a Meseta,
aínda quedan cousas importantes por resolver. O alcalde,
Vicente Gómez, fíxose eco da preocupación dos veciños
afectados polas fendas nas vivendas a causa dos estouri-
dos para furar os túneis e das molestias que aínda causan

as obras en Portocamba e Campobecerros. "O Concello -
asegura o alcalde- xa transmitíu ao ADIF e ás empresas o
problema para acceder a algunhas fincas de Campos, con
problemas de desniveis, e para que solucionen o embolsa-
mento de auga no vertedeiro de Portocamba". Esta situa-
ción vaise resolver "a través da expropiación dun terreo
para instalar as tubaxes" e, no caso de Campos, "as empre-
sas deberán subsanar a dificultade actual o antes posible".

O Concello de Castrelo de Val tamén participou na mellora
das infraestruturas viarias en Portocamba. Os traballos
realizáronse no acceso dende a estrada de Campos (na
imaxe), dentro da planificación de obras para mellorar as
vías de titularidade municipal.

A reposición das estradas afectadas por parte do ADIF e
das empresas que traballan na liña do AVE centrouse nas
estradas principais de Campobecerros e Portocamba (na
imaxe inferior), na estrada de Campos a Portocamba e na
que une Campos á Venda do Bolaño.

Campobecerros



CC
oa entrega de diplomas aos 20
alumnos e alumnas completouse o
ciclo formativo e de emprego do

Obradoiro "Támega IV", promovido pola
Mancomunidade de Concellos de Verín e
financiado pola Consellería de
Economía da Xunta de Galicia
con 280.000 euros.

Os alumnos participantes reci-
biron formación específica de
colocación de pedra natural, acti-
vidades auxiliares en viveiros e
xardinería e atención sociosanita-
ria a persoas no domicilio.

No caso concreto de Castrelo
do Val, os traballos consistiron no
acondicionamento da fachada da
Casa do Concello, da beirarrúa e

un parque en Castrelo, e nas zonas verdes
da Fonte e da Praia Fluvial de Nocedo, e no
Terrón, As Parras, As Batocas e o entorno
das piscinas de Castrelo. Este proxecto for-
mativo continúa agora outros 9 meses

máis a través do Obradoiro  “Támega V”
compartido en 2018 e 2019 por Castrelo
do Val, Vilardevós, Monterrei, Cualedro,
Laza e Oímbra, co financiamento da Xunta.
Nesta ocasión, outros 20 alumnos e alum-

nas seleccionados entre os deman-
dantes de emprego reciben forma-
ción en albanelería e xardinería tras
subscribir un contrato laboral. As
actuacións previstas no noso munici-
pio son o acondicionamento da sala
multiusos e a construción dun muro
de pedra natural na área recreativa de
O Terrón, así como novos traballos
nas áreas recreativas de As Parras, O
Terrón, Praia Fluvial de Nocedo e no
entorno das piscinas municipais de
Castrelo do Val. ■

Un novo proxecto laboral facilita emprego e formación a 20 persoas da Mancomunidade

O Obradoiro “Támega IV” levou a cabo actuacións
en espazos públicos de Nocedo e Castrelo

Nas imaxes superiores, traballos de constru-
ción dun muro e dunha espazo de convivencia
en Castrelo do Val. Á esquerda, durante a
entrega de diplomas aos alumnos e alumnas
que participaron no Obradoiro de Emprego. O
alcalde, Vicente Gómez, valorou como “positi-
va” esta nova experiencia de axuda a desem-
pregados, “unha liña de traballo pola que
aposta o Concello dende hai moitos anos”.
Neste senso, puxo en valor estes programas
mixtos de formación e emprego que, segundo
apuntou, incrementan a inserción no mercado
de traballo dos seus participantes.

Castrelo
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Obradoiro de Emprego “Támega V”



Servizos Sociais Comunitarios

O programa de Axuda no Fogar (SAF) atendeu duran-
te o ano 2018 a unha media de 53 veciños e veciñas.
A maioría (45) corresponde a beneficiarios de SAF
Dependencia, aos que se dedicaron 1.435 ho-
ras/mes, máis de 200 horas cada mes que no ano
anterior. Os usuarios na modalidade de SAF de Libre
Concurrencia (8) contaron con 64 horas/mes. En

2018 ampliouse a cobertura con máis horas de ser-
vizo para satisfacer as peticións dos usuarios e novos
demandantes. O financiamento realízase coas apor-
tacións da Xunta de Galicia, do propio Concello de
Castrelo do Val e dos beneficiarios, de acordo cos
baremos estipulados en función das súas rendas
familiares.

Información, orientación

e asesoramento
Informar, orientar e asesorar sobre
os dereitos e recursos sociais exis-
tentes para solventar as necesida-
des dos veciños e veciñas de Cas-
trelo do Val, así como a derivación
dos casos que o requiran a outras
instancias: esta é un dos obxecti-
vos do departamento municipal de
Servizos Sociais, que do 1 de xanei-
ro ata o 15 de novembro de 2018
atendeu a máis de 400 persoas. As
traballadoras sociais prestan aten-
ción directa aos veciños e veciñas,
reciben, acollen e atenden as
demandas directas da poboación e
buscan as solucións aos problemas

Teleasistencia domiciliaria
O Servizo de Axuda no Fogar com-
pleméntase co programa de Tele-
asistencia domiciliaria, que debi-
do ó perfil dos usuarios presenta-
dos poden ser beneficiarios ao
mesmo tempo destes dous servi-
zos. É un recurso dirixido a perso-
as con algunha discapacidade e a
persoas maiores con problemas
de mobilidade que ten como
obxectivo mellorar a súa calidade
de vida permitíndolles permane-
cer nos seus domicilios coas
necesidades básicas ben cuber-
tas. Accionando un dispositivo
colgado ou de brazalete activan o
aviso de socorro. En 2018 benefi-
ciáronse outras 10 persoas.

plantexados por persoas e unidades
familiares, en diferentes ámbitos,
desde dificultades económicas e labo-
rais, problemas de integración, de
educación familiar, programas solida-
rios, actividades do IMSERSO, etc.

Servizos Sociais Comunitarios
Horario de atención:

MARTES, MÉRCORES
e XOVES

9-14:30 horas
CASA DO CONCELLO

O servizo de Axuda no Fogar aumenta a 1.499 horas/mes

a atención as persoas dependentes ou necesitadas

Apoio de “la Caixa” á Fundación
de Discapacitados Psíquicos da
Comarca de Verín

A Obra Social "la Caixa" fixo entrega dunha
furgoneta á Fundación para a protección dos
discapacitados psíquicos da comarca de
Verín, da que forma parte o Concello de Cas-
trelo do Val. Este vehículo, que tivo un custe
de 24.600 euros, favorece a mobilidade dos
15 usuarios que fan uso do centro ocupacio-
nal da Fundación. A tenente de alcalde Mar
Valle asistíu en Verín á recepción do vehícu-
lo xunto a outros alcaldes e directivos de
Caixabank. ■
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O Magosto de Castrelo, organizado polo Concello, cele-
brouse un ano máis no local multiusos. Foi unha xornada
para disfrutar dos produtos da nosa terra e da música tra-
dicional interpretada pola Asociación Cultural Candaira,
sempre implicada na dinamización do municipio.

O magosto segue a ser outra das
celebracións máis repetidas nos
pobos do noso concello. As cas-
tañas, o viño da terra e os chouri-
zos non poden faltar nestas datas
nas que varios centros sociais
reunen aos seus veciños e veci-
ñas de todas as idades nunha
xornada certamente especial.

Monteveloso

Piornedo

Ximnasia, memoria e psicomotricidade
O Concello organiza, un ano máis, actividades para mello-
rar a condición física e mental dos participantes. Os exer-
cicios de coordinación (psicomotricidade), memoria e xim-
nasia contan cunha boa acollida polos participantes.

O alcalde de Castrelo do Val, Vicente Gómez García, reuniuse o pasado día
9 de outubro co presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, José
Antonio Quiroga Díaz, para abordar cuestións relacionadas co saneamento
dun dos núcleos urbanos de maior extensión do Concello: Campobecerros. 

Na reunión abordáronse tanto as necesidades do Concello como as posi-
bilidades de actuación da Confederación Hidrográfica nunha cuestión
medioambiental fundamental como é o saneamento dos núcleos de po-
boación.  Neste sentido, Gómez García sinalou a "boa disposición do pre-
sidente para arranxar a depuración" do núcleo de Campobecerros.

Nos vindeiros meses tratarase de formalizar unha proposta de actuación
que permita un mellor e máis eficiente saneamento en Campobecerros.

Solución aos problemas deSolución aos problemas de
saneamento en Campobecerrossaneamento en Campobecerros

O Concello levará a cabo no primeiro semestre de 2019 un proxecto de
mellora da eficiencia enerxética e da iluminación pública en todo o pobo de
Castrelo. Esta iniciativa está dotada con 154.876,37 euros, dos que
123.901,12 corresponden a unha subvención do IDAE (Instituto para a
Diversificación e Aforro da Enerxía) e o resto, 31.000,25 euros, á aporta-
ción municipal. Consistirán na renovación de 270 puntos de luz con tecno-
loxía LED de baixo consumo, de 4.000 metros de cableado e a instalación
de tres cadros de mandos reguladores. A intención do Concello é continuar
coa instalación de lámpadas LED progresivamente en todos os pobos de
Castrelo do Val.

Mellora da eficiencia enerxéticaMellora da eficiencia enerxética
e do alumeado en Castreloe do alumeado en Castrelo

No tempo dos maNo tempo dos maggostosostos
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P.- Cómo valora esta iniciativa?
Belén.- Moi útil, porque é un recurso
que teñen os pais e nais para poder
seguir traballando ou para conciliar a súa
vida laboral e familiar. Para min é unha
satisfacción porque podo traballar a
gusto coas miñas ideas e co que estudiei.
E tamén por traballar no meu pobo e axu-
dar a familias e veciños que o necesitan.
Espero poder satisfacer as expectativas
que se crearon en torno a esta Casa Niño
e que poida seguir moito tempo.

Belén Carrasco, na Casa Niño,
xunto a varios nenos no interior
do edificio, totalmente acondicio-
nado e co mobiliario ao completo.

O Concello de Castrelo do Val e a Consellería de Política Social da Xunta
de Galicia colaboraron con Belén Carrasco, emprendedora, técnica en
Educación Infanti e Grao Superior en Maxisterio Infantill, para a creación e
a posta en servizo dunha Casa Niño, que acolle a nenos e nenas de 3
meses a 3 anos. Trátase dunha iniciativa para axudar á conciliación labo-
ral e familiar que conta con financiamento da Unión Europea a través dos
Fondos FEADER Galicia 2014-2020.
P.- Cómo xurdíu a idea de crear esta gardería infantil?
Belén.- A Xunta promoveu este tipo de escolas infantís en poboacións
do rural galego e pareceume boa idea crear unha en Castrelo do Val. O
proxecto conta con subvencións dos fondos europeos e a súa vixencia, en
principio, é ata o 31 de decembro de 2020.
P.- Cal é o horario de atención aos nenos?
Belén.- De 8:30 da mañá ata as 16:30, de lúns a venres, pero tam-
pouco é un horario ríxido.
P.- Cantos pequenos hai na Casa Niño?
Belén.- Teño 5, que é o máximo legal por cada coidadora, segundo as
bases da propia Consellería. O mínimo son 2. Durante o prazo de preins-
cripción habilitado no Concello rexistráronse varias solicitudes e houbo
que elixir os cinco, en función dos baremos estipulados pola Consellería
de Política Social.
P.- De qué xeito distribúe o seu tempo de traballo?
Belén.- Básicamente, doulles as comidas e estou con eles aprendén-
dolles a xogar e pendentes dos que están durmindo. Polas mañás, o nor-
mal é que veñan despois de almorzar na casa, pero non é obrigatorio. A
mediodía, doulles a comida e durmen a siesta. Tamén facemos xogos,
algunhas manualidades, e cousas que son necesarias para a súa aprendi-
zaxe e que lles son útiles agora e despois cando vaian ao colexio, etc. Para
min tamén é importante como experiencia no sector para o que me pre-
parei nos meus estudos.
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Ramón López, director de Candaira:

“A asociación recupera as tradicións
musicais e culturais da bisbarra”

Os danzantes,

na pasada década

O obradoiro sobre a danza branca de
Fontefría foi impartido por Toño e a súa
filla Noelia, veciños do pobo e mem-
bros da Asociación Cultural Candaira. A
tradición recupérase novamente, xa
que deixou de facerse entre os anos
1955 e finais dos setenta, por orde do
bispo de Ourense que non consideraba
oportuno misturar o profano co relixio-
so. Como de aquela, as castañolas
engalanadas dos danzantes escoita-
ranse de novo na praza de Fontefría,
acompañando o baile e o trenzado da
pértiga con lazos de vivos cores e reci-
tando loas na honra da Virxe.

Durante dous meses, dende o 13 de setembro, os
veciños e veciñas que se anotaron no obradoiro
participaron nos ensaios na sala multiusos do
Terrón de Castrelo. Ao remate, escenificaron en
Fontefría da danza branca, seguindo o mesmo iti-
nerario e a tradición desde a igrexa ata a praza do
pobo. Unha representación que repetirán o día de
Santa Marta, o último sábado de agosto.

“Candaira estivo centrada en evitar que se per-
desen moitas pezas musicais, pero tamén nos
interese o folclore e as tradicións culturais. A
danza branca de Fontefría é moi interesante e
ten aspectos orixinais que a fan única, polo que
compre conservala. Creo que por uns anos
vaise facer, porque existe un número importan-
te de danzantes, aínda que na festa só seis
fagan a representación”.

A  Asociación Cultural Candaira e o Concello organizaron
un obradoiro para recuperar a danza branca de Fontefría

Hai anos que os danzantes de Fontefría non acompañan a
Santa Marta co seu singular e vistoso baile, considerado
entre as “danzas brancas” máis antigas da provincia de
Ourense. O Concello de Castrelo do Val e a Asociación Cul-

tural Candaira tiveron a feliz iniciativa de organizar un obra-
doiro centrado exclusivamente na recuperación desta tradi-
ción inmaterial, un valor etnográfico moi importante que nos
deixaron os devanceiros deste pobo da montaña do concello.
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O Entroido de Campobecerros segue vivo grazas á implicación dos Peli-
queiros e Farranfóns. O sábado é o gran día, coa Vaca do Entruido levan-
tando as saias e o Cervo ameazante, anticipo do xantar e dunha tarde
borralleira, con especial protagonismo para as formigas.

O Concello de Castrelo do Val e a Comunidade de Montes Veciñais en Man
Común de Campobecerros organizaron a terceira edición da "Camiñada polas
Rutas do Invernadeiro". É un percorrido atractivo por esta zona do Macizo Cen-
tral que cada ano atrae a un bo número de participantes, nun día para o exer-
cicio e a limpeza dos pulmóns, sobre todo para os que non residen eiquí.

Un fermoso día e tres posibles rutas, en función da condición física
dos participantes: 4,5 quilómetros, para os menos arriscados; as
outras dúas, de 13,4 e 16,8 qms., xa eran máis esixentes, pero a
dicir dos que as completaron, que foron a maioría, ben mereceu a
pena. Esta camiñada foi posible tamén grazas a colaboración de aso-
ciacións de sendeirismo e firmas comerciais da nosa comarca.
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OOConcello de Castrelo do Val aposta
pola conciliación laboral e familiar e

promove actividades para ocupar o
tempo de lecer dos nenos e nenas nes-
tas datas de Nadal e Aninovo, Semana
Santa e nas vacacións do verán (o pasa-
do ano foron do 25 de xullo ao 31 de
agosto). O programa incluíu obradoiros,
xogos, manualidades, dinámicas de
grupo, etc. Todo elo encamiñado a mello-
rar a socialización dos participantes e a
motivar a súas capacidades creativas.

Olga Martínez,
monitora:

“Tanto eu como a miña compa-
ñeira Raquel preparamos activi-
dades variadas, adaptadas ás
idades dos participantes e pro-
curando a maior interrelación
posible entre eles. Unha parte
dedicámola aos xogos tradicio-
nais, pero tamén ás actividades
educativas, para que aprendan
cousas novas, e de tipo creati-
vo, para fomentar a súa imaxi-
nación a través de obxectos de
uso cotián ou decorativas, fáci-
les de elaborar e que lles produ-
ce unha gran satisfacción”.


