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Editorial

Nova Corporación municipal: novos retos para o noso concello
Hai pouco máis dun ano, tódolos cidadáns de Cartelle
fomos convocados ás urnas para renova-los cargos que
nos representan no Concello. O resultado, como xa sabemos, foi favorable ó Partido Popular, que afianzou a maioría absoluta e permitíu a Carmen Leyte Coello renova-lo
mandato como alcaldesa.
Xa en clave política, as tres forzas
con representación na Corporación
Municipal fan valoracións ben
diferentes do acontecido
dende entón. Para os
“populares” foi un período de traballo para consolidar proxectos elaborados
no mandato anterior e artellar novas
iniciativas
que dean resposta ás inquedanzas
dos nosos veciños e
veciñas.
O BNG, que se mantén como segunda forza
máis votada, e o PSdeGPSOE, discrepan do Partido Popular á hora de valorar a xestión do
Goberno municipal neste tempo. Non deixan de ser
valoracións interesadas, como é lóxico. Pero sería bo, e
non faría máis que confirma-las intencións xa expresadas
pola alcaldesa, que a política municipal reflectise o conxunto de aspiracións e inquedanzas manifestadas polos
cidadáns de Cartelle a través dos seus representantes na

actual Corporación local. Fai falla que continúe o diálogo,
o sentido común e unha vocación clara de servizo para
solucionar as deficiencias que poidan xurdir e crear novas
expectativas para mellora-la calidade de vida da nosa
xente en tódolos núcleos de poboación.
Ábrese, pois un novo período de catro anos, para
seguir avanzando na modernización do
noso municipio. É necesario mellora-las infraestruturas viarias, garantir unha boa
subministración de auga
nos pobos, mellorar
os sistemas de depuración de residuais, establecer
novos programas
de axuda ós nosos maiores, indagar na busca
de perspectivas de
emprego na nosa
zona, etc. Para elo,
como xa temos comentado en outras ocasións,
faise necesaria a colaboración de todos, Goberno e oposición, pero tamén dos propios veciños á
hora de artellar un bo Concello do século XXI. Está
nas nosas mans a busca dun mellor benestar para que
todos poidamos sentirnos plenamente a gusto na nosa
terra e disfrutar dun concello un pouco mellor cada día.
Temos agora case catro anos por diante para tentar de
conqueri-lo.

Xira da Banda de Gaitas
por terras francesas
A Banda de Gaitas “Nova Fronteira&Cartelle”
segue a ser a principal embaixadora cultural e
musical do noso municipio. Ademáis de figurar con gran éxito na 1ª categoría da Liga
Galega de Bandas de Gaitas, é unha das
poucas agrupacións que conta con varios discos gravados. E durante a primavera realizou
unha nova xira internacional. Foi a diversas
localidades francesas próximas a París e
Grenoble, durante os meses de abril e maio.
Eiquí amosaron as últimas pezas, recollidas
no disco “Meridiano 14.17”, e outras do seu
repertorio tradicional que coñecen ben os
afeccioados á música popular do noso municipio.
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Inauguración do Auditorio Municipal
Un lugar de encontro
coas artes escénicas

Un concerto
de fados a
cargo de María do Ceo
servíu
para
inaugura-lo Auditorio Municipal
de Cartelle, en Outomuro, a carón da residencia da terceira idade e
do tanatorio. Despois de percorrer
escearios de toda Galicia, Asturias e Portugal, esta fadista de orixe lusa, pero ourensá de adopción, achegouse ata Cartelle, para presenta-lo seu último traballo “Tan lonxe, tao longe”.
Os máis de 300 veciños e veciñas que ateigaron o
recinto do novo Auditorio Municipal disfrutaron coa
actuación de María do Ceo, entregada, como sempre,
para ofrecer o mellor da súa xa ampla traxectoria discográfica. A herdeira de Amalia Rodrigues,
como a califican moitos fadistas
no país veciño, loubou as
características deste
novo recinto, que se
configura como
María
unha cita perdo Ceo
manente coas
artes escénicas e a cultura, en xeral.

O Auditorio
Municipal de
Cartelle foi
unha iniciativa do Concello que contou
coa aportación
económica de varias
Consellerías da anterior
Xunta de Galicia (Familia,
Cultura e Asuntos Sociais).
Este centro cultural conta cun esceario de
50 metros cadrados e un aforo para algo máis de 300
persoas. Está preparado para acoller tanto actuacións
musicais, como obras de teatro e proxeccións audiovisuais.
A visibilidade é boa para o público dende tódalas ubicacións posibles. E outro dos méritos do Auditorio Municipal é a excelente acústica, como o manifestaron María
do Ceo e os seus músicos, e poideron
comprobar in situ os asistentes a
este concerto.
O Concello xestiona
agora novas actuacións neste Auditorio, que servirá de estímulo
para dinamiza-la
vida
cultural de
Cartelle.
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Iniciativas

a prol dun
concello
moderno

k

En colaboración coa Deputación Provincial e a Xunta, e, outras veces, coas brigadas municipais de obras e co Obradoiro, o Concello de Cartelle desenvolve ao
longo do ano diferentes actuacións destinadas a moderniza-los servizos básicos
en tódolos núcleos de poboación. Unhas
obras que inciden tamén na mellora da
calidade de vida de tódolos veciños.

V

- Ampliación

e renovación das redes
hidráulicas en diferentes núcleos

A través dos Planos Provinciais da Deputación
Provincial de Ourense, nos que participa o Concello de Cartelle, está previsto acometer en
breve unha nova fase para completa-las redes
de abastecemento e de sumidoiros nos pobos
de Madarnás e San Pedro. Outra obra
importante, xestionada a través do PEI (Programa Estratéxico de Infraestruturas), é o da mellora do abastecemento de auga en As Teixugueiras.
Nunha reunión que mantivo a alcaldesa,
Carmen Leyte, co delegado provincial da Consellería de Medio Ambiente, Francisco José
Fumega, confirmouse o apoio da Administración
autonómica ós proxectos para remata-las canalizacións de auga en Muntián e As Marabillas, para a mellora do abastecemento
dende Espiñoso ata As Marabillas e o
saneamento en A Lagoa. En colaboración
con Medio Rural acometeuse a limpeza e acondicionamento da ruta de sendeirismo da Pontenova, e xestiónase a construcción do saneamento en Mirós e Soutelo, e o remate no
barrio do Foxo, en Nogueiró.
Ademais de colaborar na reconstrucción do
centro social de Sabucedo, son obras íntegramente municipais, pendentes dunha próxima
execución, a mellora da rede de distribución de
auga en Cartelle, o acondicionamento da
fonte e do lavadoiro de Calvelos, e unha área
recreativa xunto ó local social de Os Carballos. ■

Estrada Nogueiró-A Pontenova
A Mancomunidade de Concellos Terra de Celanova, a
Deputación maila Xunta colaboran co Concello de Cartelle para manter a rede de estradas locais en bo estado.
Durante a primavera e o verán, o traballo dos tractoresdesbrozadora é permanente para evitar incendios e contribuir a mellorala seguridade vial.

Completa
do velori

■ Coas obra
mobiliario exte
ron uns 30.00
do velorio mu
tracións públic
ciados en 200
diferentes pob
to total supero

Avanzan
parcelari

■ Estruturas
pistas da conc
pola anterior X
Santa Cataliña
na Teixeira de
tamén outras
Santa Baia. A
Seara, Santo
Santa Baia, e
Piñeira, Santa

“O Concello ten a obriga de solucionar a c
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Velorio de Cartelle

Os traballos de construcción das piscinas municipais
avanzan a bo ritmo. O Concello de Cartelle realiza tódalas xestións administrativas e legais para que poidan
estar en funcionamento durante o verán.

Traballos na concentración parcelaria do Mundil

ada a construcción e urbanización
io de Cartelle

as de climatización, acometida de luz, axardinamento,
erior e interior e do estacionamento, nas que se investi00 euros, quedou rematado o proxecto de construcción
unicipal de Cartelle, no que participaron varias Adminiscas. Foi a terceira e derradeira fase duns traballos ini05, e dirixidos a amplia-la rede de servizos públicos nos
bos e parroquias do concello de Cartelle. O investimenou os 160.000 euros.

os proxectos das concentracións
ias en varias parroquias

s Agrarias da Xunta acomete as obras de apertura de
centración parcelaria da parroquia do Mundil, aprobada
Xunta de Galicia. Os traballos realízanse en Outomuro,
a, Nogueiró, Gueral de Arriba e de Abaixo e Carregal, e
e Santa Baia. A actual Administración galega tramita
dúas concentracións parcelarias, en Santo Tomé e
primeira está máis avanzada e comprende Seixadas, A
Tomé, Terzas, San Martiño, Bagullo e Carballal. A de
en fase de estudio, afectaría a Soutelo, Mirós, A Pena,
a Baia e Sabuz.

Mellora da
rede viaria
local

O Concello xestiona coa Vicepresidencia
da Xunta un Centro de Día para Cartelle

■ O Concello de Cartelle aprobou a integración no Consorcio Galego
de Servizos Sociais e xa comezou as xestións coa Xunta para construir
un Centro de Día en Cartelle, comprometéndose á cesión dos terreos.
Deste xeito, vaise mellora-la prestación de novos servizos ás persoas de
maior idade desta zona do noso municipio. En Outomuro, a residencia da
terceira idade funciona tamén como Centro de Día.

Reforma da estrada que comunica
Nogueiró coa Pontenova

■ O Servizo de Obras da Deputación acomete a ampliación e reforma da estrada que une Nogueiró con Ramirás, no tramo pertencente
ó concello de Cartelle (Nogueiró-A Pontenova). Cando quede rematada, esta vía disporá de máis ancho de calzada e un tramo de beirarrúas na zona de O Mundil. A Deputación tamén participou na reforma
do Camiño do Outeiro, nas Teixugueiras.

O Plan de Urbanismo cubre novas etapas

■ Unha subvención da Consellería de Política Territorial está a ser
empregada para avanzar na elaboración e tramitación do Plan Xeral
de Ordenación Municipal de Cartelle. Un dos aspectos máis salientables é a previsión dun plan sectorial que delimitará o futuro polígono
industrial nos terreos cedidos polos comuneiros de Sabuz.

cotío tódalas necesidades que plantexan os nosos veciños e veciñas”
Carmen Leyte Coello, alcaldesa
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A oitava Corporación municipal de Cartelle dende a instauración da Democracia está integrada por
6 concelleiros do Partido Popular, 4 do BNG e 1 do PSdeG-PSOE. Carmen Leyte Coello, alcaldesa
desde o ano 1991, repite no cargo por outros catro anos máis, ata 2011. O nosos veciños concedéronlle nas urnas ó PP unha nova maioría absoluta.
A candidatura do Partido Popular,
encabezada por Carmen Leyte
Coello, acadou a maioría absoluta
na Corporación Municipal de Cartelle nos últimos comicios municipais. Os “populares” obtiveron 6
dos 11 concelleiros electos; catro
corresponderon ó BNG, e 1 ó
PSdeG-PSOE. Porcentualmente,
o Partido Popular obtivo o respaldo do 52,5% dos votantes, a considerable distancia das outras
dúas forzas políticas que concorreron ós comicios no noso municipio: a candidatura dos nacionalistas (34,4%) e a dos socialistas
(12,3%). Foi a oitava convocatoria
desde a instauración das Corporacións democráticas, en 1979.
O Partido Popular renovou
unha victoria por maioría absoluta
(a quinta consecutiva), facilitando
que Carmen Leyte Coello renovase o bastón de mando que xa
ostentou durante o período 19912007.
Dos tres partidos, Partido
Popular e PSdeG-PSOE repetiron
os seus cabezas de lista das anteriores eleccións municipais (Carmen Leyte e Santiago Gómez),
mentres que o BNG optou polo
relevo (Florinda Estévez substituíu
a Xosé Rodríguez).
Se a victoria dos “populares” foi
indiscutible en tódalas mesas,
entre as forzas de esquerda apreciouse un pequeno desequilibrio
de votos, que beneficiou ó Bloque
Nacionalista Galego. ■

Nas municipais e xerais superou
o 50 por cento dos votos

O PP acadou a
victoria en Cartelle
nas dúas últimas
citas electorais
Eleccións xerais
Forza
política

DE

P G-PSOE

Votos
2008

%

1.271

51,5

609

24,7

562

22,8

Número de votantes: 2.475 (censo: 3.111)
Participación: 79,56% (abstención: 20,44%)
Votos nulos ou en branco: 20.
O índice de participación en Cartelle foi superior á media
rexistrada na provincia de Ourense (63,04%).

E tamén o Partido Popular resultou
ser a forza máis votada en Cartelle
nas eleccións xerais do pasado 9
de marzo. Para o Congreso dos
Deputados, a candidatura encabezada por Celso Delgado acadou
1.271 votos (51,5%), por diante do
PSdeG-PSOE, que recuperou
terreo respecto ás municipais, con
609 votos (24,7%) e do BNG, con
562 votos (22,8%). Os representantes da provincia de Ourense na
Cámara Baixa son Celso Delgado
Arce e Jesús Vázquez, polo Partido Popular, e Elena Espinosa e
Alberto Fidalgo, polo PSdeGPSOE.
Tamén na votación para ó
Senado, os tres candidatos do
Partido Popular (Carmen Leyte
Coello, Amador Vázquez e Miguel
Ángel Pérez de Juan) foron os
máis votados no noso municipio,
superando ós socialistas Miguel
Fidalgo, Elvira Lama e Alfredo
Vázquez. Neste caso, os tres
“populares” e o socialista Fidalgo
Areda son os nosos representantes na Cámara Alta.
O Partido Popular consolídase
como a primeira forza política de
Cartelle, unha situación que se
repite de xeito ininterrumpido
desde os comicios autonómicos
do ano 1989, e refrendada nas
sucesivas eleccións locais, autonómicas, europeas e xerais, conservando así o respaldo que lle
brindan os veciños e veciñas deste
concello. ■
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Carmen Leyte Coello, alcaldesa

“A nosa obriga é traballar día a día na procura de novos servizos
que axuden a mellora-la calidade de vida dos cidadáns”
P.- Vostede asumíu o seu quinto

mandato como alcaldesa de Cartelle.
¿Como valora o apoio recibido nas
últimas eleccións municipais?
Carmen.- A candidatura que eu encabecei acadou unha nova maioría absoluta. A miña interpretación deste resultado
é que os veciños e veciñas de Cartelle,
nunha porcentaxe moi alta, valoran
positivamente o traballo desenvolvido
nestes últimos anos. Mesmo, os que
non nos votaron recoñecen que Cartelle
progresou moito. Os feitos están ahí.
P.- ¿Está ilusionada por afrontar
ese reto de situar a Cartelle no lugar
que lle corresponde?
Carmen.- Partimos dun bo coñecemento da realidade de Cartelle e das
necesidades para continuar na liña do
progreso emprendida hai xa moitos
anos. E seguimos traballando para
facer realidade as aspiracións de tódolos veciños e veciñas. Para mín esta é
unha das maiores satisfaccións: traballar polo noso pobo e ver que os cidadáns saben agradece-lo.
P.- ¿Cal é a situación de Cartelle a
nivel de servizos e infraestruturas?
Carmen.- As últimas Corporacións
municipais de Cartelle traballaron
moito para conquerir moitos servizos e
iniciativas, e debemos continuar na
mesma liña de traballo. Compre lembrar que nos últimos anos fixéronse
obras moi importantes, como a mellora das infraestruturas básicas nos

pobos, tanto en estradas
como nas redes hidráulicas,
e que se melloraron tódolos
servizos públicos. Coido que
agora temos unha Administración local máis áxil e eficiente, próxima ós veciños e
capaz de buscar solucións a
tódolos problemas que poidan xurdir no traballo cotián.
P.- ...e as prioridades para
estes catro anos do novo
mandato?
Carmen.- Unha das liñas de
traballo do Goberno municipal é
potencialos servizos máis próximos ós
cidadáns e tamén artellar solucións de
futuro, facilitando o asentamento de
empresas e a creación de emprego. E
tamén debemos continuar coa reforma
das estradas, das pistas agrícolas e da
iluminación pública, e mellora-las
redes de auga e de sumidoiros, etc.
Queremos afondar tamén en novas
prestacións de carácter social, para
atender mellor ós nosos maiores, a través de programas específicos, por tratarse dun colectivo cada vez máis
numeroso e que ten unhas necesidades
diferenciadas do resto da poboación. E
tampouco nos esquecemos da xuventude e das mulleres. Pero as prioritarias
serán tamén as demandas que nos
plantexen a cotío tódolos veciños e
veciñas de Cartelle. Deste xeito, penso
que o progreso está garantido. ■

“A situación, a nivel de infraestruturas e servizos nos nosos
pobos é boa, pero pode mellorar. O traballo da nova Corporación municipal debe incidir
aínda máis na dotación e mellora de tódolos servizos e aspectos que axudan a consolida-la
senda do progreso no municipio
de Cartelle”.
“Pretendemos que a tódolos
veciños lles resulte atractivo
vivir no seu concello e que
teñan ben cubertas tódalas
súas necesidades prioritarias e
básicas”.

Senadora Leyte Coello
Carmen Leyte Coello foi a candidata ó Senado maís votada na provincia de Ourense, e coa maior porcentaxe de
votos de tódolos senadores galegos. O pasado 1 de abril
tomou posesión do seu cargo no Senado, prometendo
acata-la Constitución diante do presidente da Cámara
Alta, Javier Rojo (na imaxe). Posteriormente, Carmen
Leyte foi elexida para ocupa-la Secretaría da Mesa da
Comisión de Vivenda, e vocal da Comisión de Cooperación Internacional e Desenvolvemento. A senadora Leyte
Coello participou tamén, o 16 de abril, no acto inaugural
no Congreso dos Deputados da IX Lexislatura, presidida
polas Súas Maxestades os Reis de España.
Carmen Leyte compaxina o cargo de senadora co de
alcaldesa do Concello de Cartelle.
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Corporación municipal de Cartelle (2007-2011)

Carmen Leyte
Coello

Jaime Sousa
Seara

José Benito
Rodríguez Álvarez

Manuel Rodríguez
Fernández

Antonio López
Gómez

Castor Estévez
Pateiro

DE

P G-PSOE

Florinda Estévez
Garrido

Benito Rodríguez
Cid

José Estévez
Sanmiguel

Aquilino Armada
Olleros

Santiago Gómez
Rodríguez

Órganos de goberno e representación:
Xunta de Goberno Local: Carmen Leyte Coello (alcaldesa), Jaime Sousa Seara (1º tenente de alcalde),
Manuel Rodríguez Fernández (2º tenente de alcalde) e José Benito Rodríguez Álvarez (3º tte. de alcalde).
Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda e Réxime Interior: Carmen Leyte Coello (presidenta), Jaime Sousa Seara, Antonio López Gómez, Castor Estévez Pateiro, Aquilino Armada Olleros,
Benito Rodríguez Cid e Santiago Gómez Rodríguez.
Comisión de Urbanismo e Medio Ambiente: Carmen Leyte Coello, Jaime Sousa Seara, Antonio López
Gómez, Manuel Rodríguez Fernández, Florinda Estévez Garrido, José Estévez Sanmiguel e Santiago
Gómez Rodríguez.
Comisión Informativa de Benestar Comunitario: Carmen Leyte Coello, Jaime Sousa Seara, Antonio
López Gómez, José Benito Rodríguez Álvarez, Benito Rodríguez Cid, José Estévez Sanmiguel e Santiago Gómez Rodríguez.
Mancomunidade de Municipios Terra de Celanova: Jaime Sousa Seara e Antonio López Gómez.
Consorcio “Rio Arnoia”: Jaime Sousa Seara e José Benito Rodríguez Álvarez.
Consello Escolar do CEIP San Marcos de Cartelle: Carmen Leyte Coello.
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O Concello entregou os cheques de natalidade a 12 familias
O Concello de Cartelle foi un dos
primeiros da provincia de Ourense
en establecer axudas directas polo
nacemento de fillos. Estas axudas, de
2.000 euros, poden complementarse
coas que ofrecen outras Administracións públicas.
A alcaldesa, Carmen Leyte Coello, entregoulles os cheques de natalidade os pais dos 12 nenos e nenas
que naceron nestes últimos meses no
noso municipio. Unha medida, sinalou a alcaldesa, que tenta fomenta-la
natalidade axudándolles ás familias a
custear parte do gasto que lles ocasionan. O Concello tamén estudia
outras medidas para axudar a concilia-la vida familiar e laboral para os
pais e nais con rapaces recén nacidos
ou en idade escolar. ■

e

Carmen Leyte presidíu a entrega dos “cheques-bebés”.

Estrada Toén-Cartelle

Obras con Medio Rural

O presidente da Deputación, José
Luis Baltar, reuníuse cos alcaldes de
Toén, Castrelo de Miño e Cartelle
para consensuar unha solución ó trazado da estrada entre Toén e Cartelle, importante para varios núcleos de
poboación do noso municipio. Acordaron informar á Plataforma dos trámites e dos estudos técnicos que se
van a seguir para que tódolos pobos
queden comunicados do mellor xeito
posible.

O Concello de Cartelle facilitoulle á
Consellería de Medio Rural a construcción da pista da Granxa, en Sabucedo, duns 500 metros de lonxitude.
Con este departamento autonómico
asinou tamén un convenio para o
abastecemento ás Teixugueiras, dentro das obras de melloras das infraestruturas rurais. O Concello e Medio
Rural iniciaron os trámites para reformar un camiño na zona da Granxa,
en Gueral de Arriba.

7

A Mancomunidade Terra
de Celanova estreou novo
vehículo contraincendios
O servizo contraincendios da Mancomunidade “Terra de Celanova” segue a
mellorar en eficiencia e operatividade,
grazas ó novo vehículo motobomba
adquirido en colaboración coa Consellería da Presidencia. A delegada provincial,
dona Concepción Camiña, fíxolle entrega deste moderno vehículo ó presidente
da Mancomunidade, don José Antonio
Pérez Cortés, nun acto celebrado en
Celanova e ó que tamén asistíu o director
provincial de Protección Civil.

7

Novos proxectos para
Cartelle e As Teixugueiras
Outra iniciativa municipal, en convenio
con Vivenda e Solo, é o
proxecto de mellora da
praza da capela de As
Teixugueiras
maila
praza do Cruceiro e o
entorno da fonte da
Virxe, en Cartelle.
Este foi o compromiso
da reunión que mantivo Carmen Leyte co
delegado provincial.
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O Concello e Sanidade participan nunha campaña para promover
unha mellor alimentación e hábitos saudables de vida
Cartelle e os outros municipios da
Mancomunidade Terra de Celanova
(Pontedeva, Quintela de Leirado, A
Merca, Ramirás, Gomesende, Verea
e Celanova) participan no programa
“Concellos saudables”, promovido
pola Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade. Varios
técnicos desenvolverán actividades
específicas entre a xuventude e a
poboación adulta, incidindo na necesidade dunha boa alimentación, no
exercicio físico e na promoción dunha
vida sen tabaco, alcol ou drogas.
Nos centros de ensino vanse
celebrar charlas, obradoiros e actividades relacionadas coa prevención
do tabaquismo e das drogodependencias. Esta unidade de traballo do
programa “Concello saudable” tratará de concienciar tamén das avanta-

xes da alimentación e do exercicio físico entre os escolares e as asociacións
de veciños, de amas de casa, xuvenís
e culturais. ■

O delegado de Sanidade, Juan Monedero,
presentou o proxecto xunto ós alcaldes da
Mancomunidade Terra de Celanova.

“Concello saudable” pretende axudar a tódolos sectores da poboación a establecer pautas que melloren a súa calidade de vida.

Taller de memoria e curso
de “yoga” e relaxación

O Centro de Discapacitados atende
un invernadeiro para autoconsumo
A Mancomunidade Terra de Celanova xestiona o centro ocupacional para discapacitados psíquicos,
con sede en Celanova. Na actualidade, atende a 21 persoas de
tódolos concellos da nosa comarca, facilitándolles formación laboral
a través de catro talleres: cociña,
xardinería, reciclaxe de cartón e
actividades complementarias (lecer, deporte e manualidades).
Recentemente construíuse un

❁

invernadeiro no que os alumnos
cultivan diferentes hortalizas para
autoconsumo no comedor social. A
Mancomunidade proxecta tamén a
creación dunha residencia, o que
lles permitiría a algúns dos participantes permanecer no centro
durante varios. Agora, un microbús
recolle pola mañá ós alumnos/traballadores do Centro de Discapacitados e os devolve ás súas casas
familiares pola tarde. ■

A Mancomunidade “Terra de
Celanova”, en colaboración co
Concello de Cartelle, organiza
durante os meses de xuño e xullo
un “taller de memoria”, gratuito e
dirixido, sobre todo, ás persoas
maiores dos noso municipio.
Celébrase un día á semana, pola
tarde, no local social de Cartelle.
A súa finalidade é melloralo compoñente motivacional e a memoria, previr a depresión e o illamento, e todo nun agradable ambiente lúdico. Esta actividade, coordinada a través dos Centro de Información á Muller da Mancomunidade, enmárcase nas actividades
dirixidas ás mulleres e, en xeral, a
tódalas persoas maiores.
Outra actividade na mesma
liña é un curso de “yoga” e relaxación, previsto dende o sábado 21
de xuño, no pavillón municipal de
Outomuro. Tamén é gratuito e, se
hai máis de 20 alumnos/as, existe
a posibilidade de dar o curso
durante todo o ano. Pode recabarse máis información no Concello
ou no Pavillón. ■

³
³

Páxina 11

“XI Festa do Cabalo de Nogueiró”

Mundilcabalo, unha cita obrigada para tódolos afeccioados
Non
O centro ecuestre do Mundil acolleu
O programa de actos completouse o
podían fallar na Festa do
os pasados días 31 de maio e 1 de xuño
domingo pola tarde, tralo xantar
Cabalo
do
Mundil
a
venda
de
produpopular, coas espectaculares carreiunha nova edición da Festa do
tos relacionados co deporte ecuestre, nen o
ras dos “pura sangue ingleses”,
Cabalo. Da importancia deste
evento son exemplo a proba de xa clásico “xantar popular”. Máis de 400 per- cruzados e de trotóns enganchaandadura galega, valedeira para soas degustaron un menú típico da nosa terra ser- dos, que repartiron máis de 3 mil
vido por unha empresa de catering. Este é un
euros en premios. Houbo unha
o Campionato Autonómico; a
ruta técnica, que percorreu parte momento de reencontro e para falar da afección destacada presencia dos melloe do interese dos asistentes por potenciar
res xinetes galegos e varios portudo noso municipio; e xa, en plan
unha festa, a do Cabalo do Mundil,
gueses, que rivalizaron por selos
lúdico, o partido de “horseball”.
que vai a máis cada ano.
máis rápidos no circuito do
Participaron máis de cen
Mundil.
cabalos.

Entroido nas Teixugueiras
Meritorio é o esforzo dos veciños e veciñas de As Teixugueiras por manter vivo o seu Entroido, unha tradición que
se remonta, segundo está documentado, ata o ano 1733,
e lembra unha revolta popular contra o pagamento dunha
renta anual de trigo, centeo e palla ós reis da época. Nesta
ocasión volveron a xuntarse, primeiro para compartir viandas nunha carpa e, despois, para leelo testamento do
burro e disfrutar da troula durante o Martes de Entroido.

Reis Magos, cumpridores
Os Reis Magos non decepcionaron ós máis novos
do noso concello e acudiron á súa cita anual, esta
vez no recén estreado Polideportivo “Piño Vilachá”
de Outomuro. Melchor, Gaspar e Baltasar atenderon a invitación do Concello de Cartelle e repartiron
numerosos agasallos entre tódolos rapaces. Foi
unha xornada de festa, con merenda incluída, e
animación musical da Banda de Gaitas “Nova Fronteira-Cartelle”.
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A primeira gaiteira galega

Chamábase Áurea Rodríguez, e nos anos vinte do século
pasado dirixíu os grupo “Os Maravillas de Cartelle”. Un
disco-libro publicado recentemente ven a descubrirnos que
Áurea é a primeira gaiteira galega da que se ten noticia. A
través dos estudos realizados por Richard Rivera, Fernando
Reyes e Sonsoles Hernández, agora sabemos que Os Maravillas de Cartelle estiveron entre os artistas máis coñecidos
da nosa comarca e, por asombroso que resulte, acadaron
sona, despois de varias actuacións, en Madrid. Seguindo a
estela de moitos emigrantes, Os Maravillas de Cartelle
viaxaron en 1929 a Arxentina, e pouco máis se sabe daquel
periplo, que semella foi definitivo. As poucas informacións
que existen parecen indicar que Áurea e os seus compañeiros
non regresaron nunca á nosa terra.

A visita do bispo de
Ourense, don Luis
Quinteiro, a Cartelle foi un día especial
para moitos fregueses. Ademais de presidir a misa, xunto ó
vicario, Xosé Estévez, e os párrocos,
bendecíu o cemiterio, onde se rezaron
plegarias na memoria dos que xa non
están connosco.

O bispo visitou
Cartelle

César García, do bar Rachelo, non foi o afortunado,
pero está igual de contento, xa que no seu establecemento selouse o boleto que acadou máis de 515 mil
euros no pleno ó 15 da Quiniela de Fútbol. Foi o 17 de
febreiro, unha data difícil de esquecer e que o cartel
do premio se encarga de lembrar a tódolos clientes
deste popular establecemento de Outomuro.

Aumenta a
natalidade
...de ovellas

...e tamén nos
visitou a sorte

Aurelio López tivo que facer horas extraordinarias
para amosarlles a tódolos veciños e curiosos as
cinco crías que paríu unha ovella da súa propiedade, en Outomuro. E non só por isto, senón que
tamén tivo que darlle-lo biberón, ante a negativa da
esquiva nai a que lle tocasen as ubres. A familia
ovina fíxose famosa nos medios de comunicación.

Páxina 13

“I ANDAINA CONCELLO DE CARTELLE”
Unha boa forma de coñecelo noso municipio

O Campo da Feira de Cartelle foi o punto de partida.
A primeira edición da Andaina de
Cartelle congregou o día 3 de maio
a máis de 150 persoas, respostando
á invitación do Concello, encargado da organización, e da Deputación Provincial de Ourense,
INORDE e Padroado Provincial
de Turismo, que colaboraron neste
evento. Foi unha boa oportunidade
de facer exercicio e de coñecer un
pouco mellor os pobos e a natureza
deste fermoso concello.
Houbo que percorrer 18 quilómetros, entre o Campo da Feira de
Cartelle e a Casa do Concello, en
Outomuro, pasando por Madarnas, Sanguñedo, Vilar de Vacas,
O Santo, A Pontenova, O Retorno, Mirós, Os Calvarios e Nogueiró. Os máis rápidos empregaron 2 horas e 45 minutos, e os últimos, 4 horas e media. Pero non se
trataba de competir, xa que non
había premios para os primeiros,
senón agasallos para tódolos participantes. Era unha ocasión de
facer deporte e disfrutar coa paisaxe (os que aínda non coñecían a
zona do Santo, coincidiron en calificalo tramo do río como “extraordinario”). Ao remate, xa en Outomuro, todos poideron recuperar
forzas cun xantar preparado pola
organización. E, despois, de volta
en autobús a Cartelle.

Os participantes tiveron ocasión de repór forzas nos puntos de avituallamento, establecidos pola organización en Vilar de Vacas, A
Pontevano, Mirós e Nogueiró. A práctica totalidade cumpríu sen
problema todo o percorrido (só se rexistraron 3 abandonos).
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Veciños e veciñas, en forma...

O Concello de Cartelle organiza no polideportivo “Piño
Vilachá” de Outomuro e nas instalacións deportivas do
Colexio San Marcos de Cartelle clases de ximnasia de
mantemento. Para facilitar a participación do maior
número de persoas, establecéronse diferentes horarios: en
Outomuro, os lúns e xoves, de 10:00 a 11:00, e os martes
e venres, de 20:00 a 21:00; en Cartelle, os lúns e xoves, de
20:00 a 21:00 horas. A aceptación foi boa. Unhas 60 persoas de tódalas idades, aínda que predominan as mulleres, participaron con maior ou menor regularidade nestas
clases, impartidas por Xosé Vilachá. Realizan exercicios
adaptados ás características dos participantes, sobre
todo, xogos, flexións, de coordinación, etc.

Na imaxe superior, no CEIP San Marcos; na inferior, no polideportivo de
Outomuro. Estas clases de ximnasia,
totalmente gratuitas, gozan dunha gran
aceptación entre tódolos participantes,
polo que o Concello desexa tamén que
continúen no futuro.

Paix n polo fútbol
C

De boa hai que calificar a tempada que desenvolveu o Sande, no grupo 15ª da Terceira Autonómica de Fútbol. Despois do descenso de
categoría, o club que preside José Álvarez
Sousa traballou para acada-lo ansiado ascenso
á Segunda Autonómica, e non andivo lonxo na
primeira parte da competición. Este mérito
correspondeulle ó Cea e Arenteiro B. Os xogadores que adestra Antonio Sousa remataron
séptimos, con 42 puntos, despois dunha campaña bastante regular.
A ACD Sande contou co apoio de 160 asociados, de varias firmas comerciais e do propio
Concello de Cartelle. O campo de fútbol de A
Xesteira convertíuse nos últimos anos nun
lugar de cita co bo fútbol para os afeccioados
que manteñen un apoio incondicional ó equipo
de maior nivel competitivo do noso concello.

ACD CARTELLE
Para o equipo do Muntián vale aquelo de que
o importante é participar. Quedaron últimos
clasificados no grupo 14º da Terceira Autonómica, pero o importante, e hai que buscarlle o
lado positivo, é que este pobo mantén viva,
grazas ó esforzo da xunta directiva, unha tradición futbolística que se remonta xa ós anos
setenta.
O bo ambiente futbolístico acompañou no
campo de As Marabillas ós xogadores do Muntián, que amosaron sempre un bo espírito
deportivo e, sobre todo, sairon sempre ó terreo
de xogo coa única aspiración de divertirse.
Cabe agardar que a vindeira tempada as
cousas roden un pouco mellor, para o que volverán contar co apoio incondicional dos afeccioados desta parroquia e do propio Concello,
como ven facendo co deporte dende hai moitos anos.

ACD SANDE

Tamén resulta meritoria a competición desenvolvida pola Asociación Cultural e Deportiva
Cartelle, no grupo 15º da Terceira Autonómica.
Durante toda a tempada, os xogadores do club
que preside Antonio Pérez Rodríguez loitaron
con equipos de gran tradición nas categorías
provinciais, como o Coles, Abelenda, Arenteiro
ou Cea. Este equipo refundouse en 2007, despois de varias tempadas sen participar como
equipo federado.
Este foi, polo tanto, un ano de transición
para a ACD Cartelle, tendo en conta a renovación do plantel, con moitos xogadores novos. A
directiva está ilusionada, en base ó respaldo
dos afeccioados, con máis de 200 socios, e a
boa resposta das firmas comerciais e industriais da zona, e do propio Concello de Cartelle,
que ten asignados nos orzamentos unha subvención igual para os tres equipos.

MUNTIÁN
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¡Noraboa a tódolos deportistas!

con tra o Ou ren se Fú tbo l-S ala .
Sel ecc ión de Ca rte lle que xog ou

A lembranza de Piño
Vilachá segue presente
entre tódolos afeccioados ó deporte en Outomuro, xa que da nome ó
novo pavillón polideportivo. Moitos veciños
acodiron a comproba-la
calidade das novas instalacións, inauguradas
con senllos partidos de
fútbol sala cos equipos
femininos do Ponte
Ourense “A” e “B”,
masculinos do Coinasa
Ourense e unha selección do concello de Cartelle.

Afección polo deporte

O Concello fomenta a práctica do deporte apoiando ós equipos federados de fútbol, mantendo en bo estado as instalacións deportivas nos distintos pobos e organizando actividades para esperta-la afección entre os nosos veciños. Entre

estas actividades figura o maratón popular, que volveu a
celebrarse en Outomuro varios anos despois e con gran éxito
de participantes. Esta proba foi unha das primeiras carreiras
para afeccioados de toda a provincia de Ourense.
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