
A través do Fondo de Inversión Local para o
Emprego e outras iniciativas comprometidas coa
Xunta e a Deputación de Ourense, o Concello de
Cartelle acomete iniciativas para mellorar os ser-
vizos e infraestruturas en varios núcleos.

Romarías, festas populares, sendeirismo, depor-
tes ó aire libre, e un amplo e variado programa
de actividades culturais, lúdicas e recreativas
organizadas polo Concello. Hai algún sitio mellor
para pasalo verán que Cartelle?

Case tódolos anos hai eleccións, pero neste 2009
foi por partida doble. Primeiro, o 1 de marzo, para
elexilos deputados no Parlamento Galego. Despois,
o 7 de xuño, para os eurodeputados. En ambas
citas, en Cartelle gañou o Partido Popular.

Importantes iniciativas Un verán diferente Doble cita electoral
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Edi tor ia l

1979-2009: trinta anos de democracia municipal en Cartelle

Hai xa trinta anos, producíase, en plena transición,
un fito importante en Cartelle e no resto de España:
o día 3 de abril de 1979 celebrábanse as primeiras elec-
cións municipais trala reinstauración da
Democracia e despois de  case catro
décadas da dictadura franquis-
ta. Os veciños e veciñas do
noso concello asistiron a
aquel acontecemento
con moita curiosidade
e expectativas, en
medio dun contexto
social moi politiza-
do. O primeiro al-
calde elexido demo-
cráticamente foi Au-
relio López Fernández
(1979-1991) e, despois,
Carmen Leyte Coello,
que ostenta o cargo dende
1991. Os dous foron a cabeza
visible da Corporación Munici-
pal de Cartelle, pero non podemos
esquecernos de tódolos homes e mulleres que nese
período nos representaron no Concello, baixo as dis-

tintas siglas políticas, tentando sempre buscalo
mellor para os nosos pobos e para as persoas que
eiquí desenvolvemos a nosa vida.

Foron 30 anos de progreso, con moitas inicia-
tivas para dotar ó municipio de novas

infraestruturas (estradas, redes
de sumidoiros e de abastece-

mento, telefonía,...) e de
melloralos servizos pú-

blicos de titularidade
municipal (recollida
de lixo, servizos so-
ciais, etc).
Aínda así, debemos
seguir traballando
para acadar novas

cotas de progreso,
benestar e modernida-

de. Unha tarefa enco-
miable que compete, non

só ós nosos gobernantes,
aínda que eles sexan a máxima

representación da vontade popular,
senón a todos e cada ún dos veciños e veciñas

deste fermoso concello.

Corporación 1979-1983
Aurelio López Fernández
Orlando Martínez Diéguez
Antolín Cacheiro Couto
José González Pérez
Julio Sánchez Martínez
Emilio Vázquez Campos
Avelino Rodríguez Seara
Ricardo Díaz González
José Luis Pérez Álvarez
Luis Villar Pérez
José Cougil Durán
Edelmiro López Rodríguez
Alfonso Vilachá Pereira
Corporación 1983-1987
Aurelio López Fernández
José González Pérez
José Manuel Álvarez Iglesias
Herminio Montero Rodríguez
Jaime Sousa Mourille
Manuel Ferro Casas
Antonio Romero Iglesias
Jesús Bugallo Pereiro
Manuel Gómez Rodríguez
Alfonso Vilachá Pereira
Nabor Carlos Álvarez López

Miguel A. Justo Fernández
Emilio López Rodríguez
Corporación 1987-1991
Aurelio López Fernández
José Manuel Álvarez Iglesias
Herminio Montero Rodríguez
Antonio Romero Iglesias
Adolfo López Azpilcueta
Antonio Villar Parente
Emilio López Rodríguez
Luis Blanco Soto
Manuel González Cacheiro
Manuel Cacheiro Bernárdez
José Seara Fernández
Manuel Feijóo Casas
Antonio González Armada
Corporación 1991-1995
Mª del Carmen Leyte Coello
Jaime Sousa Seara
José Benito Rodríguez Álvarez
Manuel Rodríguez Fernández
Raúl Pérez Álvarez
Castor Estévez Pateiro
Aurelio López Fernández
Casiano Ángel Feijóo García
Herminio Montero Rodríguez
Adolfo López Azpilcueta

Santiago Gómez Rodríguez
Julio Gómez Feijóo
Xosé Rodríguez Cid
Corporación 1995-1999
Mª del Carmen Leyte Coello
Jaime Sousa Seara
Manuel Rodríguez Fernández
José Benito Rodríguez Álvarez
Óscar Pérez Fernández
Castor Estévez Pateiro
Laureano Cacheiro García
José Ramón Pereiro Pérez
Santiago Gómez Rodríguez
Xosé Rodríguez Cid
Manuel Méndez Castro
Corporación 1999-2003
Mª del Carmen Leyte Coello
Jaime Sousa Seara
Manuel Rodríguez Fernández
José Benito Rodríguez Álvarez
Óscar Pérez Fernández
Castor Estévez Pateiro
Laureano Cacheiro García
Antonio López Gómez
Xosé Rodríguez Cid
Florinda Estévez Garrido
José Luis Pérez Álvarez

Corporación 2003-2007
Mª del Carmen  Leyte Coello
Jaime Sousa Seara
Manuel Rodríguez Fernández
José Benito Rodríguez Álvarez
Antonio López Gómez
Laureano Cacheiro García
Castor Estévez Pateiro
Xosé Rodríguez Cid
Florinda Estévez Garrido
Manuel Méndez Castro
Aquilino Armada Olleros
Luis Vázquez Guntín
Santiago Gómez Rodríguez
Corporación 2007-2011
Mª del Carmen Leyte Coello
Jaime Sousa Seara
Manuel Rodríguez Fernández
José Benito Rodríguez Álvarez
Antonio López Gómez
Castor Estévez Pateiro
Florinda Estévez Garrido
Benito Rodríguez Cid
José Estévez Sanmiguel
Aquilino Armada Olleros
Santiago Gómez Rodríguez

Concelleiros 1979/2009
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Un orzamento de 617.158 euros
para executar varias iniciativas

O Fondo de Inversión Local para o Emprego
contribúe, durante o ano 2009, a desenvolver
varios proxectos importantes para o noso
municipio e a fomentar a contratación laboral
de persoas que estaban inscritas nas oficinas
do INEM, xa que este é un dos obxectivos do
programa xestionado polo Goberno en cola-
boración cos propios Concellos

Á hora de establecer as actuacións máis
urxentes, dentro da limitación orzamentaria
que ten Cartelle (617.158 euros), o Goberno
municipal elaborou unha serie de proxectos
que foron aprobados en pleno por maioría
absoluta.

As obras a realizar, e que deberán estar
rematadas antes de fin de ano, supoñen bene-
ficios tanto na ampliación das redes hidráuli-
cas locais de varios pobos, na mellora da
seguridade vial, coa construción de beirarrúas,
en novos espacios públicos e recreativos, no
entorno do polideportivo municipal e nas
infraestruturas viarias locais, co acondiciona-
mento dos accesos a diferentes núcleos. ■

-

-

-

Proxectos do Fondo de Inversión Local (2009):
Boa parte das obras contempladas no Fondo de Inversión
Local en Cartelle xa están executadas, aínda que o prazo
para o seu remate é o 31 de decembro de 2009:
● Saneamento en Anfeoz, A Seara, Mirós,

Soutelo e A Pena (mellora da recollida e

tratamento dos resíduos líquidos).

● Mellora dos parques infantís de Outo-

muro e A Ulfe.

● Construción dun tramo de beirarrúas en

Cartelle (estrada xeral, na zona próxima ó

velorio municipal).

● Melloras no Pavillón Municipal (instala-

ción de aparellos, climatización e entorno).

● Beirarrúas en Outomuro (na estrada da

Seara).

● Beirarrúas en Sande-Parbón.

● Saneamento e depuración de residuais

en Gueral de Arriba e Gueral de Abaixo.

● Saneamento en Calvelos.

● Rede de sumidoiros e mellora dos acce-

sos en Santa Cataliña.

● Mellora dos accesos a Carballeda-A

Armada.

● Accesos a Calvelos.

● Construción dun parque infantil e zona

de lecer en Os Carballos.

En defensa do noso medio ambiente
Varios proxectos inciden nunha maior protección
do noso medio ambiente natural, coa ampliación
e mellora dos sistemas de depuración das augas
residuais en varios núcleos. É o caso das obras
realizadas, ou en execución, na Pena, Anfeoz, A
Seara, Mirós, Soutelo, Calvelos, Gueral de Arriba
e Guera de Abaixo. Tamén se acometeron pro-
xectos de mellora da seguridade vial, coas novas
beirarrúas, e de recuperación de espacios públi-
cos e de lecer en varios núcleos. ■

O Fondo de Inversión
Local para o Emprego
contribúe a mellorar
servizos e crear novas
infraestruturas a nivel
local en Cartelle

Rede de sumidoiros en Sant abaia

Beirarrúas en Cartelle
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Na procura dunha rede viaria moderna
e acorde cos novos tempos

Nestes últimos anos, o Concello de Cartelle
xestionou a realización de numerosas obras
para reformar a rede viaria local, que, de feito,
benefician a tódolos núcleos de poboación.
Estas iniciativas para mellorar estradas, pis-
tas e camiños ou, nalgúns casos, abrir novas
vías de comunicación continúan hoxe en día,
con novos proxectos.

O formigonado do acceso a Vilar, a mellora
do trazado da estrada de Outomuro a Vilavi-
dal (1ª fase), a travesía de As Teixugueiras
(convenio coa Deputación Provincial, pen-
dente de execución) e a nova estrada de
acceso a Calvelos, son algúns exemplos.
Pero o Concello de Cartelle realiza xa xes-
tións para acometer novos proxectos en tóda-
las parroquias do noso municipio.

Estas iniciativas inciden na mellora da
seguridade vial, o mesmo que a construción
de novos tramos de beirarrúas, como os rea-
lizados recentemente en Nogueiró, Cartelle e
Outomuro (estrada de A Seara).

O Concello de Cartelle tamén promoveu
melloras en antigas escolas e centros sociais,
como os de Espiñoso, Santo Tomé e As Terzas,
e a iluminación do velorio de Cartelle, penden-
te da instalación de novos puntos de luz. A
recuperación de espacios públicos é outra liña
de actuación do Goberno municipal. ■

“O apoio de Xunta e Deputación é clave á hora de avanzar en novos programas de promoción do emprego”

As obras incluídas no Fondo de Inversión Local para o
Emprego están promovidas polo Concello de Cartelle
e financiadas polo Ministerio de Administracións
Públicas do Goberno de España. Esta foi unha das ini-
ciativas impulsadas polo Goberno para fomentar a
contratación laboral.

As redes hidráulicas, outra prioridade
Ademais das obras incluídas no Fondo de Inversión Local p
Emprego, o Concello de Cartelle realizou outras obras p
rar a subministración de auga pot
residuais, a través de convenios coa Deput
consellerías de Medio 
A mellora das redes de sumidoiros beneficia ós veciños e veciñas
de A Lagoa (falla a fosa séptica), 
O Foxo (Nogueiró) e Madarnás (pendente do novo t
Tamén se fixo a canalización p
Bagullo, que se complet

Xestións para un novo Obradoiro
O consorcio integrado polos Concellos de Ramirás, 
telle xestiona coa Consellería de 
Galicia a creación dun novo Obradoiro de Emprego. Est
va, contemplada, en principio, p
case na política do Goberno municip
formación, co fin de facilit
de desemprego a posibilidade de mellorar a súa cualificación pro
fesional para adentrarse no competitivo mercado laboral.

O Parque Empresarial segue o trámite

Traballos de mantemento de estradas

k

A colaboración da

Xunta e da Deputación
de Ourense, apoio

clave para realizar

máis proxectos
O Concello de Cartelle desenvolve ao
longo do ano 2009 novos proxectos de
mellora das infraestruturas e dos servi-
zos municipais, en colaboración coa
Xunta de Galicia e coa Deputación
Provincial de Ourense. A reforma de
estradas, de travesías e das redes
hidráulicas acaparan varias obras xa
executadas ou que están en trámite.

-

Zona recreativa en Os Carballos

Praza da Capela de As T

Saneamento na Seara
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e á hora de avanzar en novos programas de promoción do emprego”

es hidráulicas, outra prioridade
s obras incluídas no Fondo de Inversión Local para o
 Concello de Cartelle realizou outras obras para mello-
nistración de auga potable e a depuración das augas
 través de convenios coa Deputación de Ourense e as
 de Medio Ambiente e Medio Rural da Xunta de Galicia.
as redes de sumidoiros beneficia ós veciños e veciñas
(falla a fosa séptica), As Marabillas-Muntián, San Pedro,
gueiró) e Madarnás (pendente do novo tanque de auga).
xo a canalización para a nova rede de abastecemento ó
e se completará co arranxo do tanque de auga.

ns para un novo Obradoiro
 integrado polos Concellos de Ramirás, A Merca e Car-

na coa Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de
eación dun novo Obradoiro de Emprego. Esta iniciati-
plada, en principio, para 40 alumnos e alumnas, enmár-
ítica do Goberno municipal de impulsar programas de
co fin de facilitarlles ós veciños e veciñas en situación
rego a posibilidade de mellorar a súa cualificación pro-
a adentrarse no competitivo mercado laboral.

O Parque Empresarial segue o trámite
Outro dos obxectivos do Concello de Cartelle no actual mandato é
a disposición, o antes posible, de terreo industrial, para facilitar e
impulsar as iniciativas empresariais emerxentes no noso munici-
pio, e limitadas pola actual normativa autonómica da Lei do Solo
de Galicia. Actualmente está en tramitación o desenvolvemento
dun Plan Sectorial nos terreos de Sabuz que entraron no convenio
entre o Concello e a Comunidade Veciñal. Barállanse dúas
opcións para desenvolver este proxecto: a través da nova socie-
dade impulsada pola Deputación (Urbaourense), ou ben, por
medio de Xestur Ourense, que depende da Xunta de Galicia.

Traballos de mantemento de estradas
As brigadas da Deputación Provincial participaron nas últimas
semanas no desbroce de beiravías e no mantemento das princi-
pais vías de comunicación do noso municipio. Cartelle é un dos
concellos máis beneficiados polas actuacións das brigadas de
obras da institución provincial, en parte, porque é un dos munici-
pios da provincial cunha maior rede de pistas, estradas e camiños.
Tamén se avanzou na construción da rede de pistas que configu-
ran a nova concentración parcelaria.

Carmen Leyte Coello, alcaldesa

Mellora a estética dos

espacios públicos
Un convenio entre a Consellería de Vivenda
e Solo da Xunta de Galicia e o Concello de
Cartelle permitíu a rehabilitación das prazas
da Capela de As Teixugueiras e do Cruceiro,
en Cartelle. Estes proxectos, nos que se
incluíu tamén a reforma dunha fonte en Car-
telle, tivo un orzamento de 100.000 mil euros.
Outras iniciativas municipais posibilitaron o
acondicionamento doutros espacios públicos
en Os Carballos, A Ulfe e Outomuro, prepa-
rando ou mellorando as zonas de xogos
infantís.

Beirarrúas en Cartelle

Novo acceso a Calvelos

 de As Teixugueiras

Praza do Cruceiro, en Cartelle
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Votacións para renova-las Cámaras Lexislativas: 1 de marzo e 7 de xuño

Victoria do PP en Cartelle nas eleccións europeas e autonómicas
Non houbo sorpresas o día 1
de marzo, e os veciños e veci-
ñas de Cartelle deron un apoio
maioritario á candidatura do
PP, que tiña como cabeza de
lista pola provincia de Ourense
a Mª Carmen Pardo, e candi-
dato á presidencia da Xunta de
Galicia, ó tamén ourensán
Alberto Núñez Feijóo.

Se na provincia de Ourense
o PP acadou o 49,02% dos
votos, ese respaldo superou o
50% no noso municipio. Uns
resultados agardados, tendo
en conta as eleccións xerais do
ano 2008, cando os "popula-
res" acadaran tamén unha
ampla avantaxe sobre socialis-
tas e nacionalistas. Nos comi-
cios autonómicos, o BNG foi a
segunda forza máis votada,
pero a considerable distancia,
con algo máis do 29% do apoio
cidadán. O PSdeG/PSOE, que
superara ós nacionalistas nas
eleccións xerais de 2008, nes-
ta ocasión recibíu tan só 403
votos.

Os deputados electos pola
nosa circunscripción electoral
foron: Mª Carmen Pardo, Ro-
sendo Fernández, Enrique
Novoa, Cristina Romero, José
Manuel Baltar, Antonio Rodrí-
guez Miranda e Miguel Ángel
Santalices, polo PP; Manuel
Vázquez, Laura Seara, Pablo
López Vidal, Mª Carmen Acuña
e María Quintas, polo PSdeG-
PSOE; e Alfredo Suárez Canal
e Tareixa Paz, polo BNG.

A alcaldesa de Cartelle,
Carmen Leyte, expresou a súa
satisfacción: “Sabía que os no-
sos veciños e veciñas ían votar
en conciencia por un Goberno
forte, apostando pola maioría
absoluta do PP, sabedores de
que é a mellor opción nestes
tempos de crise”. Tamén se
amosou confiado en que a
nova Xunta“ será positiva para
Cartelle, tendo en conta que
temos proxectos en marcha e
que imos atopar un apoio claro
por parte da nova Administra-
ción autonómica”. ■

P  G-PSOE
DE

Número de votantes:2.497 (censo: 3.102)
Participación:80,5% (abstención: 19,5%)
Votos nulos ou en branco:21. Outros:83.
O índice de participación en Cartelle foi superior
a media rexistrada na provincia de Ourense
(75,54%).

1.2521.252

738738

403403

50,150,1

29,529,5

16,116,1

Forza
política

Número
de votos %

Eleccións autonómicas 2009

O apoio ó Partido Popular volveu repetirse nas elec-
cións ó Parlamento Europeo do pasado  7 de xuño. Os
“populares” acadaron m’ais do 59 por cento dos
votos e contribuiron á victoria da candidatura encabe-
zada por Jaime Mayor Oreja. ■

O Partido Popular convertíuse na forza hexe-
mónica de Cartelle dende as eleccións auto-
nómicas de 1993. Dende entón, gañou tódalas
convocatorias no noso municipio (comicios
municipais, autonómicos, europeos e xerais).

O alto índice de participación foi a nota carac-
terísticas na cita electoral do día 1 de marzo.
As distintas mesas rexistraron unha notable
afluencia de cidadáns dende primeiras horas,
acrecentándose a partir do mediodía.
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P.- Semella que 2009 está sendo un ano importante, en canto a obras se refire...
Carmen: Pode parecer así, pero o certo é que tódolos anos, o Concello de Cartelle
desenvolve moitas obras, tentando satisfacer as necesidades que nos plantexan os
veciños e veciñas. Esas obras están destinadas a que tódalas persoas dispoñan dos
mesmos servizos e a que tódolos pobos dispoñan de boas infraestruturas básicas.
P.- E o Centro de Día, algo polo que suspiran moitos veciños e veciñas?
Carmen: Ese é un dos grandes obxectivos que neste intre o Concello. Agora, co cam-
bio na Xunta de Galicia, pensamos que é bo momento para impulsar esa iniciativa pola
que levamos loitando dende tempo atrás.
P.- Xa ten falado vostede de que hai que potenciar os servizos sociais...
Carmen: Está claro que temos moitos veciños e veciñas maiores e que necesitan unha
atención específica e profesionalizada. Por eso, dende o Concello e a Mancomunidade
estamos apoiando todo tipo de programas encamiñados a mellorar a calidade de vida
das persoas de máis idade. E imos continuar no futuro nesa liña de traballo.
P.- E o Plan Xeral de Ordenación Municipal?
Carmen: Tamén é moi importante. Queremos que se faga realidade o antes posible,
para definir as pautas do crecemento do concello de Cartelle nas próximas décadas.
Outro aspecto a destacar é o polígono industrial, para o que contamos co apoio da Depu-
tación e da Xunta de Galicia.

A alcaldesa de Cartelle considera como “moi
positivas” algunhas iniciativas recentes, como
as do Fondo de Inversión Local para o Empre-
go, pero tamén outras que se acometeron, ou
están previstas, en colaboración coa Xunta de
Galicia e a Deputación Provincial de Ourense.

Carmen Leyte: “As obras que promove o Concello están
pensadas para que todos teñamos os mesmos servizos”
Ao longo do ano 2009 están previstas

máis de 40 obras para dotar a tódolos

núcleos de mellores infraestruturas

Unha das preocupacións do Concello de Cartelle é mellorar
no posible a calidade de vida de tódolos veciños e veciñas,
incidindo de xeito especial na poboación de maior idade. A
Mancomunidade puxo en marcha varios programas destina-
dos a este fin e o Concello xestiona coa Xunta de Galicia a
construción dun Centro de Día.

No Centro Ecuestre de Nogueiró, Alberto Núñez
Feijóo realizou un percorrido, acompañado polo pre-
sidente da Deputación Provincial de Ourense, José
Luis Baltar, e polo tenente de alcalde de Cartelle,
Jaime Sousa. O presidente da Xunta dixo estar
“gratamente sorprendido” polas instalacións dos
cabalos, e a nova área de autocaravanas. Tamén se
interesou polos novos proxectos que pretende levar
a cabo a xunta directiva da Asociación de Caba-
listas de O Mundil.

O novo presidente da Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo, é un gran coñecedor do noso conce-
llo e da comarca, que visitou en varias ocasións. De
feito, foi o promotor, cando era conselleiro de Políti-
ca Territorial, da Autovía que conectará Ourense
con Celanova, e seguirá, como estrada de alta
capacidade, ata a fronteira portuguesa. Hai pouco
volveu a Cartelle, onde se reuníu cos responsables
municipais e visitou as instalacións de O Mundil.

Visita do presidente da
Xunta a Cartelle
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O novo Plan Leader,
operativo ata o ano 2013

O concello de Cartelle integra un
novo Plan Leader, que está opera-
tivo no período 2008-2013, con-
xuntamente cos concellos das
comarcas de Celanova e da Baixa
Limia. Trátase dunha iniciativa pro-
movida pola Unión Europea e que
será xestionada a través da Axen-
cia Galega de Desenvolvemento
Rural (AGADER). Pero da súa
actuación directa vaise encargar
un Grupo de Desenvolvemento
Rural, no que están representados
ós diferentes estamentos políticos,
económicos e sociais dos conce-
llos que o integran: de feito, “tóda-
las entidades públicas ou privadas
que desenvolvan a súa actividade
nas áreas territoriais definidas do
ámbito económico, social, cultural,
veciñal, medioambiental, profesio-
nal, comunidades de montes etc”.

Este plan europeo establece
unha liña de axudas e subven-
cións para o desenvolvemento
económico e laboral de zonas des-
favorecidas, tendentes á moderni-
zación de empresas e ó aproveita-
mento e comercialización dos pro-
dutos primarios. ■

Tamén en Portugal disfrutaron da
música da Banda de Gaitas
"Nova Fronteira&Cartelle". Ata
Aveiro e Viana do Castelo se
trasladaron os nosos gaiteiros,
gaiteiras e percusionistas para
participar no Campionato da Liga
Galega de Bandas de Gaitas.
Como xa é habitual, ocuparon os
primeiros postos da clasificación
na máxima categoría, que refren-
daron na fase final, celebrada en
Cabeza de Manzaneda. Mantén-
se pois o alto nivel de "Nova Fron-
teira&Cartelle", como poidemos
comprobar tamén nos actos cultu-
rais e celebracións festivas que
tiveron lugar no noso municipio. 

O Concello de Cartelle dispón
dun punto de información do
Servizo Galego de Colocación,
onde as persoas que están no
paro poden renovar as súas
demandas, evitando o despraza-
mento ata Celanova. Tamén,
calquera veciño ou veciña pode
consultar as ofertas do Servizo
Galego de Colocación e acceder
ás páxinas web dos diferentes
servizos públicos de emprego.

A nosa música non
ten fronteiras

Servizo Galego
de Colocación

Gastos de persoal 451.781,43
Gastos en bens correntes e servicios 464.431,26
Gastos financeiros 13.133,97
Transferencias correntes 205.000,00
Investimentos reais 206.370,00
Activos financeiros 0,00
Pasivos financeiros 11.268,27

Total gastos: 1.351.984,93
Impostos directos 263.127,15
Impostos indirectos 58.000,00
Taxas e outros ingresos 176.282,26
Transferencias correntes 818.259,95
Ingresos p atrimoniais 2.500,00
Alleamento de investimentos reais
Transferencias de capit al
Activos financeiros

0,00
33.815,57

0,00

Total ingresos: 1.351.984,93
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O Concello de Cartelle conta este
ano cun orzamento de algo máis de
1,35 millóns de euros. O capítulo de
gastos máis importantes corres-
ponde ós “bens correntes e servi-
zos”, con 465.431 €, o que repre-
senta o 34,4% do total. Neste apar-
tado contémplase o mantemento da
maior parte dos servizos de compe-
tencia municipal. Outros capítulos
importantes de gastos son o de per-
sonal (33,4%), transferencias co-

rrentes (15,1%) e investimentos
reais, no que só se computa unha
parte das obras públicas (15,2%). 

E as principais aportacións ás
arcas municipais do Concello de
Cartelle corresponden ó Estado e á
Xunta a través das transferencias
correntes, que supoñen máis do
60% dos ingresos totais. Os impos-
tos directos e as taxas municipais
representan o 36,7% do orzamento
anual. ■

A mellora dos servizos públicos, obxectivo

do orzamento municipal de 2009
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A Concentración de motos clásicas achegou ata O
Mundil a numerosos afeccioados e curiosos. Foi
unha oportunidade de compartir o interese por
auténticas marabillas da tecnoloxía, como antigas
Harley Davidson, Bultaco, Ossa, Indian, etc. O
Mundil estáse a convertir nun recinto ideal para
todo tipo de exposicións e actividades ó aire libre.

E, fiel á súa cita estival, o programa "Ourense
lúdico" volveu a Espiñoso para axudarlles ós
máis novos a pasar momentos de divertimento
e espertalas súas afeccións artísticas e creati-
vas no verán. Trátase de que, durante os meses
de xullo e agosto, aproveitando as vacacións,
realicen actividades formativas, mediante
obradoiros de plástica e manualidades, nas
que aprenden a elaborar xoguetes e obxectos
decorativos.

Concentración de
motos antigas

Actividades lúdicas
para os rapaces e rapazas

O programa “Concellos saudables” inclúe tamén
charlas, obradoiros e actividades para maiores
relacionadas coa prevención do tabaquismo e
das drogodependencias. Outra liña de traballo é
a concienciación das avantaxes dunha boa ali-
mentación e do exercicio físico entre os escola-
res e as asociacións de veciños, amas de casas,
xuvenís e culturais.  Nos últimos meses foron
moitas as actividades desenvolvidas no noso
municipio a través deste programa de colabora-
ción coa Consellería de Sanidade. ■

Os nenos e nenas de Cartelle poden participar
durante o verán na actividade “Talleres nutricio-
nais”, que se enmarca na unidade Concellos
Saudables, que xestiona a Mancomunidade
Terra de Celanova. No temario inclúense expe-
riencias prácticas sobre o almorzo ideal, apren-
der a leer as etiquetas dos produtos, así como a
preparar ensaladas e outras comidas saudables.

Ademais do taller nutricional, os máis novos
desenvolven diferentes actividades de ocio e
tempo libre. ■

O programa “Concellos saudables” organiza en Cartelle

actividades para mellorar a calidade de vida dos cidadáns
Durante o verán realízanse os “talleres saudables”, dirixidos ós máis novos do municipio
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Área de autocaravanas de O Mundil: un lugar único para o descanso

Milleiros de persoas utilizaron xa
dende a súa inauguración a área de
autocaravanas de O Mundil, a carón
do centro ecuestre. Esta foi a primei-
ra zona específica para autocarava-
nas na provincia de Ourense. E tódo-
los visitantes coinciden en que é
unha das mellores de toda España,
polo lugar no que está enclavada,
como polos servizos que ofrece.

Este tipo de turismo deixa bastantes
cartos nas zonas que visita: comen
en restaurantes, compran nos super-
mercados e repostan nas gasolinei-
ras. Por termo medio, cada persoa
que viaxa nunha autocaravana gas-
ta, de media, uns 60 euros. Por O
Mundil pasaron xa autocaravanas de
toda España e de diferentes países
europeos.

A pé ou en bicicleta, outras formas
de descubrir unha terra marabillosa

As adversas condicións climatolóxi-
cas non desanimaron ás cerca de 200
persoas que se animaron a participar, o
pasado 24 de maio, na "II Andaina" e "I
BTT" (Bicicleta todo terreo) do Concello
de Cartelle. É outra forma de fomentar a
práctica do deporte entre os veciños e
veciñas do noso municipio, e de dar a
coñecer Cartelle de cara ó exterior. De
feito, case a metade dos participantes
procedían doutras zonas, con presencia
de camiñantes e ciclistas de Ourense,
Carballiño, Vigo, Santiago e A Coruña.

Se a primeira edición tivo en Carte-
lle o lugar de saída e chegada, nesta
ocasión trasladouse a Outomuro. Os
que fixeron a andaina tiveron que per-
correr 17 quilómetros da ruta curta, ou
25, na longa. Para os da proba BTT,
que contaron con apoio mecánico e
avituallamento ao longo do percorrido,
ademais da axuda de Protección Civil,
o trazado foi de 45 quilómetros. Ao
remate, unha comida no pavillón e lou-
banzas unánimes pola boa organiza-
ción deste evento. ■

Ao éxito da andaina e da bicicleta
de montaña contribuiron, ademais

do Concello de Cartelle, que
organizou a proba, o club "Non
Stop Training", Caixanova, La

Región, a Mancomunidade Terra
de Celanova, a Xunta de Galicia

e a Deputación de Ourense.

Nova publicación
da Fundación

Comarcal

O turismo é outro dos recur-
sos que deben diversificar e
potencialo tecido socioeconó-
mico da nosa comarca, a par-
tir das moitas potencialidades
que temos: paisaxe e respeto
medioambiental, historia, mo-
numentos, etc. Así o entende
a Fundación Comarcal da Terra
de Celanova á hora de esta-
blecer novas liñas de promo-
ción turística, dando a coñecer
estes tesouros a través dun
libro publicado recentemente.

Á esquerda, a zona de estaciona-
mento. Abaixo, os asistentes ó
acto inaugural, no Auditorio. Á
dereita, as autoridades locais e
provinciais e da Plataforma de
Autocaravanas Autónoma.

II Andaina e I BTT do Concello de Cartelle
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A XIII Carreira Popular
do Concello de Cartelle
(8 de agosto) acadou un
récord de participación,
con 350 atletas nas 14
categorías, por idades. A
distancia máis curta foi
para os “pitufos” (de 3 a 5
anos), con 100 metros,
mentres que os xuvenís,
seniors e veteranos perco-
rreron 10 quilómetros en-
tre Cartelle e Outomuro.

Entre a ampla re-
presentación local,
destacaron os atle-
tas do Club Star 83
(na imaxe dereita), e
José Seijo Martí-
nez, o corredor de
máis idade.

Éxito tamén do “XVI Maratón de Fútbol Sala”, que reuníu no Pavi-
llón Municipal (2-4 de xullo), a 24 equipos de Ourense e Pontevedra,
organizado polo Concello de Cartelle, coa colaboración da Deputa-
ción Provincial de Ourense. O gañador absoluto foi o “Carpintería
Pereira” de Arbo, e o 1º do noso concello, o “Mundil 2009”.

O árbitro internacional Bernardino González Vázquez, o xoga-
dor do Real Valladolid Borja Fernández e o ex-adestrador Luis
Cid Carriega foron algúns dos participantes no “I Campus de
Fútbol do Concello de Cartelle”, coordinado por José Vilachá
Atrio. O Auditorio Municipal acolleu a un público selecto inte-
resado nunha visión multidisciplinar do fútbol.

O equipo do CEIP San Marcos de Cartelle foi o gañador,
na categoría masculina, do maratón comarcal de fútbol
sala, celebrado a finais de xuño en Celanova. Esta compe-
tición, organizada pola Asociación de Comerciantes, con-
tou coa colaboración da Mancomunidade Terra de Cela-
nova, a través do programa “Concellos saudables”.

O Mundil 2009

Carpintería Pereira, de Arbo
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Nogueiró, unha cita obrigadaNogueiró, unha cita obrigada

Non hai que ir lonxe para disfrutar dun verán agradable.
As festas populares, as romarías, os amigos e familiares,
pero tamén as rutas de sendeirismo, as actividades lúdi-
cas do verán organizadas polo Concello,... E, por supos-

to, as piscinas municipais, un dos lugares preferidos para
mitigar as altas temperaturas do perído estival. Cartelle
ofrece unha variada gama de posibilidades para disfrutar
do tempo de lecer, “no mellor lugar do mundo”.

Un verán divertido...

A Festa do Cabalo de
Nogueiró segue, despois
de 12 anos, coa mesma
vitalidade que ó principio.
Centos de visitantes acu-
diron dende toda Galicia
para participar, os días 20
e 21 de xuño, nas activida-
des programadas e na
comida popular. A falla
das carreiras de velocida-
de, a organización dispu-
xo nesta ocasión dunha
jinkana paralela, unha
carreira de burros, unha
ruta técnica, un partido de
polo con burros e o espec-
táculo "Duende ecuestre"
de Emilio Borjas.

Partido de polo con burros

Xantar popular

Yeguada A Torre


