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Oportunidades para mellorar

Novos servizos

Terra de tradicións

A promoción do emprego segue a ser un dos grandes obxectivos do Concello de Cartelle. Agora promove, con Ramirás e A Merca, e a Consellería de
Traballo e Benestar da Xunta, o Obradoiro de Emprego “Rio Arnoia IV”, para 26 persoas.

Na mellora de servizos que acometeu nos últimos
anos o Concello de Cartelle hai que incluir, tamén,
as instalacións deportivas. O pavillón municipal
conta agora cun moderno pavimento, e o ximnasio, cun completo equipo de aparellos.

O certame gastronómico de Xantar, en Expourense,
servíu para promocionar o noso Entroido máis
enxebre, representado polas “bonitas” de Sande e
o “carro co meco” de As Teixugueiras. Moitos visitantes interesáronse por esta tradición ancestral.
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Editorial

A piques de cumprírense vinte anos da chegada de Carmen Leyte á Alcaldía de Cartelle, pode ser o momento
para facer un balance da súa xestión. Dende o ano 1991,
o certo é que o avance experimentado polo concello é
fácilmente perceptible a tódolos niveis, tanto en infraestruturas, redes hidráulicas e servizos municipais, como no
incremento do patrimonio de dotacións municipais, a raíz
do pavillón polideportivo, das piscinas, dos velorios, do
auditorio, etc. Á marxe das prioridades, que todo é relativo, coas que se fixeron as cousas, o que sí resulta indubidable é que asistimos, nestes catro lustros, ao período de
maior prosperidade que viviron os nosos pobos ao longo
da súa historia. Só hai que comprobar as instalacións que
se construiron, as melloras nas vías de comunicación, a
instalación de redes de abastecemento e saneamento, a
recuperación de edificios públicos e do patrimonio tradicional, a recollida do lixo, os servizos sociais, etc.
Pero á hora de xulgar o labor da responsable municipal,
tamén debemos facer autocrítica. Que fixemos, ou que
podemos facer os cidadáns de Cartelle, para continuar por
ese camiño do progreso e da modernidade? Sen dúbida,
traballar, cada ún no seu, e opinar, aportando ideas e iniciativas que, xa na Casa do Concello, se convirtan en proxectos de futuro para o noso municipio. Como tantas
veces se ten dito, ese progreso ten que ser compartido
por todos e cada ún dos veciñose veciñas de Cartelle.
Deste xeito, teremos garantido un bo futuro.

O Concello de Cartelle afronta o ano 2011 cun orzamento contemento do CEIP San Marcos de Cartelle.
solidado de 1.154.345 euros, lixeiramente superior ao de 2010
Os gastos financeiros, onde se inclúen os pasivos financeiros,
(1.143.270 €). Para a súa elaboración, tivéronse en conta, como
son o 2,16%. Os gastos de investimentos reais, incluídos os prezos
prioridades, o funcionamento eficiente e efipara o pagamento de honorarios de redacción
Bens
Gastos
caz dos servizos xa establecidos, facer fronte
de proxectos técnicos e dirección de obras,
correntes e
de
persoal:
aos compromisos xa adquiridos e establecer
supoñen o 10,39%. Por último, os gastos
servizos:
un programa de investimentos coa necesida- 31,68*
correntes de mantemento, funcionamento e
33,96*
de de atender as carencias máis urxentes.
mellora de servizos representan o 33,96%.
No referido aos ingresos, as principais aporAsí, resulta un orzamento equilibrado, en
tacións ás arcas municipais corresponden ás
base á indicación das porcentaxes que figutransferencias correntes, aos impostos direcran no gráfico adxunto.
tos e ás taxas, prezos públicos e outros
Nos capítulos de gastos, sinalar que os de
ingresos.
persoal de todo tipo supoñen o 31,68% do
A presión fiscal que este Concello exerce de
orzamento. As actividades culturais, deportivas e de ocio, diversificadas nos Capítulos II
forma directa sobre os cidadáns supón unha
e IV, representan unha cantidade superior ao
cantidade de 123,54 euros por habitante e
*En porcentaxe. Datos de 2011.
4,4% do orzamento, tendo en conta que
ano. O termo medio de gastos municipais por
nesta porcentaxe non se computan os gastos previstos para funhabitante/ano é de 342,12 euros; e o termo medio de gastos de
cionamento, subvencións ás ANPAS e aos pais e titores, e o maninvestimento é de 35,56 euros/ano.
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O CONSELLEIRO DE EDUCACIÓN, EN CARTELLE
Concello e Xunta apoian iniciativas do cole xio público
O conselleiro de Educación e
Ordenación Universitaria da
Xunta de Galicia, Xesús Vázquez Abad, visitou o pasado 12
de xaneiro o Concello de Cartelle, onde foi recibido pola alcaldesa, Carmen Leyte, e o primeiro tenente de alcalde, Jaime
Sousa. Tras saudar aos traballadores e funcionarios, o conselleiro interesouse pola situación
educativa do municipio e visitou o CEIP San Marcos.
Xa no centro escolar, Jesús
Vázquez Abad, que estivo
acompañado tamén pola xefa
territorial de Educación na provincia de Ourense, Marisol
Díaz Mouteira, polo director e
outros membros da comunidade
educativa, aproveitou para se
interesar polo estado das instalacións do centro, entrelas o
ximnasio, que foi recentemente
renovado pola Consellería, e
que dá servizo aos 38 estudantes
do colexio. En total, as melloras
deste espazo, xunto con diversos traballos de urbanización no
centro e o seu recinto, ascenderon en 2010 a 44.500 euros.
O titular de Educación e
Ordenación Universitaria realizou un percorrido polas distintas aulas, onde mantivo unha
conversa distendida cos alumnos e alumnas, e cos seus profesores.
O Concello xestiona agora a
construción dunha gardería de
20 prazas para nenos e nenas
menores de 3 anos. Existe o compromiso da Consellería de Traballo e Benestar para levar a
cabo esta iniciativa en Outomuro, nun solar a carón da estrada
de A Seara. As obras principiarán a finais de 2011 ou en 2012.

O conselleiro, a alcaldesa e a delegada territorial de Educación foron
recibidos no colexio público polo director e membros do equipo
docente, que o acompañaron polas aulas do centro (imaxe inferior).
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Obradoiro de Emprego
O Obradoiro de Emprego "Rio
Arnoia IV" ofrece formación
teórica e práctica a 26 persoas,
nas especialidades de albanelería e restauración de áreas
degradadas. É unha iniciativa
da Consellería de Traballo e
Benestar da Xunta e do Consorcio do Río Arnoia, integrado polos concellos de A
Merca, Ramirás e Cartelle. O
financiamento é compartido e
ascende a algo máis de 300 mil
euros.
O Concello de Cartelle
agarda que preto dun
70 por cento dos participantes cheguen á
meta final deste programa, a inserción real
no mercado laboral.
Esta previsión faise
tendo en conta os
resultados de ocupación laboral que recolle o Servizo Público de
Emprego Estatal para
estas accións concretas, dos que se desprende que un 83 por
cento logra a inserción
no caso das escolas
obradoiros e preto do
70 por cento nos obradoiros de emprego.

O primeiro obxectivo desta
iniciativa municipal é facilitar
formación laboral ós veciños e
veciñas desempregados e con
gañas de convertirse en profesionais de oficios tradicionais
da nosa terra e con bo futuro.
Os participantes no Obradoiro están a recibir unha formación teórica, complementada
con traballos prácticos. Unha
vez rematado este proceso, recibirán os diplomas acreditativos nas súas especialidades.

OBRADOIRO DE EMPREGO “RIO ARNOIA”

Ademais da indicada formación en
cada oficio ou especialidade formativa, non pode esquecerse a
necesidade de desenvolver outro
tipo de actividades complementarias, tanto para o enrequecimento
cultural como persoal dos alumnos/as participantes.
Para acadar estes fins, impartiranse diferentes módulos formativos: de seguridade e saúde no traballo, co obxetivo de previr os riscos
derivados da actividade laboral.

*

As principais actuacións dos
dous módulos do Obradoiro de
Emprego "Rio Arnoia" (decembro 2010-xuño 2011) consisten
na reconstrución da fonte e do
lavadoiro de San Tomé, da
fonte de O Mato, a reparación
do parque infantil da Armada,
e a mellora do entorno da escola de Baldariz e da área recreativa de A Pontenova. Tamén
se contempla, se é posible, a
rehabilitación do local social
de As Teixugueiras.

O Obradoiro de Emprego “Rio Arnoia
IV” organizouse para favorecer a
participación de homes e mulleres
en igualdade de condicións, nas distintas áreas municipais, promovendo
a formación e a insersión laboral das
mulleres, así como a conciliación da
vida familiar (poder compaxinar o
traballo coa familia, contando co
apoio nas tarefas domésticas doutros membros da unidade familiar). É
unha iniciativa máis do Concello de
Cartelle para favorecer políticas de
plena igualdade nos distintos eidos
da vida laboral e social.

Estes programas mixtos de formación e
emprego teñen unha
dimensión triplo. Por
unha banda, busca
mellorar a empregabilidade dos traballadores
ao ofrecerlles unha formación para o emprego en alternancia co
desempeño dunha actividade real e produtiva de calidade, da man
dos expertos que as
imparten; por outra,
ten unha notable utilidade social, coas actuacións de mellora
das dotacións públicas
no ámbito local.

De xeito complementario e, para
aqueles participantes que non acadasen o título de graduado en ESO,
impártense clases de educación
compensatoria, para poder acceder
ás probas coas suficientes garantías
de éxito.
En todo momento, o equipo
directivo e docente orienta as distintas actividades formativas a potenciar e apoiar aos participantes neste
Obradoiro de cara á súa futura
inserción no mercado de traballo.

*
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Restauración do
lavadoiro de San Tomé

O módulo de albanelería centrouse
nas primeiras semanas na restauración
da fonte e do lavadoiro de San Tomé. Realizaron a
limpeza do entorno e
da pedra e construiron un novo tellado.
Tamén se realizan
obras de mellora do
patrimonio tradicional en outras zonas
do noso municipio.

A orientación do Obradoiro de
Emprego “Rio Arnoia” dirixese
a sectores que contan cunha "boa
demanda" no mercado laboral:
albanelería e restauración de
áreas degradadas. De feito, o
traballo destas persoas "prestou
un servizo que beneficia a todos
os veciños e veciñas", nos distintos concellos integrados no Consorcio Rio Arnoia.

Obradoiro de Emprego

O acceso ás novas tecnoloxías da información
(Internet, coñecementos de informática,...), as
charlas sobre seguridade no traballo e oportunidades laborais ocupan varias xornadas aos alumnos/as do Obradoiro. Todos adquirirán uns coñecementos importantes, que lles poden ser de gran utilidade de cara ó futuro. O Obradoiro de Emprego
ofrece a tódolos participantes unha formación completa e profesional.

Entorno da escola
de Baldariz

Restauración de Áreas Degradadas

Os alumnos/as de restauración de áreas degradadas realizan traballos de recuperación de
áreas naturais e a xestión de resíduos sólidos en
vertedoiros incontrolados. Unha parte importante do seu proxecto consiste na mellora de
parques e xardíns, e de zonas arboradas en travesías públicas. Aprender a utilizar a maquinaria de xardinería e desbroces, e a técnica das
podas, forman parte do seu cometido.
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Entrevista
Carmen Leyte Coello, alcaldesa:

“Acadáronse moitas cousas
importantes, pero aínda queda
traballo por facer”
Carmen Leyte Coello, a piques de cumprir vinte anos á fronte do
Concello de Cartelle, figura no selecto grupo de rexedores municipais da provincia de Ourense que acumula máis experiencia e
unha longa traxectoria política. Despois de cinco mandatos como
alcaldesa, compre facer un pequeno percorrido polo significado
da súa xestión e a repercusión que tivo sobre o progreso do noso
municipio.
P.- Cando accedeu ao cargo por primeira vez, en
1991, pensou que se ía prolongar durante moito
tempo?
Carmen.- Cando unha persoa chega a un cargo público, neste

caso a Alcaldía de Cartelle, o plantexamento é sacar adiante as
ideas e proxectos para mellorar a calidade de vida dos veciños e
veciñas e asentar as bases dun progreso racional e sostible para
todos. Pouco a pouco vanse conseguindo, pero sempre aparecen
novos retos. Á hora de continuar ese traballo, é moi importante o
apoio dos cidadáns. Sempre me sentín recompensada, neste
senso, e animada a conquerir metas e obxectivos que eles mesmos nos propoñen. E non podo renunciar a ese compromiso.
P.- Que destacaría como logros máis importantes
nestes sucesivos mandatos á fronte do Concello de
Cartelle?
Carmen.- Non hai que insistir moito, porque calquera persoa dase

conta, perfectamente, de como estaba hai vinte anos o concello de
Cartelle, e como está agora. Daquela, había moito por facer. E,
pouco a pouco, grazas ao traballo dos equipos que me acompañaron nos sucesivos gobernos municipais, fomos acadando as bases
dese progreso sostible, e as condicións para que a totalidade dos
veciños e veciñas vivan hoxe moito mellor que naquel tempo, por
outra parte, aínda tan próximo. É de xustiza recoñecer que moitas
obras e proxectos xurdiron das ideas e propostas que nos fixeron os
propios veciños. A nosa obriga foi sopesar a viabilidade de levalos a
cabo, e traballar de arreo para que sexan realidade.
P.- Hai algún especialmente relevante, na súa opinión?
Carmen.- Son moitos, polo que prefiro valoralos no seu con-

xunto. Cartelle conta hoxe cunhas modernas instalacións escolares, ben dotado en canto a medios e cun profesorado moi implicado na educación dos nosos alumnas e alumnas, sen esquecer
o excelente servizo médico de atención primaria, a residencia de
maiores, o auditorio, os tanatorios, os centros sociais e veciñais,
as piscinas municipais, a maior parte das parroquias con concentración parcelaria, o pavillón e as instalacións deportivas, pero,
sobre todo, apostando polas políticas sociais.
P.- De cara ao futuro máis inmediato, considera
prioritario evitar o descenso da poboación?
Carmen.- Sempre dixen que, a pesar das dificultades, os con-

“Cartelle ten hoxe unhas
boas comunicacións cara as
zonas industriais e comerciais da capital da provincia,
polo que tamén se perfila
como zona residencial.
Aínda máis se temos en
conta uns servizos de gran
calidade: o grupo escolar,
ben dotado e con bos profesores, un excelente servizo
médico, a residencia de
maiores, o auditorio, locais
sociais en moitos pobos,
boas instalacións deportivas
e recreativas, as piscinas
municipais, etc. Porque
creemos en Cartelle, apostamos polo futuro deste
concello”.
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cellos do interior teñen que buscar
alternativas para asentar poboación,
facilitando aos veciños en idade laboral oportunidades para que sigan connosco, e tamén bos servizos públicos,
para que poidan dispor da mesma
calidade de vida, ou incluso, mellor,
que a que podan atopar nas grandes
cidades.
P.- Que pasos se están a dar
neste senso?
Carmen.- Pensamos que o futuro

“Crear emprego e
mellorar servizos e
infraestruturas son as
melloras bazas para
asentar poboación no
concello, que é unha
das miñas grandes
preocupacións”.

plan xeral do municipio debe dar facilidade para a construción de vivendas e
para a restauración dos vellos inmobles. E, no apartado laboral, apostar
por un parque empresarial que dea cabida aos pequenos
e medianos empresarios do noso municipio, que creen
en Cartelle e no seu potencial de futuro, e tamén como
lugar residencial a pouca distancia dos polígonos industriais do entorno de Ourense e de Celanova.

P.- Como valora as infraestruturas viarias de
que dispón hoxe o concello?
Carmen.- Calquera persoa de mediana idade aínda

lembra como estaban as estradas e camiños do municipio a principios dos anos noventa, con moitos problemas
para circular en vehículos a motor, e de seguridade vial.
Hoxe, por sorte, a situación é ben diferente. Cartelle dispón de boas comunicacións internas e de conexión cos
outros concellos e coa capital da provincia. Esta situación
aínda vai mellorar máis, cando rematen as obras da
autovía entre San Cibrao das Viñas, Celanova e a fronteira portuguesa.
P.- Incidindo na cuestión demográfica, como
está a respostar o Concello ante o incremento do número de persoas maiores?
Carmen.- Cartelle foi un dos primeiros concellos da

provincia en contar cunha residencia da terceira idade.

Tamén se intensificaron os programas
de servizos sociais, sobre todo os que
teñen que ver coa axuda a domicilio.
De cara ao futuro, é necesario aumentar a protección social, ofrecéndolles
ás persoas que o demanden e cumpran os requisitos establecidos pola
Administración, unha atención de calidade nos seus fogares, porque é a
máis idónea. Tamén haberá que habilitar prazas en casas de maiores e
vivendas comunitarias para aqueles
veciños e veciñas que pensen que
poden estar mellor atendidos eiquí
que nas súas casas.

P.- En tempos de crise, hai
unha grande preocupación polo emprego.
Que se está a facer dende o Concello de Cartelle?
Carmen.- Sempre foi unha preocupación do Goberno

municipal, e agora, aínda máis. Unha das liñas de traballo preferentes é acadar convenios coas outras Administracións públicas para crear novos postos de traballo,
que incidan na mellora da prestación dos servizos públicos e das infraestruturas locais. Outra é a formación, ben
visible a través dos sucesivos obradoiros de emprego
que puxemos en marcha, a través do Consorcio do río
Arnoia, conxuntamente con A Merca e Ramirás.
P.- É vostede optimista de cara ao futuro?
Carmen.- Sen dúbida, e tendo en conta a calidade

humana e profesional dos homes e mulleres que traballan dende o Concello, e dos moitos veciños e veciñas
emprendedores e con gañas de contribuir ao progreso do
noso municipio. Sen esquecer o apoio que nos prestan
outras Administracións públicas, como a Xunta de Galicia
e a Deputación Provincial de Ourense. Por todo esto,
aposto por un futuro de progreso económico e social
para o noso municipio. ■

A colaboración da Xunta e da Deputación é, para Carmen Leyte, fundamental para Cartelle. Nestas imaxes, na
compaña de Alberto Núñez Feijóo e de José Luis Baltar, máximos responsables dambalasdúas institucións.
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O Concello realizou
obras en espazos
públicos, beirarrúas
e redes hidráulicas
O Concello de Cartelle promoveu nos
últimos meses novas obras para mellorar
servizos e infraestruturas públicas en
diferentes zonas, para o que solicitou
financiamento da Xunta de Galicia e da
Deputación Provincial de Ourense.
En As Teixugueiras completouse a
praza da Capela e do seu entorno, coa
colocación de adoquín de granito no pavimento. Foi unha actuación conxunta coa
Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestruturas, que tamén colaborou
no entorno e nos accesos da praza do
Cruceiro de Cartelle.
Neste período proseguíu a dotación de
novos sistemas de depuración das augas
residuais, como a levada a cabo en Soutelo, que incluíu a instalación de modernas fosas sépticas. Foi un proxecto financiado pola Consellería de Medio Rural da
Xunta de Galicia.
Outra actuación importante foi a construción de novos tramos de beirarrúas en
Parbón, Sande, Outomuro e Cartelle, o
mesmo que as obras de mellora da rede
viaria local que benefician a distintas
parroquias do noso concello.

As Teixugueiras
A depuración das augas residuais é clave para
conservar e mellorar o noso medio ambiente.
Nos últimos anos leváronse a cabo actuacións
en tódalas parroquias do noso concello.

Parbón

Soutelo

Coa concentración parcelaria de Seixadas, Santabaia e San Tomé
complétase a práctica totalidade do noso concello
Cos procesos de concentración
parcelaria iniciados en San Tomé,
Santabaia e Seixadas quedará prácticamente completado o plan de
reforma agraria iniciado a finais dos
anos oitenta, en máis do 90% do
noso municipio (só quedan pendentes os pobos de Sande e San Pedro,
pola falla de acordo entre os propietarios dos terreos). Deste xeito, Cartelle é un dos concellos da provincia
de Ourense con máis superficie concentrada. O resultado é que, tralas
distintas fases, o número de parcelas
reducíuse a unha séptima parte das
existentes con anterioridade. ■

O Concello traballa na recuperación de
espazos públicos nos pobos.
E procura o
máximo respeto á estética
de cada ún,
empregando
materais tradicionais.

As beirarrúas contribúen de xeito importante a
mellorar a seguridade vial. As últimas actuacións atopámoslas en Sande e Parbón.

Reunión do tenente de alcalde, Jaime
Sousa, con representantes da Consellería de Medio Rural e dos veciños.
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Josefa Álvarez Rodríguez soprou 105 velas

Moitos medios fixéronse eco, o pasado 17 de febreiro, dun cumpreanos especial na
residencia Nosa Señora do Mundil. Foi o de Josefa Álvarez Rodríguez que, con 105
anos, convertíuse nunha das persoas máis lonxevas España. Tamén recibíu a visita
da alcaldesa, Carmen Leyte, quen lle levou un sinxelo pero fermoso ramo de flores.

O Concello restaura vivendas para alugar
Para o Concello de Cartelle, facilitarlle á xente nova o acceso a unha vivenda é un
obxectivo preferente. Trala rehabilitación dunha vivenda en Outomuro, a través do
Consorcio Galego de Servizos Sociais, o Goberno municipal xestiona agora co Plan
AGADER a dotación de dúas vivendas comunitarias. O proxecto conta co visto bo
do GDR-16, órgano directivo do Plan AGADER para as comarcas de Celanova e da
Baixa Limia. Unha vez que se habiliten as partidas orzamentarias, o Concello procederá á rehabilitación das dúas vivendas: unha en Cartelle, próxima ao Campo da
Feira, e a outra na Armada, no lugar de Carballeda.

Novo vehículo de Protección Civil

A Consellería da Presidencia da Xunta entregoulle ao Concello de Cartelle un novo
vehículo de Protección Civil, con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental.
Unha das novidades é que dispón de "dispositivos" para a toma de mostras en caso
de verquidos, xa que Protección Civil colabora agora en tarefas medioambientais.

Cartelle acollerá a
preestrea da película
"Anos despois"
A película "Anos despois", da directora mexicana Laura Gardos Velo (neta de Carlos Velo)
terá unha preestrea en Cartelle, antes da súa
proxección nos circuitos comerciais. O primeiro éxito é que foi seleccionada para participar na sección oficial do prestixioso Festival
de Cine de Guadalajara (México).
"Anos despois" é un coprodución entre o
país azteca e Galicia, que se rodou o pasado ano entre México, Ourense, Cartelle e
Celanova, coa participación de destacados
actores mexicanos e galegos, e varios
extras do noso municipio.
A última edición do Festival de Cine Internacional de Ourense acolleu a proxección
dun trailer desta película, que reflicte algúns
dos escenarios da rodaxe en México e Cartelle, cos principais actores (Angélica María,
Celso Bugallo, Ernesto Chao, María Bouzas,
Ledicia Sola ou Moisés Arizmendi, entre
outros). Tamén esboza o argumento da película: o retorno ás súas orixes dun fillo de
emigrantes en México enterado de que, contrariamente ao que lle contaran sempre, o
seu avó segue vivo en Galicia. Na presentación do avance de "Anos despois" participaron o producto Antón Reixa, a actriz Ledicia
Sola e a cantante María do Ceo, que interpreta os temas da banda sonora da película,
con letra de Armando González.

Rodaxe da película
no colexio de Cartelle
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Tradicionalmente, Cartelle foi un "concello
deportivo", chegando a ter catro equipos
federados de fútbol. O Goberno municipal
quere manter vivo ese espírito, que favorece, tamén, os hábitos saudables de vida. A
construción do pavillón municipal, o ximnasio, os parques biosaudables, as andainas,
o programa "Concellos saudables", etc.,
son iniciativas que inciden nesa proposta
do noso Concello.
Pepe Vilachá, técnico deportivo superior, é
o encargado das instalacións deportivas.

características: ademais do fútbol sala,
baloncesto, balonmán, badminton, etc.

Pepe Vilachá:

“Cartelle é un concello
privilexiado en canto a
instalacións deportivas”

P.-

Agora cunha pista de xogo especial...

Unha das melloras recentes foi a
instalación dun novo pavimento de PVC de
7,5 milímetros, dun material que se instala
por primeira vez en Galicia. É un compoñente de última xeración de materiais de
instalacións deportivas que se emprega
nas competicións internacionais. Os usuarios do fútbol sala din que é impresionante,
e moito mellor que o de tarima flotante.

Pepe.-

O uso do pavillón polideportivo está a cumpri-las expectativas?

P.- E o ximnasio, está a ter unha boa acollida?

Si, porque ten un horario que se
axusta ás necesidades de tódolos veciños
e veciñas. Está aberto tódolos días laborables, de 10 a 13:30, polas mañás, e de 16
a 22 horas, polas tardes, e os sábados de
10 a 13:30. Tamén os sábados pola tarde
abre para competicións de fútbol sala, xa
que temos dous equipos na Liga Provincial:
o Outomuro FS e O Retiro, e tamén se
xogan partidos amistosos.

Pepe.- Dende que se inaugurou, en abril
de 2009, temos unha media diaria de usuarios superior a 20 persoas.

Hai algún proxecto para mellorar estas
instalacións?

P.-

Pepe.-

Pregunta.Pepe.-

P.-

Temos bicicletas estáticas, spinners, cintas de carreira, e múltiples aparellos de musculación para brazos e pernas,...
P.-

Que outros deportes se poden practica
nestas instalacións?

Pepe.-

Que tipo de aparellos poden utilizar?

Pepe.-

Vaise facer unha entrada exterior
para acceder á grada, así como a dotación
de servizos e aseos na parte superior.

As habituais nun recinto destas

Instalación de parques biosaudables
Cartelle e Nogueiró son os primeiros
núcleos do concello que contan con parques biosaudables, con varios aparellos de
ximnasia adaptados, sobre todo, para persoas adultas. É unha forma de animar aos
nosos veciños e veciñas a que se manteñan
en forma e teñan unha boa calidade de
vida. Tamén está previsto instalar máis
aparellos noutros pobos do municipio.

Cartelle

Nogueiró

Os parques biosaudables dispoñen de equipos de ximnasia, que
permiten manter a forma física e
previr ou tratar diferentes doenzas ou lesións. Están especialmente recomendados para persoas
maiores de 60 anos, porque permiten mellorar a mobilidade, aumentar a flexibilidade e tonificar a
musculación de todo o corpo.

O Concello contribúe á práctica
do deporte, con modernas instalacións, no pavillón polideportivo, e ximnasios en Outomuro e
Cartelle. Ademais, organiza
unha andaina e a carreira popular, e participa no programa
"Concellos saudables", promovido pola Mancomunidade Terra
de Celanova e a Consellería de
Sanidade da Xunta de Galicia. O
seu obxectivo é favorecer a condición física e a saúde dos nosos
veciños e veciñas.

Ximnasio
no

O ximnasio do pavillón municipal dispón, cun amplo horario de mañá
e tarde, de instalacións con numerosos aparellos para a práctica de
exercicios físicos, tanto aeróbicos, como de musculación, etc. Ademais, un técnico titulado, encárgase de supervisar o uso da maquinaria, aparellos e e instalacións dispoñibles. A maioría dos usuarios
son abonados, que, por unha módica cantidade, poden utilizar o ximnasio todo o tempo que consideran oportuno.

O pavillón do colexio público San Marcos de Cartelle tamén dispón de novos aparellos de ximnasia, que serven de complemento das clases de aerobic e mantemento que realizan moitos e veciñas do pobo. Está aberto polas tardes dos días
laborables para practicar bicicleta estática, cinta de carreira contínua, bicicleta elíptica ou banco de press declinado ou abdominais.

Andaina popuTamén é Cartelle un lugar privilexiado para a
práctica do sendeirismo, con variadas rutas e
dificultades, adaptadas para todos/as.
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A Andaina Popular chegará este ano á súa cuarta edición. Será o vindeiro 15 de maio, cun percorrido por
zonas de gran interese paisaxístico e medioambiental.

Cartelle estivo presente, cun expositor propio, na última edición do salón gastronómico "Xantar", en Expourense, do 2 ao 6 de
febreiro. O Concello aceptou a invitación
gratuita dos organizadores do certame
para promocionar o noso Entroido, que ten
as principais referencias etnográficas e históricas en Sande e As Teixugueiras. Pódese dicir que boa parte das máis de 22 mil
persoas que disfrutaron de Xantar tiveron a
oportunidade de achegarse a dous dos
Entroidos menos coñecidos, pero máis orixinais da nosa terra. Na imaxe superior,
veciños e veciñas de Sande e As Teixugueiras, xunto á alcaldesa, Carmen Leyte.

Na imaxe central aparecen as “bonitas”, do Entroido de
Sande, e nas inferiores, os participantes na “turra da
corda”, co seu característico “meco”, elemento distintivo
de As Teixugueiras. As “bonitas” son os xoves engalanados con traxes únicos e orixinais, con caretas de arame
tecido que remata nun penacho de cintas de cores, que se
encargan da orde na comitiva que acompaña ao Meco, que

percorre o pobo enriba dun carro adornado con mimosas.
En As Teixugueiras, o Entroido rememora un feito histórico: a rebelión veciñal, a mediados do século XVIII, contra
o representante foráneo do Mayorazgo, encargado de
cobrar os impostos. Esa é a figura do Meco, e a turra da
corda xurde entre os que o queren levar no carro á estrada e
os que se opoñen.
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