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O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda,
visitou o concello de Cartelle para inspeccionar as obras realizadas polo seu departamento e estudar novas vías de colaboración entre
as dúas Administracións.

A Fundación Carlos Velo e o Concello de Cartelle traballan para manter vivo o legado do
ilustre director de cine. A Deputación tamén
participou no éxito da exposición fotográfica
no Centro Cultural Marcos Valcárcel.

O Belén de Milo é un dos atractivos do Nadal
en Outomuro, froito do traballo e da paciencia do seu creador. Cita obrigada nunhas
datas especiais nas que os Reis Magos confirmaron a súa presencia o día 5 de xaneiro.

Editorial

Cartelle nº 20

O

Concello de Cartelle figura entre os
que aplican o mínimo legal sobre o
Imposto de Bens Inmobles (IBI), o que
repercute en que os propietarios paguen
menos que en outros municipios da provincia
de Ourense. O tipo de IBI urbano que se aplica en Cartelle é do 0,4% do valor catastral, a
cantidade máis reducida que se pode aplicar
de acordo coa lexislación que regula este
imposto. O Ministerio de Facenda establece
que os concellos poden aplicar a súa porcentaxe do IBI entre un mínimo do 0,40% e un

máximo do 1,1%. Tamén no caso do IBI rústico, o Concello de Cartelle aplica o mínimo
legal, neste caso do 0,3 por cento.
En tempos de dificultades económicas non
deixa de ser unha boa noticia que o Concello
suavice a presión impositiva sobre os cidadáns, que xa abonan bastantes impostos de
todo tipo que recadan as diferentes Administracións públicas, e busque por outras vías
mecanismos de financiamento para manter o
bo nivel de servizos e infraestruturas que
demandan os veciños e veciñas de Cartelle. ■

Orzamento: na procura do equilibrio e da mellora de servizos
O Concello de Cartelle afrontará o
exercicio económico de 2019 cun
orzamento de 1,26 millóns de euros,
lixeiramente inferior ao do ano precedente (1,23 millóns). O capítulo de
Bens Correntes e Servizos, no que
figuran, entre outros, os investimentos en Servizos Sociais, será o máis
importante de gastos, con 439.300
euros, superando as partidas consignadas para persoal, transferencias
correntes e investimentos reais.
Nos capítulos de ingresos, destacan as transferencias correntes,
coas asignacións que proveñen de
outras Administracións públicas, os
impostos directos e indirectos e as
taxas municipais. ■
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GASTOS

2019

Gastos de persoal

360.900,00 Impostos directos

Bens correntes e servizos

439.300,00 Impostos indirectos

Gastos financeiros

INGRESOS

2019

336.500,00
1.500,00

1.100,00 Taxas e outros ingresos

164.600,00

Transferencias correntes

258.700,00 Transferencias correntes

755.100,00

Investimentos reais

124.000,00 Ingresos patrimoniais

Transferencias de capital

0,00 Alleamento de investimentos

Activos financeiros

0,00 Transferencias de capital

Pasivos financeiros

TOTAL GASTOS

56.000,00 Activos/pasivos financeiros
1.260.000,00 TOTAL INGRESOS

1.100,00
0,00
1.200,00
0,00
1.260.000,00
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A Xunta e a Deputación apoian varios proxectos de obras
e a mellora de servizos que benefician a todos os pobos do concello

Visita do presidente Baltar á Casa do Concello

Alberto Núñez Feijóo, en Outomuro

artelle figura entre os concellos da provincia de
Ourense con máis proxectos de obras públicas
acometidos ou proxectos ao longo do ano 2018,
continuando co programa de renovación e mellora
da infraestruturas municipais. Unha parte importante conta co apoio da Deputación Provincial de
Ourense, como a renovación da capa de rodadura
en varias estradas, pistas e camiños, a mellora de
infraestruturas deportivas, a reforma da Casa do
Concello e da casa de Carlos Velo, ou a dotación de
novos servizos no Auditorio Municipal "Padre
Manuel Feijóo".

Xunta de Galicia, pola súa parte, acometeu
obras en infraestruturas locais de varios pobos
a través das consellerías de Presidencia e Medio
Rural e da Secretaría Xeral de Turismo. Tamén
incluíu a Cartelle entre os oito concellos que se van
beneficiar do Plan Básico Autonómico, unha guía
urbanística para municipios de menos de 5.000
habitantes que aínda non teñen planeamento, que
será clave para a delimitación de núcleos e desbloqueará as limitacións actuais para a tramitación de
licencias de edificación, como acontece no concello de Cartelle.

C

A

O vicepresidente da Xunta visitou as obras de acceso á Praza do Toxal
Alfonso Rueda acudíu a Outomuro para visitar as obras realizadas pola Administración autonómica e anunciar que continuará a colaboración en futuros proxectos de interese e
beneficio para os cidadáns do noso municipio. Este proxecNo caso de Cartelle, a Consellería de Presidencia e
Administracións Públicas
destinou unha axuda de
máis de 30.000 euros para
a pavimentación e posta en
valor das rúas de acceso á
praza do Toxal, en Outomuro. Ademais, nos últimos
anos tamén participou no
proxecto para rehabilitar a
praza onde se sitúan a
Casa do Concello, o Centro
de Saúde ou a Biblioteca.
En total, desde 2009, a

to levouse a cabo ao abeiro das axudas da Orde de Infraestruturas de Uso Público da Xunta, coa que se financian
infraestruturas como instalacións deportivas, prazas, paseos, parques infantís ou dependencias municipais.

Jaime Sousa e Carmen Leyte acompañaron ao vicepresidente da
Xunta, Alfonso Rueda, e á delegada territorial, Marisol Díaz, na
visita ás obras financiadas pola Administración autonómica.

Vicepresidencia da Xunta,
outorgou axudas a Cartelle
-directamente, ou a través
da colaboración con outros
concellos- por un valor próximo aos 450.000 euros.
O vicepresidente Alfonso
Rueda felicitou tamén aos
responsables municipais
de Cartelle polo 2º Premio
Coopera de Entidades Locais, concedido á Mancomunidade polas melloras
introducidas no servizo de
Axuda no Fogar.

Páxina 3

Cartelle nº 20 Inverno 2018
Infraestruturas e servizos

Obras que melloran a
seguridade vial e a
calidade de vida de todos
os veciños e veciñas
arios proxectos de obras realizados nos
últimos meses serviron para mellorar a
seguridade de peóns e conductores en tramos de estradas, pistas e camiños municipais.
Tamén se aprobaron novos proxectos que están
en fase de adxudicación ou de licitación e que se
materializarán en 2019.

V

Estrada de Cartelle á Sande

RENOVACIÓN DA ESTRADA
CARTELLE-SANDE
A Deputación Provincial de Ourense financiou as obras
de renovación da capa de rodadura da estrada que
comunica Cartelle con Sande. Despois da primeira
fase, na que se investiron 60.000 euros, nos últimos
meses o proxecto avanzou desde Cartelle ata a
Variante, con outros 60.000 euros. Para completar o
trazado son necesarias outras dúas fases máis e a
construción dunha ponte, valorada en 75.000 euros,
que xa está adxudicada por concurso de licitación.

Obras na Casa-museo de Carlos Velo

REFORMAS NA CONSISTORIAL
E NA CASA DE CARLOS VELO
Tamén o organismo provincial que preside Manuel
Baltar financiou con 60.000 euros dous proxectos
igualmente importantes. Por unha parte, destináronse
35.000 euros á renovación do tellado da casa de Carlos Velo en Cartelle, que acollerá o futuro museo dedicado ao director de cine. Os outros 25.000 euros da
subvención foron para a mellora da Casa do Concello,
coa reforma das oficinas municipais.

Desbroces a cargo dunha brigada da Deputación

MELLORA DA SEGURIDADE VIAL
NA TRAVESÍA DAS MARABILLAS
O Concello acometeu as obras para mellorar a
seguridade vial dos veciños e veciñas de As Marabillas coa construcción dunha senda peonil a carón
da estrada. Tamén se pintou a calzada e se canalizaron as augas pluviais. O proxecto tivo un custe
conxunto de 60.000 euros, aportados pola Deputación de Ourense.

Páxina 4

Travesía de As Marabillas
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OBRAS DO PLAN MARCO DA
CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

Cartel das obras de O Peto a Sanguñedo e Lamagrande

O Plan MARCO de mellora de infraestruturas rurais,
que xestiona o AGADER e a Consellería de Medio
Rural da Xunta, investíu 52.000 euros para a mellora
de vías públicas no noso municipio. As actuacións
leváronse a cabo na estrada de O Peto (Vilardevacas)
a Sanguñedo, e no acceso a Lamagrande.
Outro proxecto do Plan MARCO con carácter bianual (2018/19) é a mellora dunha pista en Sabucedo
e dos accesos a Muntián, tamén con 52.000 euros.

A ESTRADA DE OUTOMURO A
VILAVIDAL, MÁIS SEGURA
A estrada provincial OU-214, que comunica Outomuro con Vilavidal, no concello veciño de Ramirás, recibíu nos últimos meses un novo investimento de
60.000 euros para renovar a capa de rodadura. Con
anterioridade xa se investiron outros 120.000 euros,
completando así o tramo do concello de Cartelle e
avanzando no tramo desde A Pontenova ata Vilavidal.

Acondicionamento da estrada OU-214

ACTUACIÓNS EN VARIAS
ESTRADAS, PISTAS E CAMIÑOS
A Deputación Provincial de Ourense destinou
47.000 euros á mellora de varios camiños de titularidade municipal: Outomuro-Gueral, acceso ao
campo de fútbol de Cartelle, camiño de A Lagoa,
sendeiro peonil en Parbón e acceso a Oleiros. Son
obras que figuran no plan do Concello de renovación periódica das distintas vías públicas.

COMPLETADA A PISTA
POLIDEPORTIVA NA ULFE

Pista polideportiva de A Ulfe

Despois da preparación dos terreos, de mellorar a
pista de xogos e de instalar aparellos no parque
infantil e de biosaudables, o Concello recabou o
apoio da Deputación para completar a pista polideportiva da Ulfe co peche perimetral do recinto multiusos, de utilidade tanto para o verán como en
períodos de adversas condicións meteorolóxicas. A
Deputación aportou 35.000 euros.

O APOIO DA DEPUTACIÓN
PERMITE ACOMETER MÁIS OBRAS

Jaime Sousa, xunto ao presidente da Deputación e
outros alcaldes, na sinatura do Plan de Cooperación

O Plan de Cooperación que desenvolve a Deputación Provincial cos concellos destinou 60.000 euros
a realizar traballos para mellorar a seguridade vial e
a capa de rodadura en varias estradas. En Lamagrande, A Ulfe e ó acceso ao velorio de As Marabillas accédese agora con máis comodidade.
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Os Planes Provinciais
tamén melloran
as vías públicas
O Concello de Cartelle e a Deputación colaboran na execución dos Planes Provinciais de Obras. No último
ano aprobouse a reparación do
barrio da Florida, en Cartelle; a
mellora dos accesos a Gueral de
Abaixo; a reforma do acceso e da
travesía de Santa Catalina; a reparación dos accesos a Carballeda; e a
mellora da pista polideportiva de San
Xosé, en Nogueiró.
O Concello acordou no pleno municipal tamén as obras dos Planes Provinciais de 2019, que inclúen a
mellora de viais en Carballal, Carregal, Outomuro e A Seara, por importe de 47.962 euros.
A colaboración da Deputación continuará con outro proxecto de mellora da rede viaria municipal, valorado
en 48.000 euros, e a mellora da travesía de As Teixugueiras, coa construción dunha senda peonil, que
suporá o investimento de 35.000
euros.

Colaboración coa Xunta
alcalde, Jaime Sousa, reuníuse en Santiago coa conselleira de Medio
Rural da Xunta de Galicia Ángeles Vázquez para abordar proxectos de colaboración entre ambas Administracións. Abordaron as obras a incluir dentro do
Plan MARCO de mellora de camiños rurais, e o avance na colaboración contra
os incendios forestais, na que se inclúen unha brigada medioambiental e un
novo tractor desbrozadora.

O

de MeA Consellería
dio Rural e o Concello aportan os 115 mil

Tractor desbrozadora

euros que ten de custe
o novo tractor desbrozadora, que será empregado en tarefas de limpeza das beiravías das
estradas locais e para
prevención de incendios. Outra aportación
da Xunta, en convenio
coa Consellería de Presidencia, é un remolque
para a atención en
emerxencias valorado
en 16.000 euros.

Nova sinalización
Unha subvención de 12.000 euros
permitíu a sinalización das vías provinciais, dos pobos e dos límites
municipais. Tamén inclúe información sobre lugares de interese etnográfica, arquitectónica e medioambiental do concello de Cartelle.
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Brigada contra incendios
nha brigada contra incendios encargouse durante tres meses de realizar traballos de limpeza en beiravías de pistas e camiños para minimizar o risco de lumes forestais. A Consellería de Medio Rural puxo a disposición dos brigadistas o material de traballo, mentres que o Concello facilitoulles a maquinaria e os vehículos de apoio e de transporte para unha rápida actuación en caso de incidentes.

U

Cartelle nº 20. Inverno 2018

Jaime Sousa Seara,
alcalde:

“Debemos seguir traballando para
mellorar servizos e infraestruturas
que axuden á calidade de vida dos
nosos veciños e veciñas”
P.- ¿Cómo valora esta primeira experiencia como alcalde de
Cartelle, despois de moitos anos como membro da Corporación Municipal?
Jaime.- Moi gratificante, porque para calquera persoa ser
alcalde dos seu pobo é un dos obxectivos máis ilusionantes da
súa vida. Levo moitos anos na Corporación, é certo, o que
supón un bo coñecemento de cómo funciona o Concello, da
realidade dos nosos pobos e das inquedanzas dos veciños do
municipio. Ademais, seguimos contando con Carmen Leyte
na Corporación, un auténtico luxo para Cartelle, pola súa
experiencia como alcaldesa e unha traxectoria política brilante. Levamos moitos anos traballando como equipo e así seguimos agora desde que asumin o cargo.
P.- ¿En que centrou o seu principal esforzo no tempo que leva
á fronte do Goberno municipal?
Jaime.- As bases do progreso municipal están consolidadas
desde hai moito tempo, polo que debemos seguir traballando
para mellorar servizos e infraestruturas que axuden á calidade
de vida dos nosos veciños e veciñas. Nos últimos anos lévanse
invertidos moitos cartos, porque Cartelle é un concello con
moita extensión, renovando a rede viaria, mellorando os abastecementos e sistemas de depuración nos pobos, nos alumeados públicos, etc, e hai que continuar na mesma liña, dando
resposta ao que nos piden os cidadáns en cada momento.
P.- ¿Cómo imaxina este concello nos próximos anos?
Jaime.- A preocupación que teño é que estamos perdendo
poboación, como todos os concellos do rural galego. É algo
que se debe atallar de forma estrutural desde todas as Administracións públicas, pero non resulta fácil. O que sí é certo é
que contamos cun bo nivel de servizos e de infraestruturas
para disfrutar dunha calidade de vida igual ou mellor que en
calquera capital de provincia. Pero o descenso demográfico
está aí e hai que facer algo.
P.- ¿Qué solucións pensa que poderían axudar a evitar esa
perda de poboación?
Jaime.- Cartelle foi sempre un concello rural, o que equivale
a que o sector primario foi predominante nas economías familiares, que se dedicaron sempre á agricultura e á gandería. Eso
cambiou nas últimas décadas. Hai un potencial importante a
nivel forestal, agrícola e gandeiro que debemos explotar, e
con esa idea puxemos en marcha as concentracións parcelarias. Tamén debemos habilitar unha zona para a implantación
de empresas, o mesmo que habilitar vivendas para que a xente
nova non teña que marchar.

P.- ¿Hai algunha actuación da que se
sinta especialmente orgulloso no
tempo que leva como alcalde?
Jaime.- Nos últimos meses o Concello de Cartelle continuou co plan de
obras para mellorar a rede viaria, proxecto no que colaboraron a Deputación Provincial de Ourense e a Xunta
de Galicia. Tamén se potenciaron os
Servizos Sociais para atender a un
maior número de veciños e veciñas a
través da Axuda no Fogar, e adquirimos un novo tractor desbrozadora que
nos vai axudar a manter en mellor
estado as distintas vías de comunicación que son da nosa competencia.
P.- E de cara ao futuro, ¿cales son as
prioridades?
Jaime.- A creación de postos de traballo é primordial. Levamos moitos tempo
apostando polas políticas de emprego, a
través dos distintos obradoiros, que axudaron a moitos veciños a encamiñar a
súa vida laboral e penso que debemos
continuar polos mesmo camiño. Tamén
hai que buscar solucións ás persoas que
pasan por dificultades de calquera tipo e
non podemos esquecer que contamos
con moitos quilómetros de estradas, pistas e camiños que hai que conservar e
mellorar, o mesmo que as redes de alumeado público, abastecemento e saneamento, ademais de completar os procesos de concentración parcelaria que
están en marcha.
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Servizos Sociais comunitarios

Axuda no Fogar amplía a atención a máis persoas e familias
con problemas de enfermidade ou desamparo
O programa municipal de Axuda no Fogar (SAF) atendeu
durante o ano 2018 a unha media de 30 veciños e veciñas.
A maioría corresponde a beneficiarios de SAF Dependencia: son 26 unidades familiares ás que se dedicaron 904
horas/mes. Os outros 4 usuarios foron na modalidade de
SAF Libre Concurrencia, con 48 horas/mes. En 2018
ampliouse a cobertura con máis horas de servizo para

satisfacer as peticións dos usuarios e novos demandantes.
O financiamento deste servizo realízase coas aportacións
da Xunta de Galicia, que cubren máis do 80%, da Deputación Provincial de Ourense, da Mancomunidade Terra de
Celanova, que recibe unha aportación do propio Concello
de Cartelle, e dos beneficiarios, de acordo cos baremos
estipulados en función das súas rendas familiares.

Información, orientación
e asesoramento
Informar, orientar e asesorar sobre
os dereitos e recursos sociais existentes para solventar as necesidades dos veciños e veciñas de Cartelle, así como a derivación dos
casos que o requiran a outras instancias: esta é un dos obxectivos
do departamento municipal de
Servizos Sociais, que do 1 de
xaneiro ata o 15 de novembro de
2018 atendeu a 1.015 persoas. A
traballadora social presta atención
directa aos veciños e veciñas, recibe, acolle e atende as demandas
directas da poboación e busca as
solucións aos problemas plantexa-

Teleasistencia domiciliaria

Servizos Sociais Comunitarios
Horario de atención:
LÚNS E XOVES:
Cartelle: 9:00-12:30
Outomuro: 12:30-14:00
MÉRCORES E VENRES:
Outomuro: 9:00-14:00

dos por persoas e unidades familiares, en diferentes ámbitos, desde
dificultades económicas e laborais,
problemas de integración, de educación familiar, programas solidarios,
actividades do IMSERSO, etc.

O Servizo de Axuda no Fogar
compleméntase co programa de
Teleasistencia domiciliaria, que
debido ó perfil dos usuarios presentados poden ser beneficiarios
ao mesmo tempo destes dous
servizos. É un recurso dirixido a
persoas con algunha discapacidade e a persoas maiores con problemas de mobilidade que ten
como obxectivo mellorar a súa
calidade de vida permitíndolles
permanecer nos seus domicilios
coas necesidades básicas ben
cubertas. Accionando un dispositivo colgado ou de brazalete activan o aviso de socorro. En 2018
beneficiáronse outras 18 persoas.

O premio “Coopera” da Xunta valora
a implantación de fisioterapia e
podoloxía na Axuda no Fogar
Cartelle foi un dos concellos que recibiu
o 2º premio Coopera de Entidades
Locais, no marco da Mancomunidade
da Terra de Celanova, pola súa aposta
pola implantación do servizo de fisioterapia e podoloxía no programa de
Axuda no Fogar, "que exemplifica á perfección a colaboración entre entidades
locais", segundo o vicepresidente da
Xunta, Alfonso Rueda, durante a entrega do galardón no hotel-monumento de O presidente da Mancomunidade Terra de Celanova, José Antonio
Pérez (no centro da imaxe), co Premio Coopera 2018.
San Clodio de Leiro.
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Reigoso
Espiñoso
O conselleiro Francisco
Conde estivo acompañado
na visita á Boutureira
pola delegada territorial
da Xunta, varios alcaldes,
concelleiros, alumnos e
técnicos que participaron
no Obradoiro de Emprego
Terra de Mosteiros.

A Consellería Economía, Emprego e Industria colaborou co Consorcio no que figura Cartelle

O Obradoiro “Río Arnoia” levou a cabo traballos en áreas
recreativas e nos parques de Reigoso, Espiñoso e As Marabillas
oa entrega de diplomas aos 20
alumnos e alumnas completouse o
ciclo formativo e de emprego do
Obradoiro "Río Arnoia", promovido polo
Consorcio integrado polos concellos de
Ramirás, A Merca e Cartelle, e financiado
pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da
Xunta con 280 mil euros.
Os alumnos participantes
recibiron formación específica de albanelería e xardinería e un contrato laboral
para realizar actuacións
nos tres concellos do Consorcio.
No caso concreto de Cartelle, os traballos consisti-

C

ron no acondicionamento de áreas recreativas e espazos públicos, e na reforma
dos parques infantís de Espiñoso, Reigoso
e As Marabillas.
Este proxecto formativo vai continuar
durante 9 meses máis a través de outro

Parque infantil de As Marabillas

Obradoiro de Emprego compartido de
novo en 2018 e 2019 por Ramirás, A
Merca e Cartelle, co financiamento da
Xunta. Nesta ocasión, outros 20 alumnos e alumnas seleccionados entre os
demandantes de emprego recibirán formación en albanelería e
xardinería e subscribirán
un contrato laboral. En
Cartelle está previsto
acondicionar as fontes
de Freixoso, As Terzas,
Ella de Riba, do Barreiro
(Sto. Tomé), O Prado, O
Cruceiro (Sande), A Teixeira, Outomuro e o parque biosaudable de Cartelle. ■
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n pouco máis de ano e medio, a Fundación Carlos Velo é xa un referente de dinamización cultural no concello de Cartelle e a nivel provincial. A casa natal do director de cine no lugar dos Pereiros, na que
se xa se iniciaron as obras de reforma, será a sede da fundación que busca
facer dela un referente no eido audiovisual e que ten como presidenta á
senadora e concelleira Carmen Leyte e como presidenta de Honra á neta do
cineasta, Laura Gardos Velo. Tamén forman parte da Fundación Carlos Velo,
encargada da organización do Festival de Cine de Ourense 2018, o crítico
de cine e profesor universitario Miguel Anxo Fernández, o xornalista Xosé
Manuel Rodríguez e o xestor cultural Antonio Piñeiro, alén do presidente da
Deputación, Manuel Baltar.

E

Carmen Leite agradeceu ao presidente da Deputación o seu apoio para a
posta en marcha da Fundación Carlos
Velo e a exposición fotográfica. Asegurou que se tratou dunha mostra "das
máis visitadas no Centro Cultural "Marcos Valcárcel" con máis de mil visitas,
o que me congratula xa que, Carlos
Velo, un dos directores de cine máis
recoñecidos internacionalmente, foi
pouco coñecido entre nós".

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, acompañado por Carmen Leyte, e polo escritor e comisario de exposicións, Enrique Acuña, inaugurou no Centro Cultural "Marcos Valcárcel" da Deputación de Ourense a exposición "Carlos Velo, A
volta a Cartelle", que exhibíu 42 fotos de gran formato que o cineasta ourensán realizou na súa visita á súa aldea natal en 1967.
Manuel Baltar destacou a importancia de pór en valor a obra cinematográfica, literaria e fotográfica de Carlos Velo, "traéndoa á
actualidade para que chegue nestes momentos ao público, polo cal felicito á fundación e ao comisario da exposición, Enrique
Acuña, e por suposto aos veciños de Cartelle porque son protagonistas dun evento cultural que nos permite contemplar a arte e
o sentimento de Carlos Velo feito fotografía".

Páxina 10

Cartelle nº 20. Inverno 2018

Visita da directora de Turismo de
Galicia a obras financiadas pola
Xunta no concello de Cartelle
A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro,
acompañada do xefe territorial da Delegación da
Xunta en Ourense, Manuel Pardo, do alcalde de
Cartelle, Jaime Sousa, e da concelleira Menci
Alfonsín visitaron as obras de sinalización e mellora de varios lugares de interese etnográfico, paisaíxistico e recreativo do noso concello que permiten pór en valor o enfoque turístico dos recur-

Os Calvarios

sos. Un deles é o conxunto monumental de Os Calvarios, na parroquia
de Santa Baia, que conta agora cun
acceso por estrada en mellores condicións, que supuxo o investimento
de 35.000 euros. En 2017, Turismo de
Galicia investira xa outros 66.000
para mellorar os citados recursos
turísticos.
Unhas obras que se levaron a cabo
ao abeiro da liña de subvencións que
Turismo de Galicia convoca anualmente para a mellora e sinalización
de lugares de interese cultural ou
arquitectónica.

O Concello participa en accións
de promoción da igualdade de
xénero entre homes e mulleres
Cartelle participa a través da Mancomunidade Terra de Celanova en varios programas para promover a
igualdade entre homes e mulleres
subvencionados pola Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia.
Estas accións están encamiñadas a
fomentar a conciliación, á preveción
e tratamento integral da violencia de
xénero e a promocionar o Centro de
Información á Muller. As achegas,
cofinanciadas polo Fondo Social
Europeo, sufragan os custos do persoal, mantemento e financiación do
centro de información e asesoramento ás mulleres (CIM) de Celanova.

Eliminación de barreiras
arquitectónicas
O Concello traballa para eliminar as barreiras arquitectónicas que dificultan o
acceso a lugares públicos ás persoas con problemas de mobilidade. Hai
pouco realizáronse traballos reparadores no Velorio Municipal de Outomuro,
con barandas e rampas para acceder a este recinto, e está previsto continuar
para convertir o municipio nun lugar libre de barreiras.
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Aurelio López Fernández,
in memoriam

aime Sousa mantivo varias reunións de traballo coa delegada territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Marisol Díaz. A mellora das infraestruturas viarias, a concentración parcelaria e as políticas de fomento
do emprego foron abordados nestas entrevistas.

J

veciño Diego SanO noso
miguel Nanín é xa famoso en concursos caninos
e na prensa especializada.
O seu mérito é criar dogos
de Burdeos que acadaron
importantes premios en
certames nacionais e internacionais. Con Atenea conseguíu en Vigo os títulos de
mellor femia e mellor raza e
con Pope, na imaxe, o premio de machos no Campionato Galego. Con anterioridade acadou o recoñecemento en concursos caninos de Santiago e Francia,
entre outros.

nha das noticias luctuosas de
2018 a nivel humano e político
foi o pasamento de Aurelio López Fernández, veterinario e primeiro alcalde
de Cartelle trala instauración da
democracia. A nivel profesional tivo
un papel importante no desenvolvemento do cooperativismo na provincia de Ourense. Ostentou o bastón de
mando municipal entre 1979 e 1991
por Coalición Galega e continuou
como concelleiro ata 1995. DEP.

U

s piscinas municipais acadaron unha
notable afluencia de visitantes
durante os case tres meses que permaneceron abertas durante o verán. Tamén
serven para que os máis novos participen
en actividades lúdicas, deportivas e
recreativas postas en marcha pola Mancomunidade como apoio educativo e á
conciliación durante o período estival.

A
bispo de Ourense, Leonardo Lemos, familiares, veciños e amigos acompañaron a Laureano Conde Santamaría nunha homenaxe en San Xoán
de Seixadas polos seus 50 anos como crego. Houbo un acto eucarístico, a
actuación da banda de gaitas Nova Fronteira & Cartelle e unha comida no
teleclub con preto de 300 comensais, entreles fregueses das parroquias
limítrofes de San Tomé e O Mundil.

O
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Teatro, música e humor, nun renovado
Auditorio Municipal Padre Manuel Feijóo

Banda de Gaitas Nova
Fronteira & Cartelle

Auditorio Municipal "Padre Manuel Feijóo" acolleu nos
últimos meses varios eventos culturais que gozaron do
aplauso de moitos veciños e veciñas. A Banda de Gaitas
Nova Fronteira & Cartelle ofreceu un novo concerto para confirmar que figura por méritos propios entre as mellores agrupacións de música tradicional galega. Un alto nivel musical acadado nos últimos anos baixo a dirección de Xohán Manuel Xil
Páxaro e con varios integrantes do noso concello. Relevantes
foron tamén as actuacións do grupo cómico vigúes Admiram
Quartet, do coñecido actor e monologuista ourensán Sergio
Pazos e da Coral de Ruada, embaixadora musical da provincia,
cunha longa traxectoria e numerosas gravacións.

O

A Deputación Provincial de Ourense aportou 14.000
euros para un proxecto de mellora das instalacións do
Auditorio Municipal Padre Manuel Feijóo. Consistíu na
instalación de cadeiras fixas nas bancadas, na climatización e na adquisición dun novo equipo de son que
potencia a boa acústica do recinto nas distintas
actuacións.
De esquerda á
dereita: Sergio
Pazos, Admiram Quartet e
a Coral de
Ruada.
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Entroido
O mal tempo non deslucíu o Entroido de Sande e As Teixugueiras, os
dous pobos do concello de Cartelle que mellor conservan esta tradición que se remonta séculos atrás e que revive ano tras ano.

O Oso, a Vaca e as Bonitas
son os protagonistas indiscutibles do Entroido de Sande,
nos escearios tradicionais das
adegas de Mogos, na saída da
misa da igrexa de San Salvador e no local da Asociación
de Veciños Castelo. E nas Teixugueiras, o Meco volveu percorrer no carro as rúas deste
pobo festeiro como poucos.
Un ritual que se repetiró entre
o 2 e o 5 de marzo (Martes de
Entroido) de 2019.

R omaría de As Marabillas
A romaría segue a ser unha festa popular e multitudinaria, con
devotos de toda a comarca e máis lonxe. A maioría, para agradecer á Virxe favores recibidos, encomendarse á súa devoción, reza e disfrutar do bo ambiente, ao que contribúen tamén
os xa tradicionais feirantes e afamadas orquestras.

Os ramos adornados con bolas de cores e bonecas confiren á
procesión de As Marabillas un carácter singular na comarca
de Celanova e en toda a provincia de Ourense.
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Carreira Popular chegou á XXII edición con importante participación de atletas de todas as idades. Houbo
cinco carreiras: pitufos (100 metros); pre-benxamíns e benxamíns (500 m); alevíns (800m); infantís e cadetes (2.000 m); e xuvenís, xuniors, seniors e veteranos (7.000 m). Saturnino González e Sonia Teijeiro foron os
gañadores da proba absoluta, no xa tradicional percorrido entre Cartelle e Outomuro. A festa deportiva rematou coa
entrega de trofeos aos tres primeiros clasificados en cada categoría e agasallos a todos os participantes

A

A prática do deporte favorece, a dicir dos expertos, o benestar
físico e o equilibrio emocional. Nese senso, o Concello de Cartelle colabora cos equipos federados e encárgase do mantemento
das instalacións deportivas de todo o municipio. Ademais, a través da Mancomunidade Terra de Celanova, promove actividades
no colexio público e no centro de saúde, en campañas para
fomentar costumes saudables, e organiza sesións de ximnasia
de mantemento para veciños e veciñas de todas as idades. E
durante o verán, especialmente para a poboación máis nova.

... coa infancia e a xuventude
O Concello organizou
actividades para os
máis novos nas piscinas, a través da Mancomunidade, e unha
festa infantil, con varias
atraccións e un canón
de escuma cadrando
coa celebración da Carreira Popular.
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esde hai xa sete anos o Belén de Milo, en Outomuro, é un referente do
Nadal no concello de Cartelle. O traballo do seu creador, Emilio Cid Quintas, fai que cada nova edición medre e atopemos algunha novidade.
Seguen presentes as esceas bíblicas, as figuras en movemento e elementos
arquitectónicos da nosa terra, como as Burgas, a ponte romana de Allariz ou a
propia igrexa parroquial de Outomuro. O Belén de Milo ben merece unha visita,
tan importante como a que xa teñen confirmada os Reis Magos para o día 5 de
xaneiro pola tarde, na gran festa que ten preparado o Concello nunha carpa a
carón do Polideportivo Piño Vilachá para disfrute de nenos e maiores.

D

Os Reis Magos de Oriente
volven o día 5 de xaneiro
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