
O plan de obras municipais
incluíu en 2022 a mellora da
capa de rodadura de varias
vías de comunicación local.
Tamén se avanzou na dota-
ción de espazos lúdicos e
recreativos.

O Concello de Castrelo do Val
participa en varios Obradoiros
de Emprego, con outros muni-
cipios da comarca, destina-
dos a favorecer a formación e
o acceso ao mercado laboral
de persoas desempregadas.

Activar o corpo e a mente é a
finalidade do programa muni-
cipal de envellecemento acti-
vo, dirixido ás persoas de
máis idade. Lévase a cabo a
través da ximnasia, a memo-
ria e a psicomotricidade.

MMMM eeee llll llll oooo rrrr aaaa nnnn dddd oooo

EEEEmmmmpppprrrreeeeggggaaaannnnddddoooo

AAAAcccc tttt iiii vvvvaaaannnnddddoooo

Castrelo do Val convertíuse durante as festas de Nadal e Aninovo nun lugar especial, con
múltiples elementos decorativos grazas á imaxinación e o traballo dun grupo de veciños
encabezado por Aurora Núñez. No Terrón, no bar, na Casa do Concello, no Centro de
Saúde, na Ponte do Medio, nas Parras, etc, atopamos elementos decorativos como un
aliciente máis para percorrer o pobo e descubrir moitas e agradables sorpresas.
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GASTOS 2023 INGRESOS 2023

Gastos de persoal 334.219,45 Impostos directos 316.000,00

Bens correntes e servizos 620.800,00 Impostos indirectos 4.000,00

Gastos financeiros 1.800,00 Taxas e outros ingresos 107.000,00

Transferencias correntes 104.200,00 Transferencias correntes 784.400,00

Investimentos reais 138.017,95 Ingresos patrimoniais 6.550,00

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

Activos financeiros 0,00 Transferencias de capital 50,00

Pasivos financeiros 18.962,69 Activos/pasivos financeiros 0,00

TOTAL GASTOS 1.218.000,00 TOTAL INGRESOS 1.218.000,00 

O Concello de Castrelo do Val disporá en
2023 dun orzamento de algo máis de 1,2
millóns de euros. Os Servizos Sociais vol-
ven ser un capítulo clave dos gastos pre-
vistos para o novo exercicio económico, o
mesmo que os gastos de persoal, transfe-
rencias correntes e investimentos reais.

Este orzamento, que se incrementa lixei-
ramente respecto ao do ano precedente,
conta como primeira fonte de ingresos
coas transferentes correntes, que supoñen
máis do 64 por cento do total. O balance
orzamentario conséguese coas aportacións
procedentes dos impostos directos e indi-
rectos, das taxas municipais, e, en menor
medida, dos ingresos patrimoniais e das
transferencias de capital. 

OO  oorrzzaammeennttoo  ddaa  rreessppoossttaa  ááss  pprriinncciippaaiiss  ddeemmaannddaass  vveecciiññaaiiss  

En 2023 complétase o mandato da actual Corporación MunicipalEn 2023 complétase o mandato da actual Corporación Municipal

No ano 2023 os veciños e veciñas de
Castrelo do Val deberemos acudir ás
urnas na doble cita electoral para os
comicios municipais e xerais. No mes
de maio está previsto que se celebre a
consulta para renovar a Corporación
Local elixida en 2019 e presidida por
Vicente Gómez García. Estivo integra-
da por 6 concelleiros do PSdeG-
PSOE, 2 do PP e 1 do BNG.

Increméntase o gasto social
Castrelo do Val foi un dos concellos da provincia que incre-
mentou o esforzo en gasto social desde que comezou a pan-
demia. Segundo datos do Ministerio de Facenda, Castrelo do
Val destinou no último ano 339,93 euros por persoa, canti-
dade que aumenta coas aportacións da Xunta de Galicia e da
Deputación. O noso Concello sitúase entre os dez primeiros
da provincia de Ourense en canto a gasto social.

Máis horas de axuda no fogar
Contar cada vez con maior número de persoas maiores
obriga ao Concello a redobrar o esforzo para atendelos a
través dos Servizos Sociais e, máis en concreto, median-
te o programa de Axuda no Fogar. Durante 2022, benefi-
ciáronse deste servizo  unha media de 64 persoas (58 a
través da Lei da Dependencia, e 6 pola modalidade de
prestación básica). O número de horas xestionadas por
Axuda no Fogar foi de 1.731 por mes, correspondendo a
maioría (1.683) a persoas acollidas á Lei de Dependencia.

Servizo de farmacia a domicilio
A pandemia modificou certos hábitos e o confinamento
dificultou o acceso de moitas persoas á farmacia para
recoller medicamentos. O Concello puxo en marcha entón
un servizo de entrega a domicilio a aquelas persoas que o
solicitaron e mantense na actualidade.
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Un ano máis, o Concello de Castrelo do
Val levou a cabo varias iniciativas co
apoio da Deputación Provincial. Esta
colaboración materializouse na mellora
das infraestruturas e dos servizos
públicos municipais. Manuel Baltar e
Vicente Gómez ratificaron o compro-
miso de continuar colaborando en
novas iniciativas municipais, na
mesma liña dos últimos anos. Para o
alcalde de Castrelo do Val este apoio é
moi importante para pequenos conce-
llos coma o noso. 

O presidente da Deputación e o alcalde de Castrelo do Val mantiveron ao longo
do ano varias reunións de traballo para perfilar os novos proxectos do Concello
que xa se levaron a cabo ou que están pendentes de execución.

Manuel Baltar e Vicente Gómez
puxeron as bases para novos
proxectos en Castrelo do Val

A Xunta rehabilitará a fortaleza de Monterrei para
dinamizar o turismo na nosa comarca

Os alcaldes da Mancomunidade da Comarca de Verín, entreles o seu vicepresidente
e alcalde de Castrelo, Vicente Gómez, acompañaron ao presidente da Xunta, Alfon-
so Rueda, na visita institucional á nosa comarca cun marcado carácter de proxección
turística. O titular do Goberno galego participou na presentación dun proxecto de
rehabilitación e valorización cultural e turística da fortaleza de Monterrei. Unha ini-
ciativa que forma parte do Plan Xacobeo Next Generation, financiado con fondos
europeos e que inclúe actuacións nunha ducia de Bens de Interese Cultural (BIC).
Vicente Gómez agarda que estes investimentos axuden a proxectar a comarca cara
ao exterior e a dinamizar o sector turístico en toda a zona. 

O Concello de Castrelo do Val  leva-
rá a cabo unha auditoría para mello-
rar o abastecemento de auga. Con
elo pretende acadar unha maior efi-
ciencia do servizo, detectando
posibles fugas e enganches de
derivación que non se fixeron
correctamente. A perda de auga é
importante nalgúns tramos da
actual rede de distribución, polo
que é necesaria a súa renovación.
Con estas medidas, o Concello
tamén quere cumplir coa normativa
da Unión Europea que determina
que as perdas de auga neste tipo
de servizos non poden superar o 20
por cento.

O Concello quere avanzar aínda
máis coa dixitalización dos conta-
dores da auga, para cumplir con
outra normativa europea que debe
estar en vigor no 2026. Este pro-
xecto vaise financiar cun PERTE
(Proxecto Estratéxico para a Recu-
peración e Transformación Econó-
mica) da Deputación de Ourense e
a través de fondos europeos.

Unha auditoría axudará
a mellorar o servizo
de abastecemento

O Plan Monterrei, que se financiará con fondos Next Generation da Unión Euro-
pea, destinará 3 millóns de euros ao proxecto para detectar deficiencias nas
redes de saneamento dos concellos da nosa comarca. O Concello de Castrelo
do Val empregou 6.000 euros na limpeza das fosas, e a Mancomunidade realii-
zou un inventario de todos os sistemas de depuración a nivel comarcal.

Proxecto para renovar as redes deficientes do saneamento comarcal



Novas iniciativas municipais

O Concello levou a cabo
novos proxectos para 
mellorar os servizos e as
infraestruturas locais

OO
Concello de Castrelo do Val levou a cabo en 2022
obras necesarias nos distintos pobos para mello-
rar os servizos básicos e de mantemento das

estradas, pistas e camiños de titularidade municipal.
Tamén se realizaron traballos en edificios de uso público
e para mellorar as redes hidráulicas para optimizar este
servizo. 
PAVIMENTACIÓN DE RÚAS E CAMIÑOS
EN CASTRELO E MONTEVELOSO
A colaboración entre a Deputación e o Concello de Cas-
trelo do Val materializouse en varios proxectos impor-
tantes para renovar a capa de rodadura e mellorar a
seguridade vial en varios tramos de estradas municipais.
En Monteveloso asfaltáronse varios camiños (imaxes 1
e 2), co investimento de 22.500 euros. Tamén o orga-
nismo provincial aportou outros 47.000 para a pavimen-
tación da Ponte do Medio de Castrelo. Estas obras son
resultado das xestións realizadas polo alcalde, Vicente
Gómez, co presidente da Deputación, Manuel Baltar.  
O PLAN MARCO COFINANCIOU A 
PISTA DE ACCESO Á NAVE MUNICIPAL
Despois da construción da nave que alberga a maquina-
ria municipal na zona do Poulón, o Concello xestionou a
mellora do acceso e o peche do recinto. A pavimenta-
ción realizouse con cargo ao Plan Marco de mellora de
infraestruturas rurais, que desenvolve a Axencia Galega
de Desenvolvemento Rural (AGADER). O investimento
foi de 27.000 euros (imaxe 3). O peche perimetral vaino
levar a cabo o Obradoiro de Emprego Monterrei-Leste III.
OBRAS DE MELLORA NA PISTA DO
PORTO DO RÍO EN NOCEDO
Con cargo ao Plan Marco tamén se acometeu a renova-
ción da capa de rodadura no camiño do Porto do Río en
Nocedo. A partida destinada a esta obra foi tamén de
27.000 euros.
RECUBRIMENTO EXTERIOR DO
EDIFICIO MULTIUSOS MUNICIPAL
O Concello contou coa axuda da Consellería de Medio
Ambiente á hora de realizar o enfoscado e pintado do
edificio multiusos. Dos 20.000 euros empregados,
14.000 foron dunha subvención autonómica, e o resto
de fondos propios do Concello (imaxe 4).
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COLABORACIÓN DA COMUNIDADE
DE MONTES E O CONCELLO PARA
MELLORAR OS ACCESOS A PEPÍN
A mellora dos accesos a Pepín é outro exemplo de
cooperación entre o Concello de Castrelo do Val e os
diferentes colectivos veciñais  e de xestión dos mon-
tes en man común. Co investimento de case 100 mil
euros levouse a cabo a renovación da capa de roda-
dura dos principais accesos a este núcleo (imaxe 5).
A Comunidade de Montes aportou 73.800 euros, e o
Concello de Castrelo do Val 24.500 euros.
A DEPUTACIÓN PROVINCIAL AXUDA A
FINANCIAR A REFORMA DAS RÚAS
DAS IGREXAS DE CASTRELO E NOCEDO
Existe o compromiso por parte da Deputación Pro-
vincial de Ourense e, o que é máis importante, a con-
signación xa de dúas partidas de 48.000 euros cada
unha para reformar as rúas que dan acceso ás igre-
xas parroquiais de Castrelo e de Nocedo. As xestións
do alcalde, Vicente Gómez, ante o organismo provin-
cial deu como resultado esta nova colaboración
entre ambas Administracións que permitirá renovar o
pavimento e os servizos básicos nestas zonas de
ambos núcleos (na imaxe 6, rúa da Igrexa de Castre-
lo; na imaxe 7, Vicente na rúa da Igrexa de Nocedo).
OBRAS EN NOCEDO CON PAVIMENTO
E RECOLLIDA DE PLUVIAIS
Un investimento de 10.400 euros servíu para subsanar
deficiencias nunha rúa de Nocedo e mellorar a recolli-
da das augas pluviais. Foi outro exemplo de colabora-
ción entre o Concello e o pobo, xa que ambos finan-
ciaron o proxecto: o Concello con 6.000 euros e a
comunidade veciñal con outros 4.400 euros.
REFORMA DA ESTRADA DE CAMPOS
Á VENDA DO BOLAÑO
En plena Vía da Prata de peregrinación a Compostela,
a estrada que comunica A Venda do Bolaño (A Gudiña)
e Campobecerros necesitaba unha posta a punto para
subsanar o desgaste provocado polo tráfico de vehícu-
los e as inclemencias meteorolóxicas. O Concello
recabou apoio da Xunta de Galicia para levala a cabo.
No proxecto investíronse 25.000 euros, dos que
20.000  corresponden á aportación da Xunta, e o resto
á que fixo o propio Concello de Castrelo do Val.
LIMPEZA DO CANAL DE NOCEDO
Outra actuación municipal dos últimos meses, que
se enmarca no plan de mellora das infraestruturas
locais, foi a limpeza do canal de Nocedo. A boa con-
servación deste ramal fluvial é moi importante para
evitar os asulagamentos nas enchentas do río Táme-
ga (imaxe 8).
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O Concello impulsa a reciclaxe
doméstica coa entrega de

composteiros de balde
O Concello puxo en marcha un novo proxecto que quere poten-
ciar a compostaxe doméstica e  que consiste na reciclaxe en
orixe de materia orgánica converténdoa nun abono natural con
excelentes propiedades para o solo, e que o propio particular
pode utilizar na horta, nas terras de cultivo ou no xardín, subs-
tituíndo os fertilizantes artificiais.

O Concello quere involucrar neste proxecto os veciños e veci-
ñas residentes no concello que teñan unha vivenda cun mínimo
de 50 m2 de parcela anexa e que se unan a esta campaña.

A inciativa consiste na cesión gratuíta de composteiros
domésticos combinada con campañas informativas e visitas de
persoal especializado que acudirá ás propias vivendas para ose-
guimento e asesorar sobre o uso axeitado do equipamento.

Aquelas persoas que cumpran os requisitos e desexen for-
mar parte desta iniciativa xa poden facer a reserva gratuíta do
seu composteiro cumprimentando un formulario na páxina
web do Concello, chamando ao 988 419 002 ou nas oficinas
municipais. Os composteiros serán adxudicados por orden de
entrada das solicitudes é hasta fin de existencias. 

A unidade móbil do programa "Coida-
dos porta a porta", da Consellería de
Política Social e Xuventude da Xunta
de Galicia, visitou Castrelo do Val para
atender aos veciños e veciñas maio-
res de 55 anos que se inscribiron pre-
viamente en audioloxía, podoloxía e
estimulación de memoria. Un dos
principais obxectivos do programa é
achegar servizos de atención perso-
nalizada para que os usuarios non
teñan que trasladarse moitos quiló-
metros de distancia para acceder a
eles.

Este servizo é complementario das
actividades que promove o propio
Concello de Castrelo do Val nos dis-
tintos pobos para favorecer o envelle-
cemento activo, coas clases de esti-
mulación da memoria e da psicomo-
tricidade, que axudan a moitos veci-
ños e veciños a mellorar a súa condi-
ción física e mental.

Os “Coidados porta a porta” chegaron ata Castrelo do Val

Unidade móbil
do programa
Coidados
porta a Porta
da Consellería
de Política
Social da
Xunta.



P.- Pouco a pouco, a xente foi recuperando a nor-
malidade nas súas vidas cotiáns. Foi así tamén no
Concello de Castrelo do Val, a nivel institucional e
de atención aos veciños e veciñas?
Vicente.- A principios de ano houbo unha nova
onda do virus e afectou aos servizos municipais,
pero sempre traballamos para minimizar ese
impacto. Podemos comprobar como no 2022 se
realizaron importantes xestións e proxectos para
mellorar as infraestruturas e os servizos públicos,
para que ningún cidadán se vise perxudicado polos
efectos da pandemia, tanto a nivel físico, laboral ou
económico, dentro das posibilidades do propio
Concello. Está claro que en 2022 as cousas foron
volvendo a onde tiñan que estar e podemos dicir
que a normalidade é xa case que total.

P.- A nivel político, unha das novidades do ano que
remata foi a chegada á presidencia da Xunta de
Galicia de Alfonso Rueda. Cómo cré que afectará
a Castrelo do Val?
Vicente.- A relación do Concello coa Xunta é cor-
dial e non debería haber cambios. Temos que agar-
dar que continúe o apoio aos programas de moder-
nización que se levan a cabo en Castrelo do Val
para mellorar os servizos e as infraestruturas públi-
cas. Para elo é necesario contar coa colaboración
das outras Administracións que sempre participa-
ron nas iniciativas municipais, como é o caso da
propia Xunta e da Deputación. 

P.- Qué destacaría das actuacións ou proxectos
municipais nestes últimos meses?
Vicente.- Continuamos con varias liñas de traballo

importantes para que os tempos de dificultades que
nos tocan vivir afecten o menos posible aos nosos
veciños e veciñas. Os Servizos Sociais sempre están
activos para axudar ás persoas ou familias máis nece-
sitadas, e temos moitos servizos públicos que quere-
mos mellorar e infraestruturas que hai que renovar.
Fixéronse obras en estradas e camiños locais, proxec-
tos para mellorar as redes de abastecemento e sanea-
mento, e leváronse a cabo iniciativas de fomento do
emprego, con contratacións por parte do Concello e
con programas de formación como é o caso dos
Obradoiros. Tamén estamos implicados cos colecti-
vos veciñais en mellorar as dotacións dos distintos
pobos. Esa é a liña de traballo dos últimos anos e a
que debe imperar no futuro próximo.

P.- Queda algo pendente de desenvolver antes das
próximas eleccións municipais?
Vicente.- As liñas da xestión están xa trazadas desde
hai moito tempo e traballamos para que se cumplan
todos os obxectivos. Hai que continuar mellorando os
servizos e as infraestruturas públicas, prestando espe-
cial atención a colectivos vulnerables, axudando na
medida das nosas posibilidades aos que non teñen
emprego, aos nosos maiores e aos máis novos, facen-
do de Castrelo do Val un concello próspero e de futu-
ro, no que poidamos disfrutar dunha boa calidade de
vida e frear a despoboación que sofre o noso conce-
llo, aínda que é unha situación que afecta por igual a
todos os concellos rurais de Galicia.

“O CONCELLO SEGUIRÁ POTENCIANDO OS
SERVIZOS BÁSICOS E BUSCANDO FÓRMULAS
PARA QUE OS NOSOS VECIÑOS DISPOÑAN

DUNHA BOA CALIDADE DE VIDA”

Xa na última fase do mandato da actual Corporación
Municipal, o alcalde, VViicceennttee  GGóómmeezz, considera que se
lograron avances importantes e que continúa a xestión
do Goberno municipal para mellorar os servizos e as
infraestruturas públicas.
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Co obxectivo de facilitar traballo e formación laboral a persoas desempregadas, o Concello de Castrelo do Val
participou de novo en programas formativos e de promoción laboral, a través da Mancomunidade de Conce-
llos da Comarca de Verín, ou en colaboración con outros municipios limítrofes. Máis de 40 persoas xa se bene-
ficiaron destas oportunidades laborais durante os últimos meses, grazas tamén á Xunta de Galicia, que finan-
ciou estes proxectos a través da Consellería de Emprego e Igualdade.

Outro Obradoiro da Mancomunidade, no
que tamén está incluido Castrelo do Val
xunto aos outros concellos, tamén se
ocupará de dar traballo e formar a outros
20 desempregados en xardinería, albane-
lería e coidados a persoas dependentes.

Durante os anos 2021 e 2022 tamén
estiveron activos outros tres obradoiros
nos que participou Castrelo do Val: un
con Laza e Vilardevós, e outros dous coa
Mancomunidade. Un deles foi para per-
soas mozas con módulos formativos de
froitocultura e de atención sociosanitaria
a persoas dependentes en institucións
sociais.

Castrelo do Val comparte con Vilardevós e Laza un Obradoiro
de Emprego (Monterrei-Leste III) destinado a facilitar forma-
ción e traballo a 20 persoas nas especialidades de acabados
ríxidos e urbanización, e de actividades auxiliares en viveiros,
xardíns e centros de xardinería. Está financiado pola Xunta de
Galicia a través da Consellería de Promoción do Emprego e de
Igualdade. Durante un ano os alumnos-traballadores e o equi-
po directivo/docente realizarán unha intensa aprendizaxe, ao

tempo que plasmarán eses coñecementos no acondiciona-
mento de elementos etnográficos e de espazos públicos ou de
titularidade municipal. Os traballos a realizar no noso municipio
son a reforma dun lateral e do muro principal do CEIP Plurilin-
güe Raúl Fernández; o peche da finca na que se ubica a nave
da maquinaria municipal; a reparación das beirarrúas na rúa do
Paseo en Castrelo, actuacións na contorna do centro multiu-
sos; e o acondicionamento do forno de Piornedo.

Presentación do novo Obradoiro de Emprego “Monterrei-Leste III”
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AA
Xunta de Galicia, a través do Proxecto de creación,
mellora e ampliación de servizos básicos locais, destinou
47.855,63 euros á ampliación do parque infantil do

Terrón, en Castrelo, e a construción de outro en Servoi, a carón
da antiga escola, hoxe reconvertida en centro social. O parque
infantil de Castrelo presenta como novidade dúas tirolinas que
xa fan as delicias dos máis novos. O parque de Servoi ten varios
elementos de xogos, adaptados a distintas idades. Ambos dis-
poñen de pavimento de caucho para amortiguar as caídas e
rozaduras. 

Servoi

Servoi

O Terrón (Castrelo)

Vicente Gómez e a tenente de alcalde, Mar
Valle, supervisando o parque de Castrelo.
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Os alcaldes da comarca amosaron a súa preocupación polo estado do Támega, sobre todo desde Verín ata a fron-
teira portuguesa. Na reunión estiveron presentes a conselleira da Xunta Ethel Vázquez, a presidenta da Confede-
ración e o subdelegado do Goberno en Ourense, Emilio González Afonso.

Castrelo do Val e os outros concellos buscan coa Confederación
Hidrográfica e a Xunta solucións aos verquidos no río Támega

Castrelo do Val comparte a preocupación para
mellorar a calidade das augas do río Támega.
Vicente Gómez asistíu á reunión no Parador de
Monterrei coa presidenta da Confederación
Hidrográfica, a conselleira de Infraestruturas e
todos os alcaldes para buscar solucións aos
problemas de saneamento e de contamina-
ción que afectan ao Támega no percurso polo
noso concello. Tamén se celebrou outra reu-
nión en Valladolid, na sede da Confederación
do Douro, na que a tenente de alcalde, Mar
Valle, representou a Castrelo do Val. A limpe-
za do río e o control das depuradoras  son
dous dos obxectivos prioritarios.

Pepín contará con dúas
“Casas do Maior”

Por iniciativa de Alberto Piñeiro e da súa dona, Nuria,
Pepín contará en breve con dúas “Casas do Maior”,
ao abeiro do programa concertado coa Consellería
de Política Social da Xunta. “O Tiso” e “A Mallada”
estarán ubicadas no primeiro andar da casa rural “A
Cortiña”. Contarán con 5 prazas cada unha en hora-
rio de 8 a 14 horas, con servizo de recollida dos
usuarios gratuito. Estes servizos especializados
están pensados para persoas maiores de 60 anos.

Casa Rural “A Cortiña”
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Alfredo Caba-
leira supervi-
sa os traba-
llos das alum-
nas que parti-
cipan nas cla-
ses de pintu-
ra no edificio
multiusos.

O edificio multiusos de Castrelo acolle
todas as semanas as clases de pintu-
ra que imparte o artista portugués
Alfredo Cabaleira. É unha forma de
aprender as principais técnicas e o
uso de cores e materiais, e de poñe-
los en práctica dunha forma relaxada.
Esta actividade, que conta coa cola-
boración do Concello de Castrelo do
Val, desenvólvese desde hai xa máis
de dez anos.

Clases de pintura para descubrir o artista que levamos dentro

Disfrutando dos magostos

O Magosto organizado polo Concello
reuníu no edificio multiusos a un bo
número de veciños e veciñas de todas
as idades para disfrutar dunha xornada
que evoca as tradicións dos nosos
devanceiros e para rendir tributo aos
froitos que nos da esta terra fértil.
Houbo degustación dos produtos típi-
cos da época, nos que non faltaron os
chourizos, as castañas nin o viño. A ani-
mación musical correu a cargo do grupo
Candaira. 



A 5ª Camiñada pola Ruta das "Portas do Invernadeiro" estase a
converter a pesar das poucas edicións aínda celebradas nunha
das máis importantes da nosa comarca. Varias dúcias de parti-
cipantes realizaron esta andaina que presenta tres niveis de
dificultade, con outras tantas distancias: 4,5, 13,4 e 18,9 qui-

lómetros, con trazos circulares desde Campobecerros. E a dicir
dos participantes que a completaron ben mereceu a pena o
esforzo de acometer os importantes desniveis que contempla
esta camiñada. Ao remate houbo unha comida de amizade no
restaurante do pobo.

A ludoteca do verán, a prol da conciliación

O Concello de Castrelo do Val organizou durante os meses de xullo e agosto, coa colaboación da Secretaría Xeral de Igual-
dade, o programa "Xogamos, rimos, igualamos", co obxectivo de favorecer a conciliación laboral e familiar. Ademais de
fomentar valores solidarios e de cooperación entre os máis novos, os 40 participantes de entre 3 e 12 anos, realizaron acti-
vidades creativas, manualidades, xogos, coñecemento da contorna, etc. 

Andaina polas terras de Campobecerros

Castrelo do Val 2022/2023
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Descubrindo as covas do concello

Para moitos veciños e veciñas foi unha sorpresa
comprobar que Castrelo do Val atesoura covas sub-
terráneas na zona de Gondulfes que xa figuran no
Atlas Dixital de Covas e Canóns de Galicia. Foi o
director deste Atlas, Marcos Vaqueiro, que ofreceu
unha ponencia sobre “As covas nas cuarcitas da
Ribeira de Penaboeira”, seguida por un público moi
interesado na Biblioteca do Concello. Esta activida-
de contou coa colaboración da Federación Galega
de Espeleoloxía, da Xunta de Galicia, da Confedera-
ción de Espeleoloxía e Canóns e do propio Concello
de Castrelo do Val.



O alcalde de Castrelo do Val, Vicente Gómez,
acompañou a Roberto Verino na inauguración
dunha mostra na Casa da Cultura de Verín que
recolleu "40 Anos de Estilo Verino". A exposi-
ción fotográfica fixo un repaso da traxectoria
deste creador de moda internacional sempre
vencellado á nosa terra. A exposición está a
percorrer unha dúcia de cidades españolas
durante 2022 e 2023.

Exposición de Roberto Verino

OO
Concello de Castrelo do Val segue a desenvolver actividades durante
todo o ano de concienciación contra a violencia de xénero. E o 25-N
participou nos actos organizados pola Mancomunidade, a través do

Centro de Información á Muller. O noso Concello participa no Pacto de Esta-
do contra a violencia de xénero, que desenvolve o Ministerio de Igualdade
e que conta coa colaboración da Xunta de Galicia. A información e a sensi-
bilización entre os cidadáns son os eixos deste programa.

Entre as activida-
des que se desen-
volveron en 2022
figuran un obradoi-
ro de cosmética
natural, un curso de
defensa persoal e
unha ruta arqueoló-
xica por Castrelo do
Val. Á dereita, a
tenente de alcalde
Mar Valle cun dos
símbolos da Man-
comunidade da Co-
marca de Veríncon-
tra a violencia ma-
chista.

Curso de
cosmética

Defensa
persoal

Ruta
Arqueolóxica
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Desde o departamento de Cultura do Concello
de Castrelo do Val, que dirixe o tenente de
alcalde Ramón López, hai unha aposta decidi-
da pola recuperación das tradicións dos nosos
devanceiros. Entre elas o Entroido merece un
lugar destacado. Xa o pasado ano, o Concello
e un numeroso grupo de veciños e veciñas ani-
máronse a organizar un desfile de mascaras e
peliqueiros, e xa están cos preparativos do vin-
deiro Entroido, a mediados do mes de febreiro.
É unha forma de enlazar con esa tradición ben
enraizada no noso pobo e que entre todos
debemos conservar e poñer en valor de novo.

En Campobecerros a recuperación do Entroido xa ven de atrás. Unha celebración singular con protagonismo para os
peliqueiros, parranfóns, a vaca e o cervo, e no que non fallan as formigas e a cinza. Menos multitudinario que outros
da comarca, pero singular, con moito colorido e unha orixinal posta en escea, que fan que este Entroido sexa da pre-
dilección dos amantes das tradicións en estado puro. 
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Un ano máis, o Concello de Castrelo do Val organizou as clases para entrenar a memoria e para mellorar a condición físi-
ca a través da psicomotricidade, indicadas especialmente para persoas maiores de 65 anos pero nas que pode participar
calquera veciño ou veciña do noso concello. Olga Martínez encárgase desta actividade, que ten tamén carácter de dina-
mizadora social. Desenvólvense un ou dous días por semana, de acordo coas preferencias dos participantes, en Castrelo,
Nocedo, Servoi, Monteveloso, Piornedo e Gondulfes. 

Nocedo

Servoi

Gondulfes Monteveloso

Monteveloso Piornedo

Castrelo Gondulfes
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MM
oitos veciños e veciñas colaboraron con Aurora Núñez
na súa orixinal proposta de adornar Castrelo dunha
maneira imaxinativa e empregando produtos de recicla-

xe, como palés, corchos, botellas, pedras do río, cápsulas de
café, etc. O resultado é admirable e podémolo contemplar en
diferentes recunchos do pobo, como a Casa do Concello, a pista
de pádel, o Centro de Saúde, o parque recreativo do Terrón, o bar
do pobo, etc. É unha forma orixinal e divertida de dar colorido a
Castrelo nestas datas especiais de Nadal, Aninovo e Reis que,
ademais, invita a visitar os lugares onde podemos apreciar estas
fermosas creacións artísticas. Tamén o Concello de Castrelo do
Val colaborou con Aurora e o seu equipo de traballo facilitando as
instalacións do multiusos, material e persoal para a montaxe.


