
◆ O Plan de Obras completou a rexeneración de varias pistas e camiños.

◆ O pavillón multiusos conta con cancha deportiva, iluminación e  vestiarios.

◆ Vicente Gómez foi elixido deputado provincial pola Zona Electoral de Verín.

◆ A Confederación Hidrográfica levou a cabo a limpeza do río de Castrelo.

PSdeG-PSOE e PP calcaron

os resultados de hai catro

anos nas pasadas Eleccións

Municipais. Vicente Gómez

García foi reelexido alcalde

cos 6 votos socialistas e a abs-

tención dos populares.

O Concello segue apostando

polas políticas de fomento do

emprego. O Obradoiro "Tame-

ga II" e o programa de Forma-

ción Dual ofrecen a oportunida-

de a varios veciños e veciñas de

mellorar a súa formación.

Vicente Gómez realizou xes-

tións para solucionar deficien-

cias no colexio público. Reu-

níuse coa delegada da Xunta

para conseguir apoio para un

parque infantil, cambiar as tu-

baxes e ampliar a zona cuberta.

Obradoiro de Emprego

Reformas no colexio

Nova Corporación
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O
ano 2015 tivo unha doble cita electoral: o 24 de maio, cos comicios municipais, e o 20 de decembro, coas elec-

cións xerais. Na primeira, o PSdeG-PSOE foi o ganador no noso municipio, seguindo coa mesma tendencia que

se rexistra dende hai case que tres décadas. Ese apoio maioritario levou a Vicente Gómez García a revalidar a

Alcaldía de Castrelo do Val, que ostenta desde 2005, convertindo ó noso municipio no principal feudo socialista da

comarca de Verín. Nas Municipais de maio, o PSdeG-PSOE acadou 6 concelleiros, e o Partido Popular, 3, repetíndose o

resultado da anterior Corporación (2011/2015).

Abríuse entón un período de catro anos para seguir avanzando na dotación de servizos e de infraestruturas e, na medi-

da do posible, ofrecer apoio e solucións ás persoas interesadas en crear emprego, como xa acontece co Obradoiro e as

iniciativas emprendidas polo Concello, a Mancomunidade e outras Administracións públicas. Será un medio efectivo para

asentar poboación, unha das grandes preocupacións da Corporación local. Pero para conseguir eses obxectivos faise pre-

ciso o diálogo e a colaboración entre todos, veciños e veciñas e as forzas políticas que nos representan. ■

GASTOS 2016 INGRESOS 2016

Gastos de persoal 222.598,93 Impostos directos 246.000,00

Bens correntes e servizos 577.230,00 Impostos indirectos 5.000,00

Gastos financeiros 4.300,00 Taxas e outros ingresos 67.080,00

Transferencias correntes 1.000,00 Transferencias correntes 513.320,00

Investimentos reais 200,00 Ingresos patrimoniais 2.050,00

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

Activos financeiros 0,00 Transferencias de capital 37,00

Pasivos financeiros 26.000,00 Activos/pasivos financeiros 0,00

TOTAL GASTOS 831.328,93 TOTAL INGRESOS 833.487,00

A Corporación Municipal de Castre-

lo do Val aprobou en sesión plenaria

o orzamento de 2016, que ascende

a algo máis de 830 mil euros. No

apartado de gastos destaca como

máis relevante o capítulo de bens

correntes e servizos, no que figuran,

entre outros, os Servizos Sociais

(aos que se xa destinaron 168.500

euros en 2015). O capítulo de inves-

timentos reais modificarase ao

longo do ano unha vez concretadas

as obras a executar dentro do Plan

de Obras municipal. ■

O orzamento de 2016 descubre o lado máis solidario do ConcelloO orzamento de 2016 descubre o lado máis solidario do Concello
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Obradoiro de Emprego “Támega II”

Castrelo do Val participa nun proxecto para a formación

de 20 traballadores en albanelería e xardinería

Castrelo do Val comparte con Laza, Oímbra, Monterrei

e Cualedro, o Obradoiro de Emprego "Támega II",

encargado durante seis meses (rematará en febreiro

de 2016) de facilitar formación teórica e práctica a 20

alumnos/traballadores, e ocupación a outras cinco

persoas que integran o cadro directivo, administrativo

e docente. Esta iniciativa, promovida polos cinco con-

cellos e financiada en colaboración coa Consellería de

Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, prepara aos

participantes nas especialidades de albanelería e xar-

dinería. Este proceso formativo desenvólvese con tra-

ballos prácticos, que no, caso de Castrelo do Val, se

centraron na impermeabilización da fachada posterior

do Teleclub de Castrelo. Os alumnos/traballadores

reciben tamén clases de orientación laboral, seguri-

dade e hixiene no traballo, informática, etc., necesa-

rias hoxe en día para acceder a un cada vez máis

competitivo mercado laboral. ■

O Concello de Castrelo do Val comparte con Laza

e Oímbra un novo proxecto de Formación Dual,

en colaboración coa Consellería de Traballo e

Benestar da Xunta de Galicia. Este é o segundo

ano que o Concello participa nesta iniciativa de

integración laboral para mozas e mozos de 16 a

30 anos sen formación previa. O programa con-

siste nunha parte teórica e outra práctica, con

traballos na rama forestal, adaptados ás súas

características de aprendizaxe profesional, ob-

tendo os alumnos/as un certificado de profesio-

nalidade ao terminar o programa. ■

Castrelo do Val 2015/2016

Preparación para o futuro laboral

O alcalde de Castrelo do Val, Vicente Gómez, animou

a tódolos participantes a “aproveitar esta oportunida-

de, que lles vai axudar no seu futuro profesional, e

que tamén será útil para o propio Concello, que se

beneficiará do seu traballo na mellora estructural e

estética dun edificio importante, como é o do Tele-

club”. Castrelo do Val é un dos concellos máis impli-

cados da provincia de Ourense na formación laboral,

teórica e práctica, de persoas desempregadas.

Formación dual para axudar a mozas e mozos de 16 a 30 anos

Impermeabilización do

Teleclub de Castrelo
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A mellora da

rede viaria, entre as

prioridades

dos planes de
obras de 2015

O Concello de Castrelo do Val
impulsou nos últimos meses diversos
proxectos destinados á mellora de
estradas, rúas, pistas e camiños de
titularidade municipal. Estas obras
contaron co apoio técnico e financeiro
da Xunta de Galicia, a través do
Fondo Europeo Agrícola de Desenvol-
vemento Rural (FEADER), da Deputa-
ción Provincial de Ourense e do pro-
pio Concello, a través de fondos pro-
pios e remanentes que sobraron do
exercicio anterior.

Unha das actuacións máis importan-
tes xurdíu co Plan MARCO, no que
colaboran varias Administracións
públicas. Este programa permitíu a
rexeneración de camiños rurais en
Castrelo do Val, Pepín, Fontefría,
Campobecerros, Piornedo e Monte-
veloso, cun orzamento global de
74.039,90 euros, dos que 12.850,90
euros corresponden á aportación do
Concello de Castrelo do Val.

En Gondulfes executouse o ensan-
che do acceso ó barrio de Abaixo, a
través dun proxecto financiado pola
Consellería da Presidencia e o Con-
cello de Castrelo do Val. A subvención
de Presidencia, con fondos FEADER,
foi de 31.997,17 euros, mentres que a
aportación municipal foi de 16.398,85.

Outra fase do Plan de Obras de
Castrelo do Val financiouse con fon-
dos propios e unha parte do remanen-
te do orzamento de 2014. Están
incluídas aquí a construción dunha
escaleira en Servoi, para comunicar
dúas rúas do pobo (4.159,23 euros); a
apertura de novos manantiais en
Piornedo para mellorar o abastece-
mento (6.376,17 euros); e unha obra
pendente de execución ata xaneiro de
2016, como é a mellora do acceso ao
Casteliño de Castrelo (6.200 €), con-
tinuando coa fase executada anterior-
mente a través do Plan MARCO. ■

O Plan MARCO, que conta con financiamento da Unión Europea, Gober-
no de España, Xunta de Galicia, Deputación e Concello, destinou
74.039,90 euros ao Programa de mellora de camiños de titularidade
municipal promovido polo propio Concello de Castrelo do Val.

Campobecerros

Fontefría
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No primeiro andar da
Casa Consistorial reali-
záronse novas divisións
para aproveitar mellor o
espazo existente e habi-
litar novas dependen-
cias. Tamén se introduci-
ron modificacións estru-
turais para acadar unha
mellor eficiencia enerxé-
tica. Neste andar están
ubicados o salón de ple-
nos, a biblioteca, e des-
pachos da Alcaldía, Se-
cretaría, Servizos So-
ciais e do Arquitecto
Técnico. O custe das
obras foi de 6.074,20 €.

Segundo as recomendacións técnicas, as
novas pavimentacións fixéronse con rego asfál-
tico, no caso da rexeneración de camiños, ou
con formigón, nun camiño de Campobecerros e
no acceso a Gondulfes. En Servoi (imaxe supe-
rior), as escaleiras supoñen un acceso directo
para os peóns entre a parte alta do pobo e a
baixa e só queda pendente a instalación de
barandas para mellorar a seguridade das per-
soas que transiten por elas.

Casa do Concello

Servoi

Gondulfes

Monteveloso
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Obras cofinanciadas pola Deputación de Ourense e o Concello de Castrelo do Val

O Plan BASE aportou 75.960 euros para completar as obras

do pavillón multiusos e pavimentar un camiño de Castrelo

En Nocedo do Val, a carón da igrexa parro-

quial, aproveitouse un espazo libre do pobo

para habilitar unha praza, con árbores, ban-

cadas e unha fonte. Tamén se dotou dunha

nova pavimentación. Está concebida como

un lugar de lecer e de encontro para os

veciños e veciñas. O proxecto contou

cunha subvención de 7.687,13 euros do

Plan Leader e a aportación de 5.600,03

euros do Concello de Castrelo do Val.

Castrelo

Pavillón multiusos

Nocedo

O Plan Leader axudou a mellorar espazos públicos en Nocedo e Castrelo

No Plan BASE executado en 2015 realizouse a instalación
das luces, vestiarios e cancha de xogo do pavillón cun
investimento de 31.960 euros (o Concello aportou 10.980
e a Deputación, o resto). Outra obra financiada con este

plan é a  pavimentación da rúa de Arriba en Castrelo, por
importe de 44.000 euros (14.960 do Concello). En 2016
están contempladas pavimentacións e obras de abaste-
cemento e saneamento por importe de 77.900 euros.

As obras no Pavi-

llón Multiusos con-

sistiron na instala-

ción dun pavimen-

to homologado pa-

ra a práctica dos

deportes, da ilumi-

nación e dos ves-

tiarios. En 2016 es-

tá prevista a re-

forma e renovación

da cuberta para

evitar filtracións.

O Concello de Castrelo do Val, coa axuda do

Plan LEADER da Unión Europea, construíu

unha pequena praza que serve de tributo á

Estela do Guerreiro, achada en 2011 e

actualmente en depósito no Museo Arqueo-

lóxico Provincial. Baixo unha marquesiña de

pedra, madeira e tella instalouse unha repro-

ducción de vinilo a escala case real por unha

cara, e a litografía con explicacións dos

debuxos e o seu significado, polo reverso. A

obra tivo un custe de 5.201 euros (o Conce-

llo de Castrelo do Val aportou 3.009 €).
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- Para vostede é o cuarto mandato como alcalde.
¿Qué cambiou no Concello dende a primeira vez
que accedeu ao cargo?
Vicente.- A primeira vez que fun alcalde fíxome
moita ilusión, e sigo agora ilusionado pensando que
aínda se pode traballar por Castrelo do Val e axudar
aos nosos veciños e veciñas. Asumín de novo o cargo
con esa perspectiva, de buscar no día a día o progre-
so dos nosos pobos e, aínda máis importante, o
benestar de todas as persoas que aquí residen.
- ¿Cal é a súa opinión sobre a situación de Cas-
trelo do Val, a nivel de servizos e de infraestru-
turas públicas?
Vicente.- Podemos afirmar sen esquivocarnos, que
existe en todosos pobos un aceptable nivel de servi-
zos e de infraestruturas, como as redes de abastece-
mento e saneamento, as estradas e camiños en boas
condicións, centros sociais e espazos públicos ben
coidados.  A iluminación pública tamén se mellorou
moito nos últimos anos e temos unhas prestacións
municipais adaptadas sempre ás necesidades dos
veciños e veciñas en cada núcleo.
- ¿Qué queda agora por facer?
Vicente.- É preciso consolidar o que xa está feito,
tratando de conservar e mellorar esas prestacións e

servizos aos que me refería, pero hai que incidir tamén máis
nas políticas de carácter social, pensando nos veciños e nas
familias que máis o necesitan, e buscando solucións ao des-
poboamento do medio rural. Hai que apoiar aos emprende-
dores e a mellorar a formación, a través dos obradoiros de
emprego ou da formación dual, como xa estamos facendo.
E hai que aproveitar o que temos, a nivel forestal, vitiviníco-
la ou gandeiro, aínda que non sexa fácil polo progresivo
abandono das terras. Pero hai que ser optimistas e pensar
que se pode dar unha volta a esta situación entre todos. E
ahí, as distintas Administracións, e o Concello en primeiro
lugar, estaremos para facer todo o posible e apoiar á xente
que demande o noso esforzo, porque o compromiso xa o
temos. ■

- ¿Qué medidas teñen pensado para a dinamiza-
ción económica e laboral de Castrelo do Val?
Vicente.- A creación de emprego é, insisto, un obxec-
tivo prioritario. Para elo, o Obradoiro que estamos agora
compartindo con Laza, Oímbra, Monterrei e Cualedro
pode servir de axuda ás persoas que están aprendendo
e traballando nel, o mesmo que os que se realizaron no
pasado encamiñados a preparar profesionais en oficios
con futuro e con alta demanda no mercado laboral. O
proxecto de formación dual que temos agora con Oím-
bra e Laza é outra vía para a formación e a preparación
de persoas xoves destes concellos.

“

”

- ¿Qué papel desempeñan outras Adminis-
tracións no apoio a Castrelo do Val?
Vicente.- Nunca nos parece suficiente, porque
sempre temos proxectos e queremos facelos rea-
lidade o antes posible. Pero está claro que o
apoio da Xunta, da Deputación, do Goberno e da
Unión Europea é clave para financiar esas inicia-
tivas do Concello.
- ¿Existe algún plan específico para o novo
ano?
Vicente.- O máis importante é atender as nece-
sidades básicas, planificando con antelación,
pero tamén hai cousas novas que xurden no día
a día. A todas hai que prestar atención porque así
o esixen os nosos veciños e veciñas.

Vicente Gómez García,
alcalde:

O Concello ten que seguir

apoiando o aos veciños

e as familias que máis o

necesitan, fomentar

o emprego e mellorar todos

os servizos básicos



Corporación Municipal

Mesa electoral do Teleclub de Castrelo, o 24 de maio. Arriba, o Secreta-

rio municipal recolle as papeletas da votación, na sesión constitutiva da

nova Corporación (13 de xuño), para elixir alcalde. Vicente Gómez recibíu

6 votos e os outros tres foron en branco.

Acandidatura do PSdeG-PSOE gañou
en Castrelo do Val as eleccións muni-
cipais do 24 de maio, acadando 6 con-

celleiros, por 3 do Partido Popular. Deste
xeito, o PSdeG-PSOE conservou a maioría
absoluta que xa tiña na anterior Corporación
e permitíulle a Vicente Gómez García revali-
dar a Alcaldía na sesión constitutiva do 13
de xuño, cargo que ocupa ininterrumpida-
mente desde o ano 2005. Os socialistas reci-
biron 458 votos, que supuxeron o 57,54% do
total, sendo unha das maiores porcentaxes
acadadas por este partido a nivel provincial.
O Partido Popular conseguiu 264 votos
(33,17%), e o BNG, 70 (8,79%).

Os concelleiros electos foron: Vicente
Gómez García, María del Mar Valle Álvarez,
Américo Santiago Silva, Ramón Cañizo Mon-
tero, José Luis Santiago Rodríguez e Daniel
de Dios Manso, polo PSdeG-PSOE; e Manuel
Pérez Araújo, Carlos Romero Martínez e Luis
Roberto Rodríguez González, polo PP.

Posteriormente, no pleno de organización
(25 de xuño), a proposta do alcalde foron
elexidos Mª del Mar Valle, como primeira te-
nente de alcalde, José Luis Santiago, como
segundo, e Ramón Cañizo, como terceiro
(os tres integran, xunto a Vicente Gómez, a
Xunta de Goberno Local). María del Mar Valle
é a concelleira delegada de Economía e
Facenda, Interior, Participación Cidadá e
Servizos Sociais; José Luis Santiago, de
Educación, Cultura e Festexos; Ramón
Cañizo, de Medio Rural; e Américo Santiago,
de Medio Ambiente (que engloba o segui-
mento da recollida de lixo e selectivos).
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O alcalde de Castrelo do Val, Vicente Gómez,
foi elixido deputado provincial pola Xunta Elec-
toral da Zona de Verín. Na asamblea dos
representantes (alcaldes e concelleiros) dos 11
municipios que a integran (A Gudiña, A Mez-
quita, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra,
Riós, Trasmiras, Verín, Vilardevós e Castrelo
do Val), Gómez García recibíu o apoio maiori-
tario dos votos do PSdeG-PSOE. Xa na insti-
tución provincial, Vicente Gómez foi designado
para integrar as Comisións Informativas Espe-
cial de Contas e Facenda; Cooperación, Infra-
estruturas e Medio Rural e de Cultura, Depor-
tes e Mocidade. Son tres dos órganos de deli-
beración máis importantes, por canto controlan
a xestión económica, os planes de obras pro-
vinciais e as actividades culturais e deportivas.

O alcalde de Castrelo do Val tivo a honra de
presidir unha sesión plenaria da Deputación na
que se reprobou ao seu presidente, Manuel
Baltar, pola denuncia presentada por unha
muller que o acusou de ofrecerlle traballo a
cambio de sexo. Vicente Gómez, na imaxe,
asumíu a presidencia como concelleiro de
máis idade en ausencia dos deputados do Par-
tido Popular. ■

Forma parte de tres comisións informativas

Vicente Gómez, deputado provincial polo Partido Xudicial de Verín

Vicente Gómez presidíu

o pleno da Deputación

do pasado 2 de novem-

bro, en ausencia de Ma-

nuel Baltar.

O alcalde consegue o compromiso
da Xunta para estudar melloras no
colexio e dotar un parque infantil

O alcalde de Castrelo do Val, Vicente Gómez Gar-
cía, reuníuse en Ourense o pasado 2 de decem-
bro coa nova delegada da Xunta, Marisol Díaz
Miouteira, para buscar solucións e mellorar as ins-
talacións do colexio público. Un dos temas que
puxo sobre a mesa foi a necesidade de construir
un novo parque infantil, xa que o actual non cum-
ple coa normativa vixente de seguridade e terá
que ser desmantelado nos próximos meses.
Tamén se referíu aos problemas causados polas
tubaxes, que datan da construción do centro e
rexistran fugas con bastante frecuencia. Por últi-
mo, trataron da ampliación da zona cuberta e da
cubrición das columnas, para amortiguar os gol-
pes cando xogan no recreo, e do pintado da valla
metálica exterior. Marisol Díaz comprometeu o
envío dunha comisión técnica da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria para avaliar
as necesidades e decidir a execución das obras.
Nesta reunión tamén trataron do Plan MARCO de
infraestruturas para o ano 2016. ■



A Confederación Hidrográfica

implícase na mellora dos

rios da nosa comarca

O alcalde de Castrelo do Val, Vicente Gómez, sinalou que o acordo coa Confederación
vai ser importante para o municipio, tendo en conta que o Támega discurre varios qui-
lómetros entre Nocedo e Castrelo, fixando o límite co veciño concello de Monterrei.
Agarda que o convenio permita acometer obras que redunden nunha mellora medio-
ambiental para Castrelo do Val e toda a comarca.

A Confederación Hidrográfica do

Douro e a Mancomunidade de Mu-

nicipios de Verín tramitan un con-

venio de colaboración para o man-

temento das canles e ribeiras do

río Támega e dos seus afluentes.

Tamén está previsto que se aco-

metan obras de mellora nos siste-

mas de depuración das augas resi-

duais e nos colectores de Verín e

comarca. O anunciou realizárono o

pasado 3 de decembro en Ouren-

se o delegado do Goberno en Gali-

cia, Santiago Villanueva, e o presi-

dente da Confederación Hidrográ-

fica do Douro, Juan Ignacio Diego

Ruiz, na xuntanza que mantiveron

cos alcaldes da nosa comarca.

A Confederación Hidrográfi-
ca atendeu a petición do
Concello de Castrelo do Val
para limpar a canle do río de
Castrelo no núcleo urbano, e
desde Pepín ata a desembo-
cadura no Támega. Os ope-
rarios dunha brigada encar-
gáronse de retirar as acu-
mulacións de pedras, terra e
masas arbóreas suscepti-
bles de provocar desborda-
mentos en caso de fortes
chuvias. No caso de Castre-
lo supón tamén unha mello-
ra estética para o pobo.
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Vicente Gómez García 4.320,00 3.924,00

Mª del Mar Valle Álvarez* 1.058,40 411,00

Xosé Lois Santiago Rguez. 1.117,20 1.117,20

Ramón Cañizo Montero 921,60 921,60

Américo Santiago Silva 334,80 502,20

Daniel de Dios Manso 112,80 282,00

Manuel Pérez Araújo 235,20 176,40

Emilio José Costa García 176,40 235,20

Mª Ángeles Borjas Cid 352,80

Luis Roberto Rodríguez Glez. 294,00

Nome e apelidos 1º Semestre/2015 2º Semestre/2015

Retribucións do alcalde e concelleiros
da Corporación Municipal

*Mª del Mar Valle a partir do día 4 de setembro de 2015 deixou de cobrar os plenos e as Xun-

tas de Goberno, xa que comezou a ter unha dedicación parcial cunha remuneración mensual

de 534,33 euros.

Traballos no río de Castrelo

Limpeza de pistas forestais en

Nocedo, Gondulfes e Piornedo
A Deputación Provincial de Ourense colabora
co Concello de Castrelo do Val para realizar a
limpeza de varias pistas forestais en Nocedo,
Gondulfes e Piornedo, que melloran o acceso a
zonas de comunais e fincas particulares. Unha
das pistas é a que comunica Gondulfes con
Castrelo do Val, e as outras están localizadas
en varias zonas de Nocedo e Piornedo. Os tra-
ballos realizánse cunha máquina motonivela-
dora. ■
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O Concello de Castrelo do

Val organiza ata o vindeiro

mes de maio un Obradoi-
ro de Psicomotricidade e

un Taller de Memoria,

dirixidos a todos os veci-

ños e veciñas interesados

en mellorar a súa condi-

ción física e mental.

Desenvólvese en Castre-

lo, Gondulfes e Nocedo,

pero pode celebrarse

tamén en outros pobos se

hai persoas interesadas.

Raquel Santamarina imparte ambas activida-

des. O Obradoiro de Psicomotricidade cén-

trase en exercicios físicos e técnicas de rela-

xación especialmente adaptados ás persoas

maiores. Pola súa parte, o Taller de Memoria

trata de recuperar costumes perdidas, como

a lectura ou pequenos exercicios didácticos,

pero tamén refrescar lembranzas a través de

métodos lúdicos e divertidos.

Horarios
Psicomotricidade/Ximnasia terapéutica

Castrelo: no Pavillón Multiusos, os lúns e

venres, de 16:00 a 17:00 horas.

Gondulfes: no Forno, os lúns e venres, de

17:30 a 18:30.

Nocedo: no Local Social, os martes e xoves,

de 17:30 a 18:30.

Taller de Memoria

Castrelo: os xoves, de 16:00 a 17:00 horas.

Gondulfes: os mércores, de 17:30  a 18:30.

Tfno. de contacto/información:

Concello de Castrelo do Val: 988 419 002

Raquel Santamarina: 650 755 427
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A Asociación "O Casteliño" encargouse de organizar a Festa do Forno e o Magosto de Castre-

lo, dúas das celebracións gastronómicas máis destacadas do último ano no noso concello. A

novidade do Forno, na primeira edición a cargo da asociación que preside Juan Fernández, foi

o asado da vitela ao espeto, a cargo de expertos portugueses, e degustada despois por máis

de 400 persoas. A satisfacción foi unha nota común, pero aínda así barallan na directiva a posi-

bilidade de recuperar en 2016 o encendido e asado no propio forno de Castrelo.

O Concello de Castrelo do Val desti-

nou 16.851 euros aos traballos de

impermeabilización que se levaron

a cabo nas piscinas municipais, e

que serviron tamén para realizar

outras pequenas reformas estrutu-

rais ou estéticas nestas instalacións

recreativas. Son obras normais,

debido ao deterioro polo paso do

tempo e que obriga e un mante-

mento case que permanente. Un

ano máis, as piscinas de Castrelo

batiron nalgúns días do pasado

verán récods de visitantes, que

valoraron de forma case unánime a

calidade da auga das piscinas e

unhas instalacións modélicas para

mitigar a calor estival.

No segundo semestre de 2015,

Castrelo do Val acolleu tres das

catro sesións do Ciclo de Palestras

de Arqueoloxía Transfronteiriza,

organizado polo Grupo de Arqueo-

loxía, Antigüidade e Territorio da

Universidade de Vigo (a outra cele-

brouse en Boticas). Unha media de

50 persoas participou nestas char-

las/coloquio que versaron sobre

achádegos nas investigacións leva-

das a cabo nos últimos anos en

xacementos do Noroeste Peninsu-

lar, como Zamora, Larouco, Cuale-

dro e Portugal.


