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O CONCELLO DE CASTRELO DO VAL INVISTE MÁIS DE 170.0 00 EUROS NO 
ACONDICIONAMENTO INTEGRAL DA ZONA DO TERRÓN, INCLUÍ NDO A 
AMPLIACIÓN DO PARQUE INFANTIL 
 
A xestión municipal consegue o financiamento, a través dunha subvención da Xunta de 
Galicia, para ampliar e arranxar a zona de xogos situada onda o centro multiusos 
 
 
O alcalde destaca que esta actuación, “engade aínda máis valor a unha área na que se 
están a desenvolver notables melloras, tales como o cambio do teito do propio pavillón ou o 
acondicionamento da zona de lecer 
 
 
Castrelo do Val, 8 de xullo do 2020. O Concello de Castrelo do Val recibiu unha subvención de 
33.900 euros da Xunta de Galicia que, xunto cunha achega do propio concello acadan uns 
48.000 € que serán destinados á ampliación e arranxo do parque infantil da zona denominada “O 
Terrón”, xunto ao centro multiusos do concello.  
 
Desde o goberno municipal destácase o investimento que se leva facendo nesta área, tanto no 
propio pavillón, co cambio do teito a través dunha subvención da Deputación de Ourense, como 
o remate das obras de pavimentación e acondicionamento da extensa zona verde mediante o 
Plan Hurbe. Este proxecto incluíu a ampliación desta área de lecer mediante a compra duns 500 
metros de terreo por parte do concello. Vicente Gómez, alcalde da localidade, indica que, 
“Contouse cun orzamento moi ambicioso, uns 90.000 euros, cos que puidemos executar un 
proxecto que dotou de atractivo á zona, mellorando e ampliando á área recreativa da que xa 
goza toda a veciñanza. Tanto a pavimentación como a zona verde engaden moito valor engadido 
a unha zona que xa contaba con boas dotacións deportivas e de uso socio-comunitario”. 
 
A ampliación da zona de xogos infantil vaise realizar durante o mes de agosto, posto que as 
obras teñen que estar rematadas antes do 30 de outubro. “Co remate destas obras, a zona do 
Terrón convértese nunha gran área de lecer, con bancos, zona verde arborada, zona de xogos 
tradicionais e infantil, ao que hai que sumarlle as melloras no propio centro multiusos e a pista 
de pádel. Ademais, desde o concello, temos previsto aumentar a oferta deportiva coa 
construción dunha pista multideportiva, nos vindeiros anos”, sinala o alcalde.  
 
O uso de fondos propios e a consecución de varias subvencións, que suman máis de 170.000 
euros, conseguiu que a área se humanizase e gañase en atractivo, sendo moi valorada tanto pola 
poboación de Castrelo como polas visitas, que fai un uso diario e continuado de todas as 
instalacións. “Poucos concellos da nosa entidade contan cun entorno de lecer, deportivo e socio-
comunitario tan completo e, ademais, contouse co apoio e opinións da veciñanza ”, remata 
Vicente Gómez.   
 
 

 

 

 

 

 


