
LUÍS TEIRA PARADA,  Concelleiro do Grupo Municipal  do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 
(BNG),  neste  Concello,  presenta  a  seguinte  solicitude ante  o  Pleno da Corporación  Municipal  e  ante  o 
Alcalde en relación coa demanda do  aranxo do campo de fútbol da Tasca.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O campo de fútbol da Tasca é unha instalación deportiva moi utilizada que debe ter un coidado mantemento 
que dignifique ás persoas que o utilicen.

Así pois entre as deficiencias que hai neste campo de fútbol están:

- As portas dos vestiarios, son de corredera,  hincharon e coa humidade e case imposible movelas polas 
regletas .

- Os vestiarios que hai debaixo das gradas teñen numerosas pingueiras.

- O alumeado está moi mal. Agora xa non se sustituen as bombillas porque explotan. Precisaríase cambiar 
a instalación eléctrica de todo o campo.

- O chan dos vestiarios e aseos, non é antideslizante e rara e a semana que non hai algunha caída.

- Precísase que se tabique unha zona dentro do campo, para gardar ordenador e cousas que non 
estean á man de todos os que entran alí. É dicir facer unha especie de oficina. 

- A cantina, deberíase arranxar xa que chove dentro e non ten porta (ten un portal de corredera oxidado, 
aberto por todas partes, entralle choiva polo teito e polo portal).

- O almacén ten o tellado derrumbado dende o furacán de hai dous anos e non se pode entrar.

- Tamén se debería levantar algo o muro que dá á carretera, pois hai espectadores que entran no campo 
sen pasar pola taquilla e ademais saen os balóns fóra e resulta moi molesto para a circulación.

- As gradas teñen o cemento levantado e saen os ferros con óxido para fora.

- E finalmente indicar que non hai sinales que indiquen onde está o campo, o cal complica a súa 
localización para os equipos que veñen de fóra.

Polo tanto o Grupo Municipal do BNG

SOLICITA:

1º Que o concello de Ribeira atenda as demandas de arranxo e mellora arriba descritas.

Ribeira, 12 de Febreiro de  2008

Asdo.: Luís Teira Parada

SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE RIBEIRA
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