
XOSÉ ANTONIO  VÁZQUEZ  COBAS,  Concelleiro  -  Voceiro  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 de  intervención integral no 
campo de fútbol da Tasca.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A instalación municipal do campo de fútbol da Tasca é utilizada todos os días por centos de 
deportistas, de todas as categorías dende pre- benxamíns  ata 3ª autonómica non só do Aguiño 
senón tamén doutros clubs  do concello. Alén diso as fins de semana celébranse na instalación os 
partidos das diversas ligas e categorías o que incrementa a afluencia de espectadores deportistas  
doutras localidades do país.
Dende o grupo municipal do BNG pensamos que debe ter un coidado mantemento que dignifique 
ás persoas que o utilicen, como xa temos reclamado noutras ocasións,  e que sexa ao mesmo 
tempo espello e exemplo de instalación pública para os deportistas, pois, deste xeito será máis 
doado que o deporte contribúa coa súa practica a unha educación  máis completa..

Na actualidade presenta diversas deficiencias entre as que podemos citar:

Grada sen cubrir.

Os dous vestiarios que hai debaixo das gradas non cubertas teñen numerosas filtracións 
provocando inundacións  que fan que sexan inservíbeis como tales cando chove, polo que sería 
preciso, cubrir as gradas (fotos 1-4) 

A cantina.

Deberíase arranxar xa que chove dentro e non ten porta (ten un portal de corredoira oxidado,       
aberto por todas partes), entralle choiva polo portal e polo teito apesares da lona que lle botaron 
por riba. (fotos  5-6)

Vestiarios e aseos públicos da instalación principal.

Estes vestiarios e aseos amosan un estado de abandono moi preocupante, algúns inodoros 
están inutilizados, hai lavabos que teñen a pileta solta, faltan billas tamén repisas e lámpadas dos 
espellos e a  fontanería precisa revisión polas perdas continuas, a instalación eléctrica está en 
mal estado e é  “perigosa”. (fotos  7–11)

SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE RIBEIRA



As gradas cubertas.

Teñen as bancadas de cemento levantadas e nalgún tramo sae a ferralla oxidada para fóra, as 
viguetas da cuberta precisan ser saneadas e pintadas o igual que as do resto da instalación. 
Tamén se debería levantar algo a protección  que dá á estrada, pois saen os balóns fóra e pode 
resultar molesto  e perigoso para a circulación. ( fotos 12–15) 

Sinalar que todas as dependencias da instalación deportiva presentan unha acumulación de lixo e 
falta de hixiene mostra dun evidente desleixo e falta de control. 

Finalmente indicar que non hai unha sinalización axeitada do campo, o cal complica a súa 
localización para os equipos que veñen de fóra.

Pensamos no grupo municipal do BNG que é fundamental manter as instalacións existentes en 
boas condicións xa que cun bo mantemento se rendibilizan  os investimentos e se evitan gastos 
innecesarios podendo practicarse o deporte dun xeito máis saudábel.

Polo tanto o Grupo Municipal do BNG

                                              

SOLICITA:

1º  Que  se  faga  unha  intervención  integral  na  instalación  municipal  da  Tasca  que 
contemple a solución as demandas enumeradas. 

Ribeira, 25 de xaneiro de 2013

Asdo.: Xosé Antonio Vázquez Cobas.
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