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Os socialistas de Friol esixen ao alcalde que “exerza a súa 

responsabilidade” e proceda reparación dos xogos infantís na Praza 

Rosalía de Castro e á limpeza da mesma 

 
Será a través do rogo que os socialistas presentaron para o Pleno que a Corporación celebrará o 

25 de setembro 

 

Dado que se trata dunha zona de uso común na que os nenos xogan habitualmente ademais dos 

adultos que a utilizan, tamén pedirán que estas tarefas se fagan coa periodicidade necesaria 

para manter estas instalacións en bo uso 

 

O abandono da Praza e dos xogos é evidente, pois o estado do chan e as roturas que presentan 

constitúen un risco para os usuarios, podendo ocasionarlles lesións considerables no caso de 

producirse un accidente 

 

FRIOL, 21 DE SETEMBRO DE 2014.- Os socialistas de Friol esixirán ao goberno municipal, a 

través do rogo presentado para o Pleno que a Corporación celebrará o 25 de setembro, que 

proceda, con carácter urxente, á limpeza da Praza Rosalía de Castro e á reparación dos xogos 

infantís que se atopan en mal estado. Deste xeito, e dado que se trata dunha zona de uso 

común na que os nenos xogan habitualmente ademais dos adultos que a utilizan, tamén pedirán 

que estas tarefas se fagan coa periodicidade necesaria para manter estas instalacións en bo 

uso. 

 

A Praza alberga, entre outras instalacións, diferentes xogos infantís para que os nenos e nenas 

poidan compartir tempo e lecer. O estado actual deixa que desexar en canto á limpeza e 

mantemento do mesmo. Deste xeito, a vexetación e a suciedade do chan non só dá unha mala 

imaxe, senón que tamén dificultan o seu uso. 

 

Asimesmo, algúns xogos presentan roturas importantes e falla de compoñentes, constituíndo 

así un risco para os usuarios, pois estas deficiencias poden ocasionarlles lesións considerables 

no caso de producirse un accidente. Tal é así que, na escaleira de acceso a un dos tobogáns, 

atópase unha tabica rota que pode provocar que un rapaz tropece e incluso se corte. Ao 

balancín fáltanlle os asideiros; unha peza fundamental para o seu uso e seguridade. Os outros 

dous tobogáns acumulan suciedade no treito final da superficie pola que os nenos se deslizan. O 

mesmo lle acontece a algún dos bancos, nos que é imposible sentarse. 

 

Clara deixación de funcións 

 “O que pretendemos os socialistas é evitar un mal maior. Manter unhas instalacións públicas 

coma estas nun correcto estado é responsabilidade do concello e, por tanto, do seu alcalde. O 

Sr. Muíña non pode seguir mantendo esta zona neste estado de abandono. Non pode seguir 

eludindo a súa responsabilidade. Dende logo, a deixación de funcións é clara. Por iso, o que 

perseguimos dende o PSOE é que se subsane a situación canto antes e, sobre todo, que non 

teñamos que lamentar ningunha traxedia”, destaca o voceiro do PSOE de Friol –Álvaro Santos-. 
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