LABORES DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO
CONCELLO DE RIVEIRA
DO 23 AO 28 DE MARZO DE 2018
ALBANELERÍA
o
o
o
o
o
o

Armar ferro e formigonado de letras
Reparación de varias pedras na praza Uxío Novoneyra
Reparación de fuga no lavadoiro de Salmón
Repaso de lousas de pedra na rúa Galicia e Santa Uxía
Colocación de bancos na rúa Galicia
Reparación de pedras na rúa Escorial de Corrubedo

CARPINTERÍA E CERRAXERÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encofrado das letras
Reparación de buratos na Casa da Xuventude
Reparación de porta na Fieiteira
Reparación e reposición de cristais de marquesinas en Carreira e Coroso
Reparación do portal do Colexio do Caramecheira
Pintado de bancos na rúa peonil
Reparacións en pista de skate
Reparación do valado do parque canino
Colocación de letreiro do río Ameneiro
Reparación de columpio no parque infantil de Caticovas
Colocación de bancos restaurados en rúa Galicia
Reparación de bombeo na Fieiteira
Soldado de tubaxe de ferro no colexio de palmeira

PARQUES E XARDÍNS
•

Cortado e limpeza en:
o Xardineiras das rúas peonís de Riveira
o Alcorques das árbores do Malecón
o Rotondas e illetas da terminal de autobuses
o Xardíns de Aguiño: porto, casa de cultura e conservatorio
o Xardíns de Fonterramil e Casa de Cultura de Castiñeiras
o Xardíns da Ameixida
o Xardín da praza do Concello
o Xardíns do parque García Bayón
o Xardíns das Carolinas
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o Xardíns da avenida da Coruña
o Fafián
o Rotondas e illetas de Xarás
•
•
•
•

Preparación de xardineiras das igrexas de Corrubedo, Artes, Riveira,
Castiñeiras, Aguiño e Oleiros
Podado e recollida de palmeiras do porto de Corrubedo
Limpeza de maquinaria
Colocación de novas xardineiras no novo tramo da rúa Galicia

PRAIAS E DESBROCES
•

Desbroce e limpeza en:
o Riveira:
 Zona verde do Touto e o seu entorno
 Zona verde da praia das Furnas e o seu entorno
 Zona verde da praia de Area Secada e o seu entorno
 Paseo do Touro
 Arcenes e beirarrúas da DP 7307
o Corrubedo:
 Merendeiro e Área Recreativa de Laxe da Gata

•
•

o Olveira:
 Merendeiro e Área Recreativa de Espiñeirido
 Entorno da igrexa de Santa María de Olveira
Recollida e cambio de papeleiras no paseo do Touro
Limpeza de maquinaria
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