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EN QUE CONSISTE 
 O Remo é un deporte que consiste na propulsión dunha 

barca pola auga, mediante a forza muscular coa axuda 
de remos. Neste deporte adéstrase sobre todo as 
pernas e os brazos. 

  As barcas máis usadas aquí son as traineras, 
trainerillas e bateles. 

 Nas traineras van 13 remeros/as e 1 patrón/a, nas 
trainerillas van 6 remeros/a e 1 patrón/a e nos bateles 
van 4 remeros/as e 1 patrón/a. 

 Neste  equipo é tanto para chicas que para chicos, no 
de Ribeira hai máis chicas, as cales son moi boas e van 
a moitísimas competicións.  
 

 



ÉSTE E O EQUIPO DE REMO 





Videos 
 

Benvida das chicas de remo cando quedaron de 3º na 
bandeira da concha feminina. Con data 11/09/2018. 

 https://www.youtube.com/watch?v=1TIJZIVJ-Z8  

Primeira noticia sobre o plan de mellora o 21/11/2018. 

 https://www.youtube.com/watch?v=i3K DDt1PZgQ  
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 NECESIDADES DETECTADAS 
 Na instalación de remo dinme conta que cando chove 

entra a auga  dentro da instalación. No inverno había 
moitos problemas con iso. Eu cando ía a remo 
observaba que a instalación nunca estaba moi ben xa 
que era un sitio antigo e vello . 

 



PLAN DE MELLORA 
 O alcalde de Ribeira tiña un plano sobre a nova 

instalación e aquí poño o recorte do xornal onde saen o 
alcalde e o xefe do equipo de remo entre eles. Esta 
noticia é do 30/05/2019. 



ENTREVISTA AO ALCALDE 
1. Como está indo o plano da instalación ? 

2. Cando comezaría a obra ? 

3.  Poderíase empezar  antes deste inverno ? 

4.  Existen máis planos da instalación nova ? 

  

Eu faría unha entrevista co alcalde para informarme 
como vai o novo proxecto (datas de inicio,…) 

 

 

 

 

 


