Á ATENCIÓN DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DO ILTMO CONCELLO DE VIGO

Excelentísimo Sr Alcalde e Srs/as da Corporación Municipal:

Domicilio Social en C/ Príncipe, 44, C.P. 36202 VIGO - España

Real Club Celta de Vigo, S.A.D – I.R.M de Pontevedra, tomo 1.218, folio 119, hoja nº PO-7073 – C.I.F. A-36.609.105

Sirva o presente escrito para volver a manifestar a nosa total disconformidade, unha vez
máis, co modelo e estado da actual reforma do Estadio Municipal de Abanca Balaídos.
Como xa lle comentamos en numerosos escritos, burofax, comunicados e asemade en
roldas de prensa, entrevistas e redes sociais, NON ESTAMOS EN ABSOLUTO DACORDO
coa forma en que se está levando a cabo a reforma do Estadio Abanca Balaídos, por non
axustarse nin aos térmos (plan) nin aos prazos previstos no convenio firmado o 28 de
xaneiro de 2015.
Recentemente infórmasenos que dende o día 30 de novembro do 2020 non podemos
dispoñer da bancada de Marcador nin da de Fondo, o que supón aproximadamente uns
6.500 asentos menos polo tempo que dure a obra das devanditas bancadas, según o Sr
Alcalde, ata o ano 2017 (de feito así estaba previsto no convenio, que fixaba como data
tope de finalización de toda a reforma o 30 de xuño do 2017), agora ata o ano 2022 ou
2023 ….., según algunha das súas manifestacións.
Evidentemente esto volve supor un perxuizo para o club, non só no incumprimento da
concesión e do convenio de reforma asinado, senón tamén para os nosos abonados e
afeccionados. Como saben, hoxe temos aproximadamente 26.700 asentos dispoñibles
no estadio e uns 22.000 abonados, co que se reducimos dita capacidade en 6.500
asentos e moitos deles, ademáis dos que compran entradas, non poderán acceder.
Asemade, comunicásenos que no seguinte verán modificaranse e suprimiranse asentos
da bancada de Río, sen indicar cantos nin como será a nova redistribución da mesma.
Como saben, as bancadas de Río Alto e Baixo conteñen moitos abonados, moitos deles
históricos, os cales coa reforma que plantexan facer verán desaparecer as súas butacas,
algo que a todas luces é un despropósito.
Novamente traémoslles a colación, antes de que inicien as obras, sobre a normativa
aplicable a distancia entre asentos: a recomendación é de 40 centímetros de distancia
unha vez o asento está en posición de sentarse, e todos os equipos que fan reformas
nos estadios poñen un mínimo de 32 centímetros, e de 40 cm, (mínimo), cando son
estadios novos. Para mostra facilitamos:
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