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Pontevedra acollera os vindeiros 16 e 17 de outubro o II congreso 
da rede “Cidades que camiñan”, na que están agrupados concellos 
tanto do estado español como de Portugal, e no que Pontevedra e 
o seu modelo urbano terá un papel relevante. A asistencia é gratuíta 
previa inscrición na páxina web: http://www.ciudadesquecaminan.org/
inscripciones.html.

Pero non será o único evento no que o modelo de Pontevedra será o 
protagonista. Para vindeiras datas o noso compañeiro César Mosqueira 
exporá o modelo Pontevedra en Madrid nunhas xornadas organziadas 
pola DGT, STOP accidentes e a FEMP, mentres que o alcalde, Miguel 
Anxo Fernández Lores fará o propio en Porto, nunhas xornadas de 
mobilidade organizadas polo concello Luso, e en Bilbo, no marco do “XIII 
Encontro Cidadá coa Mobilidade”, que abordará o tema “cidade 30”. 

Compre lembrar que Pontevedra é a primeira cidade do mundo en 
implantar a velocidade máxima 30 en toda a cidade, un camiño polo que 
cada vez máis concellos queren transitar.

Pontevedra
modelo a seguir
Pontevedra
modelo a seguir

http://www.ciudadesquecaminan.org/inscripciones.html
http://www.ciudadesquecaminan.org/inscripciones.html
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Queridos amigos, queridas amigas. Grazas á DGT 
por invitarme, e grazas a todos vostedes pola súa 
atención.

Vanme a permitir ter un recordo moi especial e moi 
agradecido ao II Encontro de Cidades pola Seguri-
dade Vial, celebrado en Córdoba fai xa 4 anos, onde 
nos honraron co Premio do Congreso polo noso 
modelo de cidade e as súas consecuencias na se-
guridade vial.

Disto precisamente veño falarlles hoxe aquí. Non vou 
referirme a unha técnica concreta, a unha fórmula ou 
a un remedio máis ou menos eficaz para mellorar os 
seus índices de seguridade vial. Veño falarlles do 
antídoto, da vacina. Veño animarlles a que traten 
de construír unha cidade diferente.

Nós non seguimos o ritmo da maioría. 

Modificamos drásticamente os criterios da mobi-
lidade e apostamos pola única fórmula posíbel de 
reducir a siniestralidade: reducir a velocidade e a 
agresividade dos automóbiles nas contornas 
urbanas.

O que fixemos en Pontevedra é unha xestión global 
de toda a cidade, seguindo un modelo concreto de 
cidade sustentábel. Pero non con esa sustenta-
bilidade que marcan os discursos da corrección. 

Cunha sustentabilidade real, redutora do número de 
automóbiles, do gasto enerxético, das emisións de 
fume, do ruído urbano...

Gustaríame confesarlles o meu convencemento de 
que só con decisións políticas claras poden 
impulsarse medidas deste tipo, que acaben co 
dominio do coche sobre a cidade e sobre todo coas 
súas consecuencias tráxicas en materia de seguri-
dade vial.

Paso xa que logo a presentarlles a miña cidade, 
cuxo modelo creo que pode inspirar as decisións 
máis innovadoras, e os cambios máis profundos na 
cultura da mobilidade.

En 1999 era unha cidade áspera e insegura, amea-
zada por ventos dominantes: coches, incomodida-
de, atascos, ruído. Iníciase a transformación cunha 
medida simbólica, trascendente e non do todo com-
prendida: o centro histórico se veda aos coches. 

É o punto de partida dun modelo urbano que de-
volve a cidade aos seus habitantes. A partir de 
entón, as persoas son o importante.

Aos poucos toda a cidade vaise incorporando 
ao novo modelo e presenta índices de calidade 
urbana que merecen varios recoñecementos, espe-
cialmente no referente á acessibilidade universal, o 
sistema de mobilidade, o carácter peonil, a seguri-
dade vial, a conservación do patrimonio e a mobili-
dade infantil. 

Mellor a pé. As persoas utilizan a súa propia 
enerxía para moverse. Sete de cada dez despra-
zamentos realízanse a pé ou en bicicleta. 

Camiñar é a facultade máis básica, o costume que 
nunca debe perderse voluntariamente, o modo de 
transporte máis eficaz, san, económico e na-
tural. 

Intervención de Miguel Anxo Fernández Lores nas xornadas organizadas pola DGT en Torrevieja

Menos coches, máis cidade
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Toda a cidade é un completo itinerario peonil. 

Dous quilómetros máximo de distancia plana fano 
posíbel, e o deseño do espazo público ponse so-
bre todo ao servizo do que camiña.

O feito de camiñar resolve moitos problemas 
de mobilidade. 

A nosa propia enerxía é a que necesitamos para 
salvar distancias de dous ou tres quilómetros ou 
menores: camiñar máis é a solución aos pro-
blemas que presentan as cidades ante o do-
minio dos coches. Sexan pequenas como Pon-
tevedra ou sectores doutras máis grandes, reducir 
os desprazamentos a motor permite un uso máis 
amábel e apropiado do espazo. 

Os coches teñen que axudarnos, non invadirnos. 
Un mapa de distancias e tempos anímanos a mo-
vernos camiñando entre os puntos máis impor-
tantes da cidade, para saír de casa ou do traballo 
convencidos de que camiñar é o xeito máis fácil e 
cómodo de chegar.

Salvavidas de asfalto. O principal obxectivo das 
políticas de mobilidade é que as persoas nos 
despracemos en boas condicións de seguri-
dade. 

En segundo lugar, que circulemos fluída e como-
damente. 

Limitamos a velocidade dos coches a 30 km/h, 
pero iso non é suficiente: xeneralizáronse os 
badéns salvavidas, que prolongan o espazo 
peonil sobre a calzada e anuncian aos condutores 
que invaden áreas sensibles. 

Cero mortos nas zonas tratadas. Só o 9% 
dos feridos necesitan atención hospitalaria, e dos 
1.200 accidentes anuais, só o 30% necesitan in-
tervención policial.

Pero o uso do coche non está completamente ve-
dado. Está racionalizado. Case 55.000 vehículos 
para 83.000 habitantes no municipio. Poden con-
vivir tantos coches nas cidades? A solución é que 
circulen só os que son necesarios. 

As urxencias, os repartos, os abastecementos, 
os servizos públicos, as persoas residentes... o 
coche nunca debe monopolizar o espazo, sem-
pre escaso, das cidades. 

O resultado: máis comodidade, menos atascos, 
aire máis puro, menos ruídos, máis saúde.
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Aparca e camiña. Moitas persoas necesitan che-
gar a Pontevedra a traballar ou facer xestións na 
súa activa e variada oferta de servizos administra-
tivos. É moi intensa a utilización do coche privado 
na nosa contorna xeográfica, moi dinámico e de 
poboación dispersa. Para aparcar hai varias alter-
nativas. 

A mellor, deixar o coche a 10 minutos do centro 
de forma gratuíta e sen límite de tempo (hai unhas 
2.500 prazas). Si desexas facer unha pequena xes-
tión de menos de 15 minutos, podes utilizar unha 
das aproximadamente 500 prazas gratuítas de 
aparcamiento rotatorio de servizos en superficie.  
Tamén dispós dunhas 4.000 prazas en aparcamen-
tos subterráneos convencionais.

A redución do tráfico trouxo consigo un especta-
cular descenso do uso de combustibles fó-
siles de efecto invernadeiro. En só 12 anos con-
traeuse o uso de combustibles un 60%. 

Estímase que hoxe se emiten uns 500 Kg de CO2 
menos por cidadán. Iso foi posible grazas ás peo-
nalizacións e á *reordenación do tráfico a motor, 
que permitiu reducir as circulacións innecesarias 
pola cidade.

Estamos promovendo que os nenos vaian ao cole 
a pé. 

O pedagogo italiano Francesco Tonucci, autor de 
“A cidade dos nenos” foi un dos inspiradores da 
transformación de Pontevedra, un proceso que ac-
tualmente el mesmo segue persoalmente de cerca 
e que serve de constatación das súas propostas 
rexeneradoras da cidade. 

É a propia cidade a que axuda ao proceso de edu-
cación das nenas e nenos, pulando a súa autono-
mía e permitíndolles crecer en liberdade, alleos a 
indesexábeis ameazas. 

O Camiño Escolar está pensado para gañar a 
confianza dos pais. 21 monitores dispóñense nos 
principais cruces media hora antes da entrada ao 
colexio. O 70% dos nenos xa van a pé e poden 
entrar a numerosos establecementos en caso dal-
gunha incidencia, onde lles axudarán. 

Un sistema no que participan tamén pais e mestres 
e que inclúe un foro para que os nenos expresen as 
súas propias opinións.

A cidade central está libre de carril bici. 
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O uso da bicicleta é crecente nos últimos anos, 
aínda que sabemos que nunca será masivo nun-
ha cidade compacta e pequena. 

É un medio limpo e bastante agradable, xa que 
ao ter acougado o tráfico de coches, as bicis 
non soportan grandes ameazas. Por iso non 
hai carrís bici. Circulan integradas cos tráficos 
peonís e rodados sen xerar problemas significa-
tivos. Os seus usuarios dispoñen de aparcamen-
tos específicos para estes vehículos.

Accesibilidade universal. Todas as persoas teñen 
os mesmos dereitos de uso sobre a cidade, polo 
que esta se adaptou ás limitacións dos que 
maiores dificultades teñen. 

Conseguiuse a accesibilidade universal en todos 
os espazos públicos da cidade a través de Plata-
formas únicas, rampas, mobiliario urbano adap-
tado, accesibilidade a edificios. 

O longo camiño da adaptación dos espazos pri-
vados de toda a cidade está en marcha e realíza-
se a medida de que os locais se van reformando.

O comercio continúa dentro da cidade. Pon-
tevedra non dá facilidades para construír centros 
comerciais pechados e periféricos, que en tantos 
lugares mortificaron as áreas comerciais tradicio-
nais creando novos problemas de mobilidade. 

Aquí, decidiuse que a propia cidade, coa súa es-
trutura empresarial e urbana, se beneficiaría des-
ta actividade comercial pulando as relacións 
de proximidade, a pluralidade de actividades no 
centro urbano e a cohesión social.

O espazo público é a continuación dos do-
micilios particulares. Intentamos que sempre 
estea activo, consentido, cun áxil sistema de 
mantemento, ben iluminado e dotado, para o 
desenvolvemento da vida social e económica. un 
espazo público ben atendido é un dos factores 
que garanten o éxito da cidade. 

A innovación e o deseño a través de empresas 
locais e iniciativas públicas permiten obter mo-
biliario personalizado, exclusivo e adaptado ás 
condicións de acessibilidade, así como un dese-
ño do espazo pensado para o desenvolvemento 
expansivo da vida colectiva.

Estas foron unhas breves pinceladas dun mode-
lo urbano que foi poñendo as cousas no seu 
sitio. 

Deuse a volta á pirámide de prioridades 
tradicional do uso da cidade, e situou na súa 
cima ás persoas.

Busquen as solucións que busquen aos seus 
problemas de tráfico motorizado e violencia vial, 
seguro que non atopan remedios tan eficaces. 

Si o espazo que ocupan os coches se lles de-
volve ás persoas, desaparecen boa parte das 
ameazas que hoxe soportan os cidadáns.

INTERVENCIÓN DE LORES EN TORREVIEJA-ALACANT
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A mellora realizarase por fases e comezará no 
presente ano coa conexión peonil e ciclista entre a 
Ponte do Burgo e a Ponte dos Tirantes através da 
rúa Rafael Areses

A Xunta de Goberno do Concello de Pontevedra 
vén de aprobar a primera fase de reforma da Avda 
de Compostela, que ten un orzamento de 158.000 
euros. Segundo explicou Luís Bará, concelleiro de 
accesibilidade e obras urbanas, a reforma que se 
emprenderá en todo este ámbito ten por obxectivo 
“cambiar a funcionalidade do vial, transformando 
unha estrada de alta capacidade e alta velocidade 
nunha vía urbana, aplicando medidas de calmado 
de tráfico e mellorando e ampliando os espazos 
disponíbeis para a mobilidade natural e reducindo 
os carrís de circulación rodada”. 

O concelleiro salientou que por esta zona discorren 
dous grandes eixes de mobilidade peonil: o que 
comunica a cidade coa zona escolar, deportiva 
e de lecer da Xunqueira, e o que transcorre pola 
marxe dereita do río entre a Ponte do Burgo e a 
Ponte dos Tirantes. O proxecto presentado prevé 
a supresión de carrís de circulación e a ampliación 
de beirarrúas, a construción de 5 pasos de peóns 
elevados para facilitar a accesibilidade e o calmado 
do tráfico, e a creación dun carril bici ao longo da 
rúa Rafael Areses.

Inicio das obras no mes de novembro

A primeira fase desta reforma centrarase na 
actuación máis urxente, crear un paso peonil con 
carril bici incorporado que mellore a mobilidade entre 
a Ponte do Burgo e a Ponte dos Tirantes, cortando 

a mediana existente na avenida de Compostela. 
Actualmente existe unha barreira física que impide 
o paso nesta zona, o que fai que algúns peóns e 
mesmo ciclistas a salten co conseguinte perigo de 
accidentes.

Esta actuación compleméntase coa creación dun 
carril bici de máis de 3 m de ancho ao longo da 
rúa Rafael Areses, entre a Avenida de Compostela 
e a Ponte dos Tirantes. Para gañar espazos peonis 
e ciclistas, suprimirase o estacionamento do lado 
do río na rúa Rafael Areses e tamén un carril de 
circulación, concentrando o estacionamento no 
lado do parque Rosalía de Castro. Estas actuacións 
van permitir mellorar notabelmente a mobilidade, 
a accesibilidade e a seguranza viaria na zona e 
darlle continuidade ao paseo peonil e ciclista de 
aproximadamente 10 km entre Mollavao e Bora.

Proxecto de futuro

A previsión do goberno municipal é que se poidan 
acometer as restantes obras en fases sucesivas 
ao longo do seguinte mandato. Desta maneira, 
seguirase estendendo o modelo urbano cara á outra 
beira do río e conseguirase unha transformación 
profunda e positiva desta zona da cidade pola que 
transitan cada día moitos miles de persoas. 

O Concello aproba a reforma 
da Avda. de Compostela
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Avanzan a bo ritmo as obras de 
desdobramento da Avda. de Vigo

PONTEVEDRA

As obras do desdorbramento da Avda de Vigo avanzan 
a moi bo ritmo. No mes de setembro comezaron os 
traballos de desbroce e explanación dos terreos e na 
actualidade da se pode advertir a magnitude dunha 
actuación que vai transformar por completo a zona 
sur da cidade, nunha ampla área que inclúe a actual 
avenida de Vigo, o novo vial en paralelo que comunica 
o nó do Pino coa Estación de Autobuses e a avenida 
da Estación. Trátase do investimento en obra pública 
máis importante deste mandato na cidade de 
Pontevedra e foi posíbel grazas a un convenio entre 
o Concello e o Ministerio de Fomento. Nos pasados 
anos 2012 e 2013 acometéronse as expropiacións de 
máis de 40 predios, que supuxeron un investimento 
de 1.5 millóns de euros.

A previsión é que as obras teñan unha duración de 
un ano e rematen en setebro de 2015. Nas próximas 
semanas coñeceranse os proxectos definitivos das 
actucións complementarias na Avda de Vigo, Avda 
da Estación e continuación do paseo dos Gafos, 
que serán presentadas aos veciños nunha xunatzna 
aberta que terá lugar no mes de novembro no IES 
Torrente Ballester. 

Prevese un investimento de 3.7 millóns de euros, que 
se destinarán ás seguintes actuacións:

• Novo vial en paralelo á actual avenida de 
Vigo con tres carrís para veículos (2 de entrada 
á cidade e un de saída) e unha senda peonil e 
de bicicleta cuxo ancho varía entre os 5 e os 8 
m. Esta senda comunicarase mediante unha 
ponte e unha pasarela (por debaixo da avenida 
da Estación) coa actual senda que vai desde 
Campolongo á Estación.

• Reforma da avenida da Estación entre a 
glorieta da Avda de Vigo e a Estación de 
Autobuses, coa construción de novas beirarrúas 
a dotación de árbores e novo mobiliario urbano.

• Reforma da rúa Luís Seoane (conexión entre 
actual Avenida de Vigo e novo vial) e conexión de 
augas pluviais e residuais.

• Mellora do camiño peonil que comunica a 
Avenida de Vigo coa Avenida da Estación

• Reforma integral da actual avenida de 
Vigo, que pasará a ter un único carril de saída. 
Ampliaranse as beirarrúas, dotarase de novo 
mobiliario urbano e de árbores. Esta actuación 
divídese en dúas fases, a primeira desde 

Fernández Ladreda até a rúa Luís Seoane e a 
segunda até o nó do Pino.

O conxunto de obras van transformar por completo 
a zona sur da cidade mellorando sensibelmente a 
calidade de vida, a mobilidade motorizada (pásase de 
2 carrís na actual avenida de Vigo a 4 sumando os 
tres do novo vial e un que terá no futuro a avenida de 
Vigo), a mobilidade peonil e ciclista, a accesibilidade 
e o aproveitamento de espazos de lecer e deporte na 
beira do río dos Gafos. 
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A concelleira de Benestar Social Municipal, Carmen 
Fouces fixo balance do decorrer do Banco de Libros 
de Texto do curso 14/15, e denunciou que no vindeiro 
curso non se pode volver convocar dado que a nova 
Lei de Educación (Lomce) obriga a mercar todos os 
manuais de todos os cursos da ensinanza obrigatoria, 
isto é, o novo curso comeza cunha nova agresión ao 
ensino público universal. 

Serán unha excepción uns poucos centros que este 
ano xa cambiaron os libros. 

O balance do banco foi o seguinte: 

• Número de peticións atendidas: 1.506 

• Libros entregados ás familias: 6.494 

• Desglose por niveis educativos: 

• Primaria (de 3º e 6º): 2.327 
• Secundaria: 3.940 
• Bacharelato: 227 

A nosa compañeira fixo unha estimación pola baixa 
do volume de aforro das familias ao supor un valor 
de mercado de 25 euros aos libros de primaria, de 
35 euros aos de secundaria e de 40 euros aos de 
bacharelato. É dicer, o banco de libros logrou que as 
familias aforraran 205.155 euros. 

Nunha comparativa co banco 2013-2014, hai un 
aumento dun 40% no número de libros repartidos 
(4.615 no curso pasado). 

Hai que destacar que, debido aos cambios que trouxo 
a LOMCE, houbo centros que cambiaron os manuais 
de 3º e 5º de primaria. Por este motivo a aumento no 
número de manuais repartidos en primaria é só dun 
17% en comparación co 63% en secundaria. 

Ao banco de libros acoden tamén familias de fóra 
de Pontevedra así, cando xa se tiñan excedentes de 
libros, atendéronse a 30 familias que recibiron un total 
de 143 libros. 

Os libros que presentan máis dificultades de ser 
atopados no banco de libros son os de bacharelato. 
Este ano obtívose un discreto aumento dun 7% no 
número de libros entregados con respecto ao curso 
pasado. 

PONTEVEDRA

Balance positivo 
do banco de libros de texto

Namorando:
a loita contra o 
machismo dende as 
aulas
A Concellaría de Igualdade puxo en marcha 
co inicio do curso escolar o programa Namo-
rando entre os centros de educación Prima-
ria e Secundaria do concello. Para o BNG é 
fulcral loitar contra a violencia de xénero en 
particular e contra toda forma de machismo 
en xeral, por iso este programa ponse en 
marcha nos centros de ensino de primaria 
e secundaria. Ademais cómpre ter en conta 
que se está a detectar un aumento de acti-
tudes violentas e de casos de violencia entre 
mozos e mozas.

Este programa ten por propósito ofrecer re-
cursos ao alumnado para manter relacións 
de parella sas dende a etapa escolar. Están 
inscritos 420 rapaces de dez centros distin-
tos do municipio. 

En Primaria trabállase co proxecto “Erea e 
Martiño: Unha historia diferente”. Está dirixido 
a rapaces de 4º de Primaria cos que se crea-
ron dez grupos (uns 200 rapaces) cos que 
se manterá unha sesión semanal durante as 
que se traballará a concepción de homes e 
mulleres, as expresións de emocións, de xo-
gos non sexistas así como cuestións básicas 
sobre o amor. Previamente páselles un cues-
tionario, que se lle volverá a pasar logo das 
sete sesións. 

Na última sesión escollerase o conto non se-
xista máis bonito dos que se fixeran nas au-
las, para logo ser contado nun vídeo. 

En Secundaria o proxecto leva por título 
“Todo comeza cunha elección: a túa felicida-
de”, seguindo a pauta do pasado ano no que 
a Concellaría de Igualdade traballou coa saga 
Crepúsculo. Durante as sesións farase unha 
reflexión sobre os mitos do amor romántico e 
as relacións de parella; traballarase na identi-
ficación das relacións baseadas na desigual-
dade e en comportamentos violentos.
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Proba en Galego
a lingua no comercio local
A Concellaría de Normalización Lingüística pon en mar-
cha máis un ano, e van xa oito edicións, o programa 
“Proba en Galego” para promocionar o uso do galego 
de xeito integral no comercio local e en todas aquelas 
pequenas empresas que teñan atención ao público.

Este ano “Proba en Galego” dará unha axuda directa 
de até 1.100 € a corenta pequenas empresas ponteve-
dresas, isto é, apoiarase o comercio local con 44.000€ 
ao tempo que se promociona o uso da lingua.

As corenta empresas seleccionadas comezarán da-
quela un proceso en dúas fases. Na primeira delas te-
rán que cumprir unha serie de seis compromisos que 
consisten en ir utilizando o galego nunha serie de ám-
bitos como é, por exemplo, levar sempre posta unha 
carteliña que convide aos clientes a falar en galego.

Quen dean cumprido estes compromisos, consegui-
rán un informe de asesoramento sobre a imaxe da 
empresa valorado en 500€ e que van realizar tres em-
presas pontevedresas.

Na segunda fase, hai que efectivizar outros catro 
compromisos e, entón, o Concello financia até 600€ 
a posta en marcha dos consellos do informe anterior, 
sempre que dean maior presenza ao idioma.

En ambos os dous casos ningún dos compromisos 
que teñen que atender as empresas participantes 
supón ningún gasto, algo que se deseñou especifi-
camente dado o momentos de crise que atravesa a 
pequena industria galega.

PONTEVEDRA PONTEVEDRA

Técnicos do Concello de Pontevedra visitaron a Fonte 
do Noco acompañados polo concelleiro delegado da 
parroquia de Lourizán, Demetrio Gómez, para coñece-
ren o seu estado ante o comunicado que a Xunta de 
Montes presentou estes días no Concello advertindo de 
que alguén a roubara. Ao chegar ao lugar, os técnicos 
comprobaron que a fonte se atopa no mesmo lugar no 
que estivo sempre, aínda que viron que ten algún pro-
blema no chorro da auga, cun caudal moi escaso que 
debe estar trabado nalgún punto da captación. 

O concelleiro Demetrio Gómez, delegado da parroquia 
de Lourizán, informou que se van realizar os traballos 
precisos para devolver o chorro da auga á fonte. 

Cabe lembrar que a Fonte do Noco atópase no final 
dunha servidume de paso que estaba en moi mal es-
tado e que se limpou recentemente polos propietarios 
das fincas lindantes, que foi o que puido provocar o 
erro da Xunta de Montes. É evidente que a Fonte do 
Noco non estaba sendo moi empregada polos veci-
ños nos últimos tempos, por iso o camiño foi invadido 
pola broza, facendo “desaparecer” a fonte. De todos 
xeitos, o Concello agradeceu a colaboración da Xunta 
de Montes e os veciños e gabou a súa preocupación 
polo patrimonio.

O Concello de Pontevedra realizou nos últimos meses 
traballos de rehabilitación integral da estrada do Re-
gueiriño, a escasos cen metros da tan controvertida 
Fonte do Noco, pasado o lugar das Nogueiras. Dado 
que o citado regato de auga estaba nun lugar afasta-
do para parte da poboación, aproveitando as obras 
de asfaltado e recollida de pluviais, canalizouse toda 
a auga dende a Fonte do Noco até unha parte máis 
baixa e accesible para os veciños, creando unha se-
gunda fonte máis accesíbel que si pode ser emprega-
da por quen o precise ou queira.

Lourizán: recuperada a Fonte do Noco
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O novo parque forestal dos ríos Fens e Lobada, en 
Gatomorto, vai supor a completa recuperación da zona 
para novos usos, neste caso recriativos, e, xa que logo, 
insírese dentro da política de posta en valor do monte que 
executa o Concello de Pontevedra. 

As políticas impostas desde fóra ao bosque galego 
están conducindo á súa destrución (eucaliptización, 
hiperforestización, abandono, falta de rendabilidade...). 
Para darlle a volta a situación o BNG está a facer un esforzo 
especial con actuacións como esta ou o programa Monte 
Vivo.

A parcela na que se actuará é de 6,03 hectáreas, unha tira 
estreita de terreo que na actualidade carece de uso, unha 
vez que a actividade do campo de fútbol desapareceu. O 
propósito é facer unha restauración ambiental da parcela 
que permita recobrala para o uso público, antigamente 
vinculada ao uso agrario, xa que nela existen dous muíños 
e outros dous moi próximos. Tamén existen un vello 
merendeiro e unha zona de xogos infantís degradada co 
paso do tempo. 

O proxecto inclúe o acondicionamento dun acceso principal 
na zona norte na actualidade ocupada por material de 
saneamento e un parque infantil. Esta será a zona de acollida 
e aparcadoiro ao crear un espazo con xabre compactado e 
cartaz informativo sobre o monte veciñal e os seus valores. 
Esta zona estará acotada por morróns para garantir o uso 
peonil ou ciclista do parque. 

A un nivel máis baixo, inmediatamente ao leste na área de 
acollida esténdese unha zona cha acondicionada como 
zona de estancia. A zona manterá a súa distribución 
pero plantaranse freixos que encaixan co ambiente 
adevesado da zona de estancia; manterase a actual zona 
de mesas; o lavadoiro actual recuperará a súa fisonomía 
orixinaria retirándoselle a cuberta de formigón engadida; 

e pavimentarase a contorna con canto rodado simulando 
un regado e cunha plantación marxinal específica en zonas 
húmidas. 

Esta zona ten un noiro que separa a zona de estancia do 
aparcamento que será restaurado con especies autóctonas, 
e eliminaranse as alóctonas. Esta parcela estará percorrida 
por dous sendeiros, un para bicis e outro peonil. Este último 
percorrerá toda a parcela con firme de gravilla e nivelación 
exquisita para facilitar o paseo das persoas de maior idade. 
Ao respecto do sendeiro para bicicletas, percorrerá tamén 
toda a parcela de norte a sur e, na maior parte do seu 
trazado, están separados. 

Está previsto transformar o campo de fútbol abandonado 
nun circuíto de bicicross, aínda que no seu deseño definitivo 
contarase cos afeizoados locais, as asociacións ciclistas e 
tamén co IMD. 

Outro punto forte do proxecto é a restauración da 
vexetación. A maior parte da parcela destinarase a ampliar 
o ecosistema de ribeira mediante a plantación de especies 
arbóreas e arbustivas propias deste ámbito. Entre estas 
especies estarán o pino manso, carballos, cerdeiras... 

Na parte sur do antigo campo de fútbol habilitarase unha 
área biosaudábel con elementos para exercicio físico de 
baixo nivel. Tamén se fará unha coidada intervención na 
zona do muíño e do lavadoiro, coa plantación de especies 
autóctonas e creando unha zona axardinnada rústica de 
calidade. 

Tamén se plantea a restauración dos muíños da parcela; a 
creación dunha zona de estancia para realizar actividades 
deportivas relaxantes tipo ioga ou taichi e obradoiros 
de educación ambiental encol do muíño; entre outras 
actuacións. 

Novo parque forestal en Sta. María de Xeve

PORTAS
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O BNG esixe información e un novo 
periodo de exposición do PXOM 
Dende que en novembro de 2008 a consellería de Política 
Territorial do goberno de Touriño sacara a licitación os 
traballos de redacción do primeiro plan xeral de Portas, 
o BNG ven demandando manter unha reunión de toda a 
corporación co equipo redactor, a última ocasión formal foi 
no pleno do pasado mes de agosto, sen embargo, nunca 
se chegou a producir ante a negativa expresa do alcalde. 
Na máis pura ditadura democrática, para o rexedor non é 
suficiente con impor o seu criterio senón que nega toda 
posibilidade de información, diálogo ou debate.

Postos en contacto directamente co equipo redactor, este 
tamén se negou a manter unha reunión. Mentres ao grupo 
municipal do BNG se lle nega a información, demostrando 
pouco respecto polos veciños e veciñas que representa, 
observamos estupefactos como o equipo redactor si se 
reúne en varias ocasións cos propietarios de terreos na 
Estación-Azucreira.

No informe sobre as alegacións ao PXOM que o equipo 
redactor entregou no concello en xuño pasado sorprende 
que se chegue a cualificar as alegacións do BNG como 
documentos faltos de rigor por non aportar datos concretos 
dos erros denunciados, cando o documento polo que o 
equipo redactor leva cobrados case 100.000€ está cheo de 
erros, cando non mentiras, como por exemplo que houbo 
participación veciñal, que hai 10 cemiterios en Portas, que 
hai afeccións polo corredor de AVE Ourense-Vigo, que 
as fichas dos núcleos ou o catálogo de patrimonio non 
concordan coa realidade, que os cifras non coincidan entre 
os distintos anexos, ... ou aparezan afirmacións maliciosas 
como que o río Umia “non representa ningún risco de 
inundación a día de hoxe ó atoparse embalsado” cando 
de sobra son coñecidos os desbordes habituais. Quizais 
a intención do equipo redactor sexa que a oposición faga 
o traballo polo que eles cobran, ou que revise o que o 
goberno municipal non revisa antes de dar orde de pago.

O PXOM modificado coas alegacións veciñais nada ten 
que ver co que se expuxo publicamente. Desaparecen 
os edificios na Estación- Azucreira, elimínase o polígono 
industrial na Costa-Tarrío, redúcese o tamaño mínimo 
de parcela nos núcleos rurais,... Polo tanto, o BNG 
considera absolutamente necesario un novo período 
de exposición pública e de alegacións.

Nos 22 anos de alcaldía de Roberto Vázquez (20 no PP) 

nunca tivo interese por regular o urbanismo porque iso lle 
reportaba réditos electorais, sen embargo, agora mostra 
unhas présas desmedidas por aprobar un PXOM antes das 
vindeiras eleccións municipais, aínda que como el mesmo 
afirma, sexa un mal PXOM.

Non houbo participación veciñal, non houbo diálogo coa 
oposición, ocultouse información, o rolo da maioría absoluta 
esmagou as voces críticas e no cumio do despropósito, 
o alcalde presentou alegacións ao documento que el 
mesmo impuxo. E agora, ante a masiva presentación de 
alegacións e as protestas veciñais recúa como polo sen 
cabeza, prometendo o que ten e o que non ten ante a 
proximidade das eleccións.

O BNG de Portas demanda un novo período de exposición 
pública e unha reunión co equipo redactor para tratar de 
poñer un mínimo de orde no proceso de elaboración do 
PXOM.

PORTAS

O goberno de Portas 
actúa co PXOM como un 
polo sen cabeza
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Nos últimos días coñeceuse a través dos medios 
de comunicación que FROIZ ía comprar terreos no 
polígono de Barro-Meis para incrementar as súas 
instalacións. Esta empresa, con sede en Poio, estivo 
esperando máis de dez anos a que se desenvolvese 
o polígono de Fragamoreira para trasladar alí as súas 
instalacións de Lourido. 

O seu interese por Fragamoreira queda patente 
pola espera de máis de 10 anos e polo feito de 
que esta empresa adquiriu dúas vivendas en 
Vilariño que estaban dentro do ámbito do polígono 
e que resultaban un problema difícil de resolver 
axeitadamente cunha expropiación, e que Froiz, 
polo interes que tiña, axudou a resolver.

O polígono industrial de Fragamoreira é un proxecto 
que naceu en 2000 con motivo da aprobación do 
Plan de Ordenación de Poio, no que se incluía un 
solo urbanizábel de 340 mil metros cadrados en 
Fragamoreira.

Coa posta en funcionamento da Alternativa Norte 
no ano 2005, os accesos a este polígono quedaban 
garantidos sendo as comunicacións coa autoestrada 
e o Porto de Marín xunto coa proximidade a 
Pontevedra os  puntos fortes deste Polígono.

Dende a Xunta de Galiza de Manuel Fraga, nunca se 
apostou por este polígono tendo que no ano 2003 o 
concello dotar no orzamento municipal créditos para 
crear unha empresa pública que o desenvolvese.

No ano 2006 co cambio de goberno na Xunta, 
asinouse un convenio con XESTUR para a posta 
en funcionamento do polígono de Fragamoreira. 
Durante os tres anos seguintes, levantouse o 

parcelario de propietarios, redactouse o Plan parcial, 
púxose a exposición pública en dúas ocasións, 
resolvéronse as alegacións, mercáronse terreos por 
valor de 2,2 millóns de euros e conqueríronse  os 
informes favorables de cinco administracións. O 
único informe negativo foi o emitido pola Deputación.

Paradoxalmente en xuño do ano 2007 durante a 
1ª exposición pública do Plan parcial, a Deputación 
informa favorablemente ao proxecto. Mais un ano 
despois, en xullo de 2008, este mesmo organismo 
informa  que os accesos ao polígono a través do 
nó que une a estrada do Muiño coa Alternativa 
Norte non eran os adecuados. Nestes dous anos 
dado que o Polígono dependían dun acceso a 
través da estrada provincial, a súa tramitación estivo 
paralizada.

Cando a o PP volveu a gobernar a Xunta, a 
Deputación volveu a informar favorabelmente os 
accesos ao polígono a través da estrada provincial.

A que se debe este cambio de posición? Sen dúbida 
o desenvolvemento do polígono de Fragamoreira é 
unha importante competencia para o polígono de 
Barro-Meis construído pola Deputación Provincial. 
A maneira de paralizalo era alegando contra os 
accesos cando XESTUR era competencia do BNG. 
Cando XESTUR volveu a ser competencia do PP, 
con Javier Dominguez como xerente, a Deputación 
xa tiña garantido a paralización definitiva deste 
proxecto.

Dende entón o PP  no único en que traballou foi en 
facerlle ver as empresas interesadas que o Polígono 
de Fragamoreira  non se ia desenvolver e que a 
mellor opción era a de Barro Meis. 

Fragamoreira: o PP contra Poio


