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Este final de ano 2013 está sendo un período 
de grande dinamismo investidor por parte do 
Concello de Pontevedra.

O mesmo no centro urbano que nas parro-
quias, todas as parroquias, hai obras en mar-
cha.

Deste xeito o Concello busca mellorar a ca-
lidade de vida das pontevedresas e os pon-
tevedreses e, ao mesmo tempo, inxectar 
diñeiro público na economía local e, dentro 
das nosas posibilidades, rebelarnos contra o 
modelo socio-económico imposto pola Unión 

Europea e o sistema cruel e corrupto no que 
nos ten instaurados Madrid.

Todas as obras que están en marcha afon-
dan no modelo Pontevedra que está a rece-
ber premios e recoñecementos tanto nacio-
nais (Carballo e Vilagarcía copian estes días 
o Metrominuto) como internacionais (Munich, 
Beja e Almada foron as últimas cidades ás 
que asistimos e hai xa contactos en España).

En todos os casos son obras qe foron de-
cididas nos Consellos Parroquiais ou con-
sensuadas cos representantes veciñais da 
cidade: unha cidade, un concello, construída 
entre todos e todas, tal e como se vén facen-
do desde que o BNG chegou ao goberno de 
Pontevedra.

PONTEVEDRA

O BNG leva a cabo unha 
decidida política de 
investimentos no espazo público 

Este final de 2013 está sendo un momento de grande esforzo investidor por 
parte do Concello de Pontevedra. Publicamos unha ampla reportaxe para facer 
un repaso a estas actuacións

Rebelámonos 
contra o modelo 
económico que 
impoñen España e 
Europa
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O Concello de Pontevedra iniciou a denominada 
“Operación asfalto” con traballos de conservación e 
mantemento de distintas rúas do centro urbano para 
reparar pavimentos en mal estado, que se van dete-
riorando co paso do tempo, e especialmente, coas 
copiosas chuvias do pasado inverno. A Operación 
Asfalto ten un orzamento que ultrapasa os 500.000 
euros.

Dentro desta operación está a mellora dos pavimen-
tos da rotonda de Alexandre Bóveda, a avenida de 
Bos Aires en distintos puntos, Eduardo Pondal, Lou-
reiro Crespo, Enrique Marescot, Germán Adrio, Con-
de Bugallal… e así até completar unha listaxe dunhas 
30 rúas do centro urbano.

A primeira fase vaise desenvolver entre os meses de 
setembro e outubro, cando está previsto arranxar 10 
rúas. Ademais das anteriores tamén está en carteira 
reparar diversos treitos de Loureiro Crespo, A Santiña 
e Prudencio Landín. 

As obras comezaron polo asfaltado da rotonda situada 
entre Alexandre Bóveda e Rafael Areses, xunto á sede 
da Policía Local.

Posteriormente, a operación asfalto cocontinuou co 
arranxo de Eduardo Pondal, dende a rotonda con 
Doce de novembro até Vialia. As obras decorreron de 
acordo cos plans previstos.

Asemade levaronse a cabo actuacións nas rúas Con-
de de Bugallal, Xermán Adrio e avenida de Bos Aires 
entre a praia fluvial e a nova ponte de Monte Porreiro

Todas estas obras están a desenvolverse con tran-
quilidade e provocando os menores atrancos posí-
beis na vida cotiá da cidade grazas á colaboración 
veciñal e máis aos planos de tráfico coordenados 
pola policía municipal.

Arranca a “operación asfalto”
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A peonalización 
de Benito 
Corbal

O Concello de Pontevedra inicia os traballos previos á obra de 
Benito Corbal traballando nas confluencias das rúas Blanco 
Porto con Cruz Gallástegui e Daniel de la Sota con Castelao.

Está previsto comezar pola instalación do punto de obra, os 
valados e os operarios que comezarán levantar pavimentos e 
beirarrúas necesarios para poder cambiar de sentido as rúas.

Tal e como informara o concelleiro delegado da área urbana, 
Luís Bará os traballos de Benito Corbal comezarán obrando 
previamente nestas confluencias eliminando parte das beira-
rrúas e zonas almenadas para poder cambiar as direccións de 
tráfico en Cruz Gallástegui e Castelao, como consecuencia da 
peonalización de Benito Corbal.

Hai que lembrar que, nunha primeira fase, está previsto que 
coa peonalización se cambie o sentido do tráfico nas rúas Cruz 
Gallástegui e Castelao. Finalmente, é intención do Goberno Lo-
cal atender as peticións dos comerciantes e residentes destas 
rúas para ampliar a peonalización para o vindeiro ano.

Seguindo o calendario anunciado polo concelleiro Luís Bará, os 
traballos de peonalización e peche ao tráfico de Benito Corbal 
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non comezarán até a semana do 1 de outubro. E o compromiso do 
Goberno, é que a obra estea rematada para a campaña de Nadal.

Para que este peche pódase facer sen especiais incidencias, xa es-
tán avisados os taxistas que trasladarán a súa parada para as rúas 
Daniel de la Sota e Castelao; a parada do autobús escolar que se 
trasladou para a praza de Galicia; e a parada do autobús a Mon-
te Porreiro, que deixará esta zona da cidade para trasladarse cara 
Doce de novembro e José Malvar.

A Colonia Pina, ubicada na zona de Mollavao e que xa fai parte da ci-
dade, é un bairro construido no ano 1950, en pleno franquismo, para 
acoller familias traballadoras ligadas a determinadas empresas.

Antes dos traballos acometidos nestes meses, a bairrada atopábase 
en moi más condicións de habitabilidade, con carencias de servizos 
de todo tipo (luz, recollida de pluviais . . .) e moitas barreiras arquitec-
tónicas debido ao mal estado do firme.

Dadas estas condicións, os nosos compañeiros Carmen Fouces e 
Demetrio Gómez reuníronse en asamblea con todos os vecinos e ve-
ciñas e elaborouse un catálogo de necesidades a partir do cal se re-
datou o proxecto de reforma.

En primeiro lugar, reformáronse todos os servizos (rede de fecais, traí-
da de augas, recollida de pluviais e alumeado) e, a seguir, traballouse 
na superficie para crear un contorno de alta calidade urbana que 
consta de tres ámbitos diferenciados.

No acceso, dotouse un firme de formigón que era o único posíbel; na 
rúa, entre as vivendas, hai un pavemento de lastro semellante ás rúas 
do centro de plataforma única (Michelena ou Gutierrez Mellado) e, por 
fin, no fondo de saco, saneouse completamente o acceso ás fincas.

Para rematar, e por suxestión vecinal, peonalizouse completamente a 
rúa instalando bolardos na entrada e creouse unha zona de estancia 
con mobiliario de alta calidade.

Concello e veciñanza completaron 
a reforma da Colonia Pina

Colonia Pina antes e despois da reforma integral
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Despois de rematar con suceso os traballos de sostemento do espa-
zo público nas parroquias, a preparación de case 170 quilómetros de 
vías municipais para o inverno (desbroce, limpeza de marxes e cune-
tas, bacheos e reposición da sinalización), ponse en marcha o Plan de 
Investimento no Rural 2013.

Este plan, con obras consensuadas e priorizadas nos consellos parro-
quiais ten un orzamento de practicamente 1.500.000 euros e, neste 
momento, ten realizándose as seguintes obras:

En Cabanas Salcedo está asfaltándose o acceso ao lugar desde a 
Avda. de Vigo até o colexio de Cabanas e no lugar do Casal, tamén 
en Salcedo, está procedéndose á rehabilitación integral de todas as 
vías deste bairro. 

En Tomeza procédese a completar o novo Campo da Festa xunto á 
igrexa de San Pedro: o consello parroquial priorizou a necesidade de 
investir neste espazo de centralidade parroquial para solventar os pro-
blemas de seguridade viaria que se xeran cando hai aglomeracións de 
vehículos e persoas perto da igrexa. Nesta última fase está asfaltán-
dose o novo campo da festa e o seu novo acceso.

En Marcón priorizouse un outro espazo de centralidade como é o ac-
ceso ao campo de fútbol do Carrasco e o contorno do pavillón, onde 
se desenvolven traballos de mellora da calidade urbana.

O acceso ao lugar de Carabelos está prácticamente rematado en 
Mourente, mentres en Bora desenvólvense os traballos de rehabili-
tación integral do camiño central da parroquia, desde a Igrexa até 
Mourente.

En Santa María de Xeve vaise atender ao lugar de Frieiro onde xa se 
recuperou a fonte e en Verducido xa remataron os traballos de recu-
peración do Camiño da Panadería.

PONTEVEDRA

O “Plan de investimento no rural” avanza en todas as parroquias do Concello
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As obras da Gándara en Lérez e de Souto Novo en Cam-
pañó, responden a un modelo semellante ao de O Casal: 
rehabilitación integral do espazo público, se ben o caso 
da Gándara vai ter que desenvolverse por fases.

O Plan de investimentos no rural complétase co acceso a 
Cerponzóns desde a estrada de Santiago e co campiño 
de Pontecabras, dúas obras absolutamente necesarias 
que foron priorizadas polos consellos parroquiais de Cer-
ponzóns e Alba.

Engadindo a este relatorio o vial que se está a rehabilitar 
na Canicouva, o saneamento do Covo en Ponte Sam-
paio, o Parque da Bouza en Santo André de Xeve e os 
arranxos no antigo cemiterio civil de Lourizán vemos que 
o Concello de Pontevedra está facendo obras, simultane-
mente, en todas as nosas parroquias.

Cómpre xa que logo pór en valor o carácter democrático 
e participado das decisións, posto que en todos os ca-
sos é importantísimo destacar máis outra vez o feito de 
que sempre son traballos consesuados e priorizados no 
Consello Parroquial, onde as entidades representativas 
de cada parroquia atenden máis ao interese colectivo que 
aos particulares de cada quen.

O “Plan de investimento no rural” avanza en todas as parroquias do Concello

Todas as obras 
foron priorizadas 
polos Consellos 
Parroquiais

PONTEVEDRA



8

PONTEVEDRA

Os veciños de Santo André de Xeve xa gozan das 
novas instalacións habilitadas polo Concello no 
Campo da Bouza, na marxe dereita da estrada xe-
ral de Campo Lameiro, pasado o colexio de Santo 
André. Os veciños xunto ao alcalde e o concelleiro 
delegado da parroquia, Miguel Filgueira inauguraron 
oficialmente esta instalacións cunha pequena festa 
infantil e un campionato de petanca e chave.

Os traballos destes meses consistiron na reubi-
cación do merendeiro para situalo nun lugar máis 
acaído e que permita aproveitar o espazo do novo 
parque no que se instalou unha área infantil, unha 
pista polideportiva e unha pista de petanca. 

Tamén se arranxou o lavadoiro e a fonte do lugar, 
xoia do patrimonio etnográfico pontevedrés dado 

que a súa construción se remonta á época na que 
Xeve era concello independente. 

Iluminación, mobiliario urbano, peche perimetral, 
construción de beirarrúas, asfaltado de estaciona-
mentos, e poda dos plátanos do parque completa-
ron a actuación.
 
O investimento municipal supera os 165.000 euros. 

Esta actuación está inscrita dentro da política de 
mellora dos puntos de centralidade parroquial na 
que xira a política do rural neste mandato. A mellora 
do Campo da Bouza é un claro exemplo da apos-
ta do Goberno Local por acondicionar este tipo de 
espazos.

A área Recreativa do Campo da Bouza

A concelleira delegada de cemiterios, a nosa com-
pañeira Carmen Fouces informou dos traballos de 
mellora do cemiterio parroquial de Lourizán, no que 
o Concello está a investir 17.000 euros na mellora 
unha das rúas do cemiterio que presentaba impor-
tantes problemas de accesibilidade e tamén de re-
collida de augas pluviais. 

Esta rúa, a única que ficaba sen tratar en todo o ce-
miterio de Lourizán, correspóndese co que no seu 
momento foi o cemiterio civil de Lourizán, no que 
se acha soterrados persoas que, mesmo logo de 
morreren manifestaron a mantenta a súa liberdade.

O proxecto consiste en levantar todo o pavimento 
da rúa do cemiterio que se atopa en moi mal esta-
do e con moitos desniveis. Tratando de equilibrar 
as cotas da rúa e dos propios panteóns, reporase 
todo o firme, instalarase unha varanda de aceiro 

inoxidable e tamén se fará unha mellor canalización 
das augas pluviais dentro desta rúa. 

O investimento é de 17.000 euros, que se ven a 
sumar a outras pequenas actuacións que a conce-
llaría xa realizou no cemiterio de Lourizán, como o 
picado do firme doutra das rúas nas que se esva-
raba coas chuvias. 

Este proxecto é unha demanda moi importante dos 
veciños de Lourizán, abordada no Consello parro-
quial e que se resolverá en poucos días, de xeito tal 
que o cemiterio vai estar completamente accesíbel 
o día de Santos.

Rehabilitación do Cemiterio Civil de Lourizán
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Aprobado o proxecto definitivo 
para o  Centro Social de Salcedo

As entidades xuntadas no 
Consello Parroquial de Sal-
cedo deron a súa aprobación 
por maioría ao proxecto de 
Centro Social. En realidade 
todas as entidades presen-
tes, agás a Banda de Músi-
ca e a autoproclamada Pla-
taforma por unha Casa de 
Cultura, votaron a favor do 
deseño proposto e manifes-
taron a súa satisfacción polas 
melloras efectuadas desde a 
anteriór vez que se reunira o 

Consello Parroquial.

As entidades que non votaron a favor, foron incapaces de explicar que pegas podían porlle ao 
proxecto proposto e máis ben semellou que non querían dar o seu brazo a torcer por algún 
interese que non manifestaron en público.

Lembremos que nas anteriores xuntanzas pechárase un programa de necesidade e deman-
das e fixérase unha proposta de aplicación á que o Consello fixo tres alegacións (Construír 
un palco máis largo que longo, dotar o centro dunha sá de leitura e manter unha platea de, 
como mínimo, 150 m)

O novo deseño mantén todas as características do estudo inicial e, ademais, incorpora as 
alegacións plantexadas polo Consello Parroquial, algo que recoñeceron todas as entidades 
cando se felicitaron polos avances feitos até o momento.

É moi importante destacar o proceso democrático de deseño do Centro Social de Salcedo, 
sempre compartido con todas as entidades da parroquia nun proceso de anos que conduciu 
aos acordos tomados este mes de setembro. Nesta liña, hai que felicitar a todas e cada unha 
das entidades sociais que conseguiron porse de acordo renunciando a algunhas das súas 
arelas iniciais en aras de acadarmos conxuntamente o mellor para a parroquia.

Neste sentido, o Centro Social de Salcedo é un exemplo de grande valor porque serve para 
pór de manifesto como o proxecto de cidade e de concello, como o modelo Pontevedra, é 
algo que construímos entre todos e todas ao longo do tempo.
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A Xunta dá por bos os informes de 
ENCE e admite que os seus técnicos 
non foron á empresa até o 20 de agosto
Os “Escapes” de ENCE do pasado mes de agosto chegaron á Comisión de Medio Am-
biente do Parlamento de Galiza da man de Montse Prado, deputada do BNG.

O BNG lamenta que por parte da Xunta de Galiza se presenten os mesmos informes 
relativos aos escapes de ENCE que os presentados pola propia empresa, e admite que 
os técnicos da Xunta non acudiron a ENCE até o día 20 de agosto. 

Isto corrobora o que ven denunciando o BNG, que o Partido Popular elude as respon-
sabilidades que ten como goberno e admite a versión da empresa na súa totalidade, sin 
quitar nen unha coma.

O Partido Popular, tan valente a hora de quitarlle dereitos aos traballadores e traballado-
ras, privatizar servizos públicos e roubarlle os seus cartos aos posuidores de participa-
cións preferentes e obrigacións subordinadas prégase aos intereses da empresa pasteira 
e ponse ao seu servizo.

Dende o Bloque Nacionalista Galego lamentamos que o Partido Popular lonxe de ter 
unha posición clara relativa ao abandono de ENCE da Ría de Pontevedra, contesten am-
bigüidades e que a súa estratéxia sexa a de consolidar a ENCE na Ría máis alá do 2018.

A Xunta de Galiza ten instrumentos suficientes para sacar a ENCE da Ría (sentenzas do 
tribunal superior de xustiza, etc..) e se non fai que ENCE abandone a Ría de Pontevedra 
é porque non quere.
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O BNG pide a 
demolición do 
encoro da Baxe

CALDAS / MORAÑA / BARRO

O BNG vén de solicitar que se inclúa o castro das Sete Fontes 
no plan da Deputación para a recuperación, escavación e pos-
ta en valor do patrimonio histórico da provincia.

O Concello de Barro é o único da provincia con castros que 
non está incluído neste Plan, a pesar de que as escavacións 
realizadas en 2007 deixaron claro a grande riqueza patrimonial 
do castro de Sete Fontes, sito na parroquia de Agudelo.

A experiencia negativa do mercadillo dos domingos en Barro, 
cos incumprimentos por parte da concesionaria das súas obri-
gas e a absoluta falla de control do goberno municipal, levou 
ao BNG a presentar unha serie de propostas para incluir no 
novo prego de condicións do mercadillo.

Entre estas, o BNG solicita un cambio de ubicación que evi-
te as molestias que se lle ocasionaban aos veciños e veciñas 
da zona, a priorización dos comerciantes e vendedores am-
bulantes de Barro á hora de instalar un posto, coas mesmas 
condicións que os demais vendedores, e que se evite que os 
anteriores xestores volvan a quedarse coa organización de 
mercadillo, sexa directamente ou mediante empresas inter-
postas, mentres non paguen as débedas que teñen acumu-
ladas co Concello.

Asímesmo o BNG esixe que o goberno municipal garantice 
que en caso de incumprimentos das obrigas contraídas, se 
lle retire a concesión á empresa que se faga cargo do novo 
mercadillo.

O BNG manifesta o seu total 
rexeitamento ao convenio re-
centemente asinado entre o 
conselleiro de Infraestruras e os 
rexedores de Cuntis, Caldas e 
Moraña, para a continuidade do 
encoro da Baxe, a pesar dos co-
ñecidos efectos contaminantes e 
nocivos que produce.

Lembramos, ademais, que o 
mantemento do encoro nin ga-
rante o abastecemento de auga 
nin evita posíbeis enchentes.

Dende o primeiro momento, o 
BNG foi a única forza política que 
se posiciou claramente contra a 
construción do encoro. Para nós 
a única solución para rematar co 
problema da microcisteína, recu-
perar o entorno do río e reverter 
esta situación anormal é a de-
molición do encoro ou a apertura 
completa das súas portas de xei-
to indefinido.

O BNG solicita da Deputación a 
posta en valor do castro das Sete 
Fontes

O BNG esixe melloras e garantías 
para o novo mercadillo de Barro



MARCHA CONTRA A LOMCE

MANIFESTACIÓN 
POLO DEREITO AO ABORTO

Sábado 28 ás 10:30 desde distintos puntos 
de Compostela e confluíndo ás 12 na Praza da 
Platerías

Sábado 28 ás 17:30 
desde a estación de tren de Compostela
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