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COMUNICADO DE PRENSA

O alcalde presenta aos veciños de Cerponzóns a creación
dunha plataforma loxística ou porto seco en Liborei
Pontevedra, 30 de maio de 2012

O alcalde Miguel Anxo Fernández Lores e a concelleira delegada da parroquia de
Cerponzóns, Pilar Comesaña manteñen esta tarde unha reunión co Consello parroquial no Local
social de A Meán para informarlle da proposta do Concello de crear un porto seco no lugar de
Liborei.
A petición dos veciños, o alcalde informará ao Consello parroquial da proposta do Concello
de habilitar estes terreos de máis de 450.000 metros cadrados perfectamente conectados co
ferrocarril, coa AP-9, próximo ás estradas de Santiago e Vilagarcía, e equidistante aos portos de
Marín e de Vilagarcía, como plataforma loxística ou porto seco.
Tamén lembrará que esta proposta xa foi trasladada á ministra de Fomento, Ana Pastor na
súa recente visita ao Concello de Pontevedra, dado que a competencia de creación desta
plataforma está nas mans da Xunta de Galicia e de Portos do Estado.

BO DÍA, GABINETE DE COMUNICACIÓN
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Hoxe constitúese o Consello Parroquial
de Santa María de Xeve
❖ A cita é ás 20.30 horas na Casa da Cultura de

Santa María de Xeve. Estarán presentes o alcalde e o
concelleiro delegado Demetrio Gómez, xunto ás oito
asociacións e colectivos da parroquia.
Pontevedra, 29 de setembro de 2011

Os veciños da parroquia de Santa María de Xeve están convocados esta tarde para
constituír o Consello Parroquial, dentro do modelo de Participación cidadá que está a pór en
marcha o Goberno Local. Á cita que será ás 20.30 horas no Local social de Cabanas, contará
coa presenza do alcalde Miguel Anxo Fernández Lores e do concelleiro delegado da parroquia
de Santa María de Xeve, Demetrio Gómez.
As asociacións convocadas a participar nesta reunión son a Xunta de Montes,
Asociación Os Tres Pinos, Comunidades de augas (Fontáns, Igrexa, Frieiro, Gatomorto e
Couso), Club de Fútbol Gondar.
Os consellos están concibidos como órganos de participación democrática. Neles
teñen representación todos os sectores do ámbito territorial da parroquia: veciñais, comunais,
culturais, etc. O seu obxectivo é planificar as actuacións do Goberno Municipal en cada parroquia
e fixar prioridades a curto, medio e longo prazo a través dos plans municipais das parroquias ou
barrios.
Nestes plans aparecerán as necesidades da parroquia para un período estimado de 8
anos. Estes documentos terán en conta, sobre todo, os seguintes contidos:
● Patrimonio cultural, tanto material (arqueolóxico, arquitectónico, etnográfico) como
inmaterial (toponimia, costumes, tradicións, literatura oral).
● Patrimonio ambiental, como auga, humedais, monte, etc.
● Mobilidade, relacionada coa mellora das infraestruturas e a seguranza viaria
● Servizos públicos, como auga e saneamentos, iluminación, recollida de residuos, etc.
● Equipamentos, como centros cívicos e culturais, parques, áreas de xogos, etc.
A redacción destes plans iniciaranse cun proceso de explicación e debate, recollida de
demandas, valoración económica, priorización e secuenciación, para rematar coa aprobación do
Plan e o seu seguimento.
BO DÍA, GABINETE DE COMUNICACIÓN
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O alcalde presenta aos veciños da Parda o Plan Leste que
prevé un investimento duns 40 millóns nos vindeiros anos
❖ Fernández Lores participou nunha asemblea de
veciños para explicar como será o crecemento do principal
barrio da cidade nun futuro próximo.
❖ Reforma urbana, permeabilización do tráfico,
equipamentos educativos, sanitarios, xudiciais; mellora da
seguridade viaria, das zonas verdes… son algúns dos
proxectos que redundarán na mellora da calidade de vida
da Parda.
Pontevedra, 28 de outubro de 2009

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores quixo achegarse esta tarde até
o barrio da Parda para participar, xunto co concelleiro de Obras Urbanas, Luís Bará, nunha
asemblea veciñal e explicarlles aos veciños o Plan Leste. Trátase dun conxunto de proxectos
ben do Concello, ben promovidos polo Concello pero executados por outras administracións, que
prevé un investimento de preto de 40 millóns de euros nos próximos anos.
Fernández Lores manifestou esta tarde que A Parda converterase en pouco tempo no
principal barrio da cidade xa que as previsións de crecemento son moi grandes. Esta situación
xustifica a necesidade de traballar para mellorar a calidade de vida dos seus residentes
presentes e de futuro, seguindo liñas de actuación que sirvan para estruturar o barrio.
É por isto que o goberno local está a xuntar esforzos para tratar de equipar e de crear
un barrio cómodo, con prestacións e de futuro. Equipamentos educativos, sanitarios, creación de
zonas verdes, zonas de vivenda protexida, permeabilización da rede viaria… son algúns dos
obxectivos que persegue o goberno local con este Plan Leste.
A decisión política firme de proxectar o barrio da Parda permite, ademais, paliar os
rigores da crise económica no municipio. As obras e proxectos que se poñen en marcha neste
barrio tamén contribúen a crear emprego e a manter a economía local a flote nesta época tan
adversa.
Unha das primeiras actuacións deste Plan é a reforma urbana no último tramo de
Joaquín Costa, Pintor Laxeiro e A Estrada. As obras comezan estes días, paseniñamente, cun
investimento de 3,2 millóns de euros.
A rehabilitación do barrio dos Salgueiriños valorado en case 1 millón de euros, a piques
de adxudicarse, é outro dos investimentos previstos no barrio.
A construción da gardería do barrio cun orzamento de 1,1 millón de euros será un dos
equipamentos educativos dos que disporá proximamente A Parda e todo o barrio. Así como o
novo centro de Hostalería que se xa dispón dunha parcela reservada fronte ao conservatorio
Manuel Quiroga.
Os proxectos de mellora da seguridade viaria nas rúas Juan Carlos I e Conde Bugallal,
xunto coa novo parque de 8.000 metros cadrados inaugurado recentemente na urbanización As
Camelias, mellorarán a calidade de vida dos residentes. O investimento superará os 500.000
euros.
Ademais, o Concello promoveu nestes últimos anos diversos proxectos que agora son
executados por outras administracións. Trátase de iniciativas municipais que grazas ao esforzo,
ao diálogo e á negociación ben co Estado ben coa Xunta, o goberno de Fernández Lores
conseguiu ou conseguirá por en marcha nos próximos meses.
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A creación de dúas novas vías (unha de José Malvar a Valdecorvos; outra de 12 de
novembro a Conde Bugallal, a través dunha ponte) permitirá permeabilizar a rede viaria do barrio,
cun investimento de 2,6 millóns. O Concello negociou con Adif (autora do proxecto) a construción
destas estradas aproveitando a chegada do AVE á cidade. A súa construción é condición
imprescindíbel para que Adif poida cortar a rúa Loureiro Crespo para ampliar a vía ferroviaria
baixo a pasarela peonil de 12 de novembro.
O alcalde tamén informou do acordo acadado coa anterior Consellería de Vivenda para
a reforma integral da rúa Loureiro Crespo e o barrio do Castañal. Un acordo plasmado nun
protocolo no que a Consellería achegaba 4 millóns de euros (o Concello investía 1 destinado á
reforma de Salgueiriños).
Fernández Lores amosouse esperanzado en que a nova Xunta non defraude as
expectativas municipais e dos veciños, e manteña en pé este compromiso. De todos os xeitos,
adiantou que o Concello xa consignou unha partida de 350.000 euros para a reforma de Loureiro
Crespo.
COMPLEXO LÚDICO DA PARDA
O Concello tamén participa, indirectamente, na construción do Complexo lúdico de A
Parda, que o alcalde quere completar con dous pavillóns deportivos na zona. Trátase dunha
instalación de 2,3 millóns froito dun convenio entre o Concello, a Xunta e a Deputación. Mentres
que as administracións locais sufragan a reforma do campo de fútbol de Pasarón, a Xunta
executa o Complexo de A Parda.
Recentemente, a Consellería de Sanidade abriu o PAC de Urxencias no novo centro de
saúde, valorado en 4,2 millóns (máis equipamento e persoal). O proxecto que ve a luz logo de
moitos anos de trámites e negociacións coa Consellería, contou co apoio do Concello para a
posta a disposición dos terreos e a axilización dos trámites administrativos.
Logo dun acordo previo entre o alcalde e o presidente da Audiencia provincial,
Fernández Lores puido instar á Consellería de Presidencia á construción dun novo edificio
xudicial estremeiro co actual. Recentemente, o conselleiro anunciou no propio consistorio a
intención de facer un investimento de 15 millóns de euros para este novo edificio. As dúas
administracións xa se puxeron mans á obra para definir o proxecto, conseguir os terreos e
completar esta pequena cidade da xustiza.
Ademais, o barrio de A Parda disporá, pouco a pouco, dun novo espazo urbano de gran
calidade, e cunha situación de excepción dentro da cidade. Trátase da urbanización de
Valdecorvos, unha gran bolsa de terreo residencial que disporá de equipamento propio como
unha gardería e un colexio. O investimento da urbanización supera os 6,4 millóns de euros, que
se irá facendo realidade pouco a pouco.
NOVOS ESPAZOS
Tamén grazas o esforzo de xestión urbanística do Concello co apoio das construtoras,
o Concello conseguiu urbanizar neste ámbito tres grandes bolsas de terreo. A Unidade 11 está
situada entre Salgueiriños e a rúa da Estrada, na que o Concello recibiu 5.000 metros cadrados
de zonas verdes, ademais dun baixo de 450 metros nos que se situará o local social do barrio.
Outro dos espazos recentemente recepcións foi a Unidade 15 situada ao final de Pintor
Laxeiro e Juan Carlos I, que fixo entrega ao Concello de 8.500 metros cadrados de zonas verdes
e de rúas e permitiu crear 150 prazas de estacionamento en superficie.
Na actualidade execútase a Unidade 13 situada entre as rúas Pintor Laxeiro e Juan
Carlos I. O Concello recibirá unha parcela así como varias rúas, unha de 4 carrís, que permitirá
permeabilizar o tráfico neste punto.

Este documento foi asinado electronicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en:
https://sede.pontevedra.gal introducindo o seguinte código seguro de verificación:5MVN2IFWOHXI90SO

CONFORME: O director xeral da Área de Mobilidade, na data da súa sinatura dixital

COMUNICADO DE PRENSA

O alcalde atende as peticións da Asociación cultural San
Cibrán de Tomeza
Pontevedra, 30 de novembro de 2010

O alcalde Miguel Anxo Fernández Lores mantivo esta tarde unha reunión coa diretiva da
Asociación Cultural San Cibrán, de Tomeza para abordar distintos temas relativos á parroquia.
A situación do proxecto de TDT e o proxecto da Casa da cultura foron os máis importantes.
Tomeza é unha das parroquias que máis dificultades ten na recepción do sinal de TDT.
O alcalde explicoulles que o Concello ten un proxecto para mellorar este sinal, que se está a
retrasar por problemas de carácter administrativo. Os veciños pedíronlle urxencia para que se
execute o antes posible, e o alcalde comprometeuse a dar un pulo ao proxecto.
Tamén abordaron a situación da Casa da Cultura da parroquia. O alcalde explicoulles
que o Concello asinou un convenio coa Igrexa para a cesión dunha parcela duns 5.000 metros
cadrados, próximos á igrexa de Tomeza. O terreo será destinado para uso público co fin de
ampliar o campo da festa, o atrio e outros fins. Dado que os muros da construción que está na
parcela están incluídos dentro do Catálogo de edificios a conservar, o Concello está estudando
a importancia patrimonial destas construcións, e decidir que hai que facer con elas.
En función do resultado deste estudo, e seguindo as súas directrices (se propón ou non
conservar algún dos muros ou construcións), o Concello poderá acometer a ampliación do campo
da festa e encargar a redacción do proxecto da Casa da Cultura.

BO DÍA, GABINETE DE COMUNICACIÓN

COMUNICADO DE PRENSA

O alcalde informa aos veciños de Tomeza das xestións do
Concello para ampliar o campo da festa

Este documento foi asinado electronicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en:
https://sede.pontevedra.gal introducindo o seguinte código seguro de verificación:5MVN2IFWOHXI90SO

CONFORME: O director xeral da Área de Mobilidade, na data da súa sinatura dixital

Pontevedra, 23 de outubro de 2010

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores e o concelleiro de Parroquias,
Miguel Vázquez mantiveron esta tarde unha reunión coa asociación de veciños de Tomeza na
que abordaron diversos temas relativos á parroquia. A ampliación do campo da festa e a
construción da Casa da Cultura, así como o saneamento da parroquia foron os temas máis
importantes do encontro.
Sobre o campo da festa, o alcalde lembrou aos veciños que o Concello asinou un
convenio coa Igrexa para a cesión dunha parcela duns 5.000 metros cadrados, próximos á igrexa
de Tomeza. O terreo será destinado para uso público co fin de ampliar o campo da festa, o atrio
e outros fins. Dado que os muros da construción que está na parcela están incluídos dentro do
Catálogo de edificios a conservar, o Concello está estudando a importancia patrimonial destas
construcións e decidir que hai que facer con elas. En función do resultado deste estudo, e
seguindo as súas directrices (se propón ou non conservar algún dos muros ou construcións), o
Concello poderá acometer a ampliación do campo da festa e encargar a redacción do proxecto
da Casa da Cultura.
Sobre o saneamento, os veciños queixáronse de que a rede de saneamento non se está
a facer en condicións xa que se están a conectar o saneamento coas pluviais e non vai a cumprir
o seu cometido. O alcalde explicoulles que a rede de saneamento de Tomeza servirá de conexión
das parroquias de Marcón e Tomeza, que conectará co colector do Gafos en Santa Marta.
Tamén les informou que esta obra de saneamento pertence ao primeiro convenio que
asinou o Concello coa Xunta de Galicia, e está sendo executado pola administración autonómica.
Tamén lles indicou que foi un proxecto adxudicado á baixa e na actualidade está a ter problemas.
O alcalde comprometeuse a que o Concello, a través do concelleiro responsable da área,
instará á Xunta de Galicia para solucionar este problemas xa que o malestar entre os veciños é
xeral, e garantiulles que o Concello non recibirá a obra ata que estea en condicións, e así o
certifiquen os técnicos municipais.
BO DÍA, GABINETE DE COMUNICACIÓN
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Branco Amor disporá de novo firme, máis iluminación e
resolverá os problemas de pluviais
❖ Os

concelleiros Luís Bará e Miguel Vázquez Plaza
mantiveron unha reunión cos veciños, e os técnicos municipais e o da
empresa que fará a renovación da rúa para consensuar os traballos.
❖ A execución do proxecto comezará o vindeiro mes de xuño
Pontevedra, 27 de maio de 2010

Os concelleiros Luís Bará e Miguel Vázquez Plaza reuníronse esta mañá cos veciños da
rúa Branco Amor para estudar conxuntamente as melloras que o concello fará nesta rúa. Foron
acompañados de varios técnicos municipais e responsables da empresa adxudicataria, xa que a
reforma de Branco Amor atópase no proxecto de seguridade viaria que as concellarías de Obras
e Barrios están a executar en varios accesos á cidade por preto de 800.000 euros.
Durante o encontro, os concelleiros explicaron as melloras que se van realizar e tamén
coñeceron as demandas veciñais para tratar de por en común todas as necesidades desta rúa,
no tramo comprendido entre o cruzamento con Carrefour ata a praza de Campolongo (na actual
urbanización do antigo cuartel).
Os concelleiros informaron que se vai renovar por completo a pavimentación que se
atopa en moi mal estado debido as sucesivas reparacións e obras de instalación de servizos
(auga, cabo, saneamento…) que se fixeron nos últimos anos nesta rúa. Ademais, está previsto
a reposición de todas as tapas de rexistro que tamén están bastante deterioradas.
Dentro da obra está tamén incluída a construción de seis pasos de peóns elevados co
propósito de calmar o tráfico e limitalo a 30 por hora. Esta é unha das principais reivindicacións
dos veciños, xa que os vehículos circulan a moita velocidade neste tramo. Con esta intervención
tamén se mellorará a accesibilidade nesta rúa.
Xunto ás obras de rehabilitación estrutural do firme, tamén está previsto mellorar a
recollida de augas pluviais xa que a zona ten unha pequena baixada no terreo e, cando chove,
afecta ás propiedades dos veciños.

ILUMINACIÓN PÚBLICA
Paralelo a este proxecto, os concelleiros e os técnicos acordaron cos veciños mellorar a
iluminación pública do viario. Ademais de renovar os puntos de luz con luminarias de eficiencia
enerxética, tamén se instalarán novos puntos naqueles lugares con carencia de iluminación.
Os técnicos da empresa, os municipais e a Policía Local están a estudar o calendario
das obras, que comezarán no próximo mes de xuño.

BO DÍA, GABINETE DE PRENSA
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As concellarías de Accesibilidade e Barrios amplían
as beirarrúas de Conde Bugallal
e retiran todos os obstáculos
!
Luís Bará e Miguel Vázquez Plaza reuníronse esta tarde cos
veciños de Conde Bugallal para explicarlles as melloras que farán nesta
rúa, recollendo así as peticións presentadas polos veciños no mes de
agosto
Pontevedra, 24 de setembro de 2009

Os concelleiros Luís Bará e Miguel Vázquez Plaza, responsables de Accesibilidade e
Barrios, mantiveron esta tarde un encontro cos veciños da rúa Conde Bugallal para explicarlles
as melloras que se farán na rúa. Está previsto a ampliación de beirarrúas, a retirada de farois e
outros elementos que obstaculizan as beirarrúas e a instalación de lombos en todo o seu trazado.
O pasado 4 de setembro os dous concelleiros reuníanse cos veciños desta rúa para
escoitar de primeira man as peticións que realizaban para mellorar a seguridade viaria e a
accesibilidade en todo o seu trazado. Luís Bará recibira o pasado 20 de agosto un escrito avalado
por unas 200 sinaturas de residentes para que a súa concellaría executase unha serie de
melloras no barrio.
No encontro do pasado 4 de setembro, os concelleiros acompañados dos técnicos
municipais e da empresa construtora que está a facer melloras en distintos barrios da cidade,
escoitaron as propostas veciñais de ampliación de beirarrúas porque eran moi estreitas e non
permitían o paso de carriños de bebé, de compra, de cadeiras de rodas…, en definitiva, non eran
moi accesibles. Comprometéronse a darlles unha solución se había posibilidades técnicas.
Logo das medicións e dos estudos técnicos, na reunión desta tarde, Luís Bará e Miguel
Vázquez Plaza explicáronlles que se ampliarán as beirarrúas en 45 centímetros nos dous
sentidos de circulación dende o comezo da rúa en Pintor Laxeiro até a curva de Conde Bugallal.
Para iso, a proposta técnica é mover os farois e postes da luz da beirarrúa da dereita para a zona
de estacionamento, sen reducir prazas de aparcamento. Como o ancho da rúa o permite, estas
beirarrúas pasarán de ter 1,50 metros a 1,95 metros. A ampliación tamén se fará na beirarrúa do
outro sentido de circulación pasando de ter 1,30 metros a 1,75 metros.
Luís Bará explicou que “tal e como está agora estas beirarrúas presentan moitas barreiras
arquitectónicas con farois, postes da luz e outros elementos que fan que sexa difícil de transitar”.
Ademais, o proxecto complétase coa instalación de 8 pasos de peóns elevados dende o
arranque de Conde Bugallal até o cruzamento do Marco, e colocación da sinalización horizontal.
O concelleiro de Accesibilidade lembrou que “esta é unha zona moi transitada polos coches que,
en algúns casos, van a bastante velocidade” de aí a necesidade de garantir a seguridade dos
peóns e dos propios condutores, ademais de que a instalación dos pasos elevados foi unha
reclamación dos veciños residentes na zona.
Os traballos comezarán unha vez que a empresa remate outros traballos que está a
desenvolver noutros barrios da cidade, pero a previsión da Concellaría de Accesibilidade é que
poidan comezar nunhas semanas.
JUAN CARLOS I E O MARCO
A actuación en Conde Bugallal compleméntase coa instalación de pasos elevados na rúa
Juan Carlos I e tamén nas inmediacións do cruzamento do Marco para protexer aos peóns e
calmar ao tráfico, dado que é unha zona de gran afluencia de vehículos.
Tamén lembrou Luís Bará que a reforma urbana do segundo tramo de Joaquín Costa, da
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rúa da Estrada e Pintor Laxeiro permitirán mellorar todo este barrio, solucionando os problemas
de seguridade viaria, de accesibilidade, de canalizacións de augas… nese ámbito. Estes
traballos son os que se están a executar agora nas outras rúas do barrio, que ao ser máis
recentes non presentan tantos problemas como as citadas
A Concellaría de Accesibilidade e Obras urbanas quere continuar co esforzo de anos
precedentes nos que se adicou a garantir á meirande parte dos cidadáns unha mellor
accesibilidade a todos os espazos urbanos da cidade. Dentro deste esforzo encádranse os
sucesivos proxectos de supresión de barreiras realizados, para a mellora da accesibilidade nas
zonas onde se actúa.
BO DÍA, GABINETE DE PRENSA
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COMUNICADO DE PRENSA

Anxos Riveiro e Luís Bará estudian cos veciños da Parda
as necesidades do futuro local social
❖ Nunha reunión que manteñen esta tarde, a partir das

20.00 horas, no Conservatorio presentarán o
anteproxecto do local que estará nun baixo de máis de
400 metros cadrados entre as rúas Estrada e San Amaro
Pontevedra, 4 de novembro de 2010

Os concelleiros Anxos Riveiro e Luís Bará reúnense esta tarde coa diretiva da asociación
de veciños Manuel Quiroga, que engloba todo o barrio da A Parda, Salgueiriños e Castañal, para
presentarlles o anteproxecto que fixo o Concello para o futuro local social do barrio.
O local social é un baixo situado entre a rúa Estrada e San Amaro, de máis de 400 metros
cadrados, que foi cedido ao Concello logo de urbanizar a Unidade de actuación número 11.
Atópase nunha zona peonil e central dentro do barrio.
O anteproxecto elaborado polo Concello presenta unha distribución previa de espazos
que os concelleiros pretenden consensuar cos veciños. Salas de reunión, de xuntas, zonas de
lectura, de recreo de nenos, espazos de transición, así como aseos, sala de máquinas, almacén
son algunhas das estancias que pode ter este centro. Na reunión desta tarde, os concelleiros
queren consensuar cos veciños os usos definitivos do local, para posteriormente, sacar a
contratación o seu proxecto e construción.
O local social da Parda está inscrito dentro da política do Concello de dotar a todas as
asociacións dos barrios e parroquias do municipio de centros de encontro e reunión nos que
poder desenvolver a súa vida veciñal. Neste momento, o Concello ten en marcha a reforma dun
local social en Cabanas (Salcedo), a Casa da Cultura de Lérez, o local social do Gorgullón, está
en trámites a construción dunha Casa da cultura para Salcedo, e tamén outro local social en
Campañó. Xa dispoñen de novos centros parroquias como Alba ou Cerponzóns, e están
pendentes outros como o local social do Burgo.
BO DÍA, GABINETE DE COMUNICACIÓN
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Vázquez Plaza consensúa cos veciños de Juan Carlos I a
creación de medidas de relantización do tráfico e supresión
de barreiras arquitectónicas
Os traballos adxudicados á empresa Hidroscivil comezarán nuns
20 días e ten previso a colocación de pasos elevados e supresión de
outras barreiras
Pontevedra, 13 de maio de 2009

O concelleiro de barrios, Miguel Vázquez Plaza visitou esta mañá o barrio de A Parda, en
concreto a rúa Juan Carlos I, xunto a varios técnicos municipais e en compañía dos
representantes da Asociación de veciños Manuel Quiroga para iniciar os traballos de eliminación
de barreiras arquitectónicas e para calmar o tráfico, tal e como solicitaran os veciños.
O proxecto, valorado nuns 250.000 euros, pretende a colocación de pasos elevados na
rúa Juan Carlos I e nas rúas transversais, segundo lles explicou esta mañá o concelleiro aos
veciños. Ademais, á asociación solicitou que se modifique a rotonda que une a rúa Joaquín Costa
con San Amaro, unha petición que foi atendida polo concelleiro aínda que non está contemplado
no proxecto.
A obra será executada pola empresa Hidroscivil, que comezará a traballar no prazo de 20
días dado que está pendende da sinatura do contrato de adxudicación das obras.
Miguel Vázquez Plaza explicoulle aos veciños que estas obras de eliminación de barreiras
non se extende á rúa Joaquín Costa porque nos vindeiros días se adxudicará a reforma desta
rúa e todo o ámbito cara a rúa Estrada, e xa están contempladas as medidas de supresión de
barreiras e de calmar o tráfico neste proxecto.
CAMPAÑA DE REFORZO DAS MEDIDAS DE SEGURIDADE VIAL
Estas obras inclúense dentro dunha campaña que realizan en coordenación as
concellarías de Infraestruturas e Barrios para reforzar a seguridade dos peóns nas rúas do centro
e dos barrios do municipio.
O barrio de A Parda foi escollido como punto de partida desta campaña xa que foi uns dos
primeiros que solicitou, xunto a outros moitos da cidade, a instalación destes elementos para
ralentizar o tráfico e incrementar a calidade de vida dos seus residentes. Pero esta importante
inversión xa ten continuidade noutras zonas da cidade como no barrio de Monte Porreiro, onde
xa se está a executar, entre outros.
Dende hai anos, este Concello de Pontevedra é especialmente sensible coa seguridade
dos peóns que se desplazan na cidade, como o amosa a súa aposta por un modelo de cidade
no que os peóns teñen prioridade sobre o coche, buscando unha cidade para o cidadán. Esta
mesma defensa move o actual goberno local, e especialmente as concellerías de Infraestruturas,
Barrios e Protección Cidadá, que dedican partidas moi importantes para a execución de
proxectos para a ralentización do tráfico e a mellora da accesibilidade peonil, en todos os barrios
da cidade que carecen deles.
BO DÍA, GABINETE DE PRENSA
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Vázquez Plaza e Bará presentan aos veciños de
Monte Porreiro o proxecto de reforma de varias rúas
 Colocaranse lombos para reducir a velocidade. O prazo de execución das obras

é de seis meses

Pontevedra, 26 de xaneiro de 2010

O concelleiro de Servizo Territorializados, Miguel Vázquez Plaza, e o de Mobilidade
e Accesibilidade, Luís Bará, reuniranse esta tarde cos veciños de Monte Porreiro para
presentarlle o proxecto de mellora de varias rúas do barrio. Ás 18.00 horas, os
concelleiros reuniranse coa Asociación de Veciños na Casa da Cultura para explicarlle as
obras que se levarán a cabo.
O proxecto de mellora, que afecta ás rúas Grecia, Francia e Luxemburgo, prevé
unha reforma integral das rúas, posto que se contempla o fresado da estrada e a
rehabilitación estrutural do mesmo mediante a pavimentación cunha mestura bituminosa
en quente. Ademais, nas rúas Grecia e Luxemburgo executaranse melloras nos
aparcamentos colaterais, renovarase a sinalización horizontal e vertical e instalaranse
lombos redutores da velocidade, como medida para mellorar accesibilidade e tamén a
seguridade viaria no barrio.
O prazo de execución das obras, que se farán con cargo ao Fondo Estatal de
Inversión e Sustentabilidade Local, é de seis meses e forman parte dun proxecto maior
que tamén contempla a mellora das rúas Eduardo Blanco Amor e a Avenida de Lugo,
onde unicamente se colocarán os lombos redutores de velocidade. En total, o
investimento total deste proxecto será de 780.686,82 euros.

BO DÍA, GABINETE DE PRENSA
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COMUNICADO DE PRENSA

O alcalde visita Branco Amor e mantén un encontro cos
veciños do barrio
❖ Os concelleiros Luís Bará e Miguel Vázquez Plaza

acompañan ao alcalde nesta visita, que se
completará cun encontro cos veciños nas
instalacións do colexio Xoán XXIII
Pontevedra, 8 de outubro de 2010

O alcalde Miguel Anxo Fernández Lores acompañado dos concelleiros Luís Bará e
Miguel Vázquez Plaza visitan esta tarde a rúa Branco Amor que acaba de mellorar a súa
seguridade viaria coa colocación de pasos de peóns elevados, ademais de mellorar sinalización,
canalización de augas pluviais, iluminación, acceso a garaxes e vivendas, entre outras
actuacións. Ao acto tamén están convidados os veciños desta rúa e das urbanizacións
colindantes.
A intervención na rúa Branco Amor forma parte dun proxecto máis amplo valorado en
780.000 euros que pretende mellorar a seguridade viaria de varios viarios en función do intenso
tráfico que soportan, tanto de vehículos como de peóns. Esta mellora continúa o traballo feito
durante os últimos meses para mellorar a seguridade viaria de peóns e condutores,
especialmente nas rúas de entrada á cidade, e que se completou coa sinalización da velocidade
máxima 30 en todas as rúas do casco urbano.
Ademais da rúa Branco Amor, tamén foron acondicionadas en base a estes criterios de
seguridade a avenida de Lugo, as rúas Francia, Grecia e Luxemburgo de Monte Porreiro.
Cabe lembrar que as calzadas destas rúas precisaban rehabilitar os seus firmes e
pavimentos ben para aumentar a capacidade estrutural do firme, e para mellorar a seguridade,
a comodidade e a protección (durabilidade) do firme.
Nalgunhas calzadas detectáronse tramos con fisuras, cuarteos ou agretamentos en pel
de crocodilo, deformacións lonxitudinais ou transversais e defectos puntuais, o que indica o
esgotamento e a perda de capacidade de resistencia estrutural de devanditos tramos. Este
esgotamento amosa que o firme xa esgotou a súa vida útil e precisa de unha rehabilitación
estrutural.

BO DÍA, GABINETE DE COMUNICACIÓN
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COMUNICADO DE PRENSA

Luís Bará informa aos veciños de Filgueira Valverde dos
traballos de reparación da rúa
❖ Comezarán esta mesma semana e consistirán en mellorar a beirarrúa

a carón das vivendas que se atopa en mal estado con fochancas e
lousas rotas.
❖ Permitirá ampliar esta beirarrúa e crear os sumidoiros de augas
pluviais neste lado da rúa.
Pontevedra, 9 de novembro de 2011

O concelleiro de Mobilidade, Luís Bará mantén esta tarde unha reunión con veciños
da rúa Filgueira Valverde, situada entre Joaquín Costa e Eduardo Pondal, para explicarlles
diversos traballos de reparación que o Concello fará na rúa durante as próximas semanas.
Os traballos, que comezarán esta mesma semana, consistirán na mellora da
accesibilidade e da seguridade no tramo da rúa situado a carón das vivendas, dado que a
beirarrúa atópase en bastante mal estado, con lousas rotas e desprendidas, e varios desniveis
de terreo.
Aproveitando a reparación que obrigará a demoler gran parte da citada beirarrúa,
ampliarase para quedar cunhas medidas aproximadas a 2,60 centímetros. O estacionamento
está situado unicamente do lado dos edificios, onde tamén se instalarán sumidoiros para a
recollida de augas pluviais.
Cabe lembrar que a beirarrúa Filgueira Valverde é a única que queda por tratar no
ámbito de Joaquín Costa, integramente remodelada hai uns meses. Sen necesidade de facer
unha gran actuación, a rúa cambiará de aspecto de forma susbstancial coa reparación e
ampliación desta beirarrúa, a única que permanece en estado máis precario, xa que a beirarrúa
de enfrente foi renovada totalmente coa urbanización da Unidade de actuación urbanística
número 18.
Ademais, o concelleiro Luís Bará mantivo encontros cos veciños e recibiu peticións
dos presidentes das comunidades dos edificios de Filgueira Valverde que reclamaban melloras
e adaptala aos estándares de calidade dos que xa disfrutan o resto do barrio.
BO DÍA, GABINETE DE COMUNICACIÓN
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COMUNICADO DE PRENSA

O alcalde e Bará presentan aos veciños a reforma das rúas
Losada Diéguez, Alfredo Brañas e Rafael Dieste
❖ As rúas serán melloradas dende a semana que vén, e estarán
listas para permeabilizar todo o barrio dende Loureiro Crespo
ata Pintor Laxeiro e Juan Carlos I a partir do mes de febreiro.
Pontevedra, 11 de xaneiro de 2011

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e o concelleiro de Obras,
Mobilidade e Accesibilidade, Luís Bará manteñen esta tarde unha reunión, no Colexio Sagrado
Corazón, con residentes e veciños das rúas Losada Diéguez, Alfredo Brazas e Rafael Dieste
para informarlles do proxecto de mellora destas rúas e tamén dos prazos de execución.
A humanización destas rúas está incluída dentro do proxecto de mellora do ámbito de
Joaquín Costa, Estrada e Pintor Laxeiro, e suporá unha mellora substancial da calidade de vida
de todos os residentes das rúas, especialmente cando se abra ao tráfico a Unidade de actuación
urbanística número 13, situada entre as rúas Estrada, Pintor Laxeiro e Juan Carlos I.
O alcalde explicaralles que o estado das tres rúas é desigual. En Losada Diéguez (a que
está por debaixo do colexio Sagrado Corazón), os servizos están renovados xa que son recentes
e tamén dispón de beirarrúas, así que as melloras consistirán na plantación de arborado e o
pintado da sinalización horizontal de toda a rúa. Ademais, recuperarase unha fonte pública do
lugar.
A rúa Alfredo Brañas (a continuación da rúa Rodríguez Seoane, recentemente
humanizada coas obras do barrio dos Salgueiriños), tamén dispón de servizos novos. As
melloras consistirán na construción de beirarrúas, xa que carece delas e a plantación de
arborado.
A última das rúas, Rafael Dieste terá unha reforma integral. É unha rúa moi estreita na
que se reporán os servizos de saneamento e abastecemento, que soen dar moitos problemas
aos veciños. Xa que se trata dunha rúa estreita non se poderán construír beirarrúas, pero está
previsto a creación dunha plataforma única en formigón.
O alcalde informará aos veciños que as obras comezarán a próxima semana e está
previsto que rematen no mes de febreiro. Para ese momento, o Concello xa disporá da Unidade
número 13, polo que a rúa Alfredo Brañas estará perfectamente para dar continuidade á rúa
Rodríguez Seoane, e Losada Diéguez permitirá dar acceso a U-13 para conectar con Juan
Carlos I, Pintor Laxeiro e Estrada.
A reforma destas tres rúas mellorará substancialmente a conexión de todo o barrio de
tal xeito que permeabilizará o barrio dende Loureiro Crespo ata Pintor Laxeiro.

BO DÍA, GABINETE DE COMUNICACIÓN
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COMUNICADO DE PRENSA

Luís Bará visita a reforma de Joaquín Costa,
A Estrada e Pintor Laxeiro, e atende as peticións
e suxestións dos veciños
❖ Durante máis de dúas horas mantivo encontros con residentes destas

rúas para atender demandas de reubicación de servizos, calendarios
de traballo ou cambios de tráfico que se producirán nas vindeiras
semanas
Pontevedra, 24 de novembro de 2010

O concelleiro de Obras Urbanas, Luís Bará fixo esta tarde unha visita de obra ás rúas
Joaquín Costa, A Estrada e Pintor Laxeiro, xunto aos técnicos da empresa que executa os
traballos, Sercoysa. Ademais de facer un seguimento direto a pé de obra, o concelleiro estivo
máis de dúas horas atendendo as peticións dos veciños dos distintos tramos destas rúas ben
para introducir remates aos traballos feitos, ou ben para planificar e informarlles de como
continuarán as obras nos tramos aínda por reformar.
A visita comezou ás 17.00 horas na traseira do Hospital Provincial. Este tramo xa está
concluído, pero o concelleiro puido reunirse con veciños dos edificios 56-58 e 60 para abordar
os remates da obra que permitirán dar máis comodidade aos residentes. Abordáronse soluciones
á delimitación da carga e descarga, espazo de ambulancias, autobús…
Media hora máis tarde, aproximadamente, estivo na travesía da Eiriña onde tamén
mantivo un encontro con veciños que residen nesa parte da rúa. Atendeu varias demandas
relativas ao desenvolvemento da obra, que nese punto aínda está por executar. O
acondicionamento e reubicación da fonte, a retirada dos postes de teléfonos, a ubicación da
carga e descarga, as prazas de estacionamento ou como sería e onde estaría o mobiliario urbano
foron algúns dos asuntos tratados.
Ás 18.15 horas, Luís Bará quedou coa diretiva da asociación de veciños Manuel QuirogaPedra do Lagarto no inicio da rúa da Estrada (na traseira do asilo), onde tamén mantivo un
encontro con veciños residentes na rúa, e comerciantes. Xunto aos técnicos da empresa
Sercoysa, informoulles dos traballos que quedan pendentes de executar así como do calendario
que baralla a empresa. O concelleiro lembrou que o Concello traballa co propósito de abrir esta
parte do barrio no mes de Nadal, por iso será preciso iniciar os traballos da rúa Estrada (o tramo
do medio que queda por executar) practicamente, de inmediato. Nos próximos días
comunicarase o calendario exacto de inicio das obras, así como a repercusión que terá no tráfico
que, en principio, será con cortes puntuais, aínda que sempre con accesos garantidos aos
residentes e servizos.
Neste punto tamén atendeu as demandas dos veciños sobre a sinalización de servizos,
iluminación, mobiliario… e comprometeuse a ter rematadas as obras (aínda que quedasen
pendentes de pequenos remates) para o Nadal.
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Finalmente, o concelleiro de Obras mantivo unha reunión coa diretiva do colexio Sagrado
Corazón, para informarlles de como se desenvolverá o último tramo de obra de A Estrada, e as
afeccións no tráfico.

BO DÍA, GABINETE DE COMUNICACIÓN

Luís Bará informa aos veciños de Joaquín Costa
que a reforma da rúa comezará en xaneiro
❖ A aposta da Concellaría de Obras Urbanas por este barrio se
corresponde pola recuperación do que será no futuro un novo centro
urbano na cidade, coa súa extensión a Juan Carlos I
Pontevedra, 12 de novembro de 2009

O concelleiro de Obras Urbanas, Luís Bará mantén esta tarde (ás 20.00 horas no salón
de actos do colexio Álvarez Limeses) un encontro cos veciños da rúa Joaquín Costa aos que
presentará o proxecto de reforma do segundo tramo desta rúa (dende o cruzamento con Uxío
Novoneira), incluída no gran proxecto de reforma urbana de Pintor Laxeiro, Estrada e Joaquín
Costa, valorado en 3,1 millóns de euros.
O concelleiro explicaralles que o esforzo inversor do Concello nesta zona da cidade está
suficientemente xustificada ao considerar que será o próximo centro urbano da cidade, xa que
conta cunha poboación moi elevada e moitos servizos no barrio.
No encontro, Luís Bará adiantaralles o calendario de obra. Está previsto que a reforma
comece neste tramo de Joaquín Costa a mediados do mes de xaneiro, unha vez finalizadas as
festas de Nadal. Así o fixou coa empresa que executa toda a reforma, Sercoysa, e tamén coa
Policía Local para coordinar as restricións de tráfico, no caso de ser necesarias.
Cabe lembrar que o pasado mes de outubro, a reforma urbana de Joaquín Costa,
Estrada e Pintor Laxeiro comezaba por esta última rúa, no tramo comprendido entre o
cruzamento con Conde Bugallal até Juan Carlos I. Os técnicos municipais e a empresa, de
acordo cos concelleiros, decidiron iniciar a reforma por este punto dado que así se poden
aproveitar e coordinar cos traballos de urbanización da Unidade de actuación número 13 (antiga
finca da Abundancia), que xa están moi avanzados.
Como fixo o pasado 28 de outubro, o concelleiro Luís Bará participou nunha asemblea
de veciños residentes en Pintor Laxeiro e Estrada para informarlles do calendario de obras
naquela parte do proxecto. Xa anunciara que estaba previsto celebrar outro encontro cos
residentes no primeiro tramo de Joaquín Costa para informar do calendario de actuacións nesta
parte da rúa, e cumprindo así co seu compromiso de ter informados a todos os veciños da cidade
nos que se estea a desenvolver unha obra da súa competencia.
O PROXECTO
O proxecto de reforma de Joaquín Costa, Estrada e Pintor Laxeiro contempla unha
intervención en 2,2 quilómetros mellorando unha superficie total de 29.000 metros cadrados. A
reforma reduce a superficie asfaltada de 11.000 metros cadrados a 9.800; incrementa a
superficie de beirarrúas de 8.900 metros cadrados a 10.000 (máis do 14%); plantaranse 69 novas
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árbores en todo o ámbito; haberá 41 pasos de peóns (un por cada 60 metros); 122 farois de nova
planta (un por cada 18 metros); faranse 26 quilómetros de canalizacións.
O tratamento en superficie seguirá os modelos das rúas Castelao ou Sagasta, tendo en
conta que o cruzamento con semáforos das rúas Joaquín Costa con 12 de novembro,
substituirase por unha rotonda para ou que foi preciso negociar con propietarios privados da
zona.
En canto ás direccións do tráfico, manteranse no mesmo sentido que na actualidade
agás Pintor Laxeiro, que terá un único carril de saída. Con todo, toda esta área verase pronto
mellorada coa urbanización da Unidade de actuación urbanística número 13 comprendida entre
as rúas Pintor Laxeiro e Juan Carlos I, que abrirá varios vías, entre eles, un previsto de catro
carrís.
UN NOVO CENTRO URBANO
A aposta da Concellaría de Obras Urbanas pola reforma da zona leste da cidade
obedece a que é un ámbito de gran crecemento residencial que constitúe un eixe peonil de
comunicación entre o centro da cidade e lugares tan concorridos como os xulgados e o mesmo
barrio, un dos máis poboados de Pontevedra. Neste momento, o estado de conservación desta
zona da cidade é moi mala, tanto en servizos como en superficie, especialmente en Pintor
Laxeiro onde os veciños ven que se anegan os seus baixos cada vez que chove.
O orzamento é de 3.139.000 euros, a intervención con máis recursos dos empregados,
ata o de agora, polo Concello en ningunha outra parte da cidade.
Este investimento é moi importante tendo en conta que o ámbito de actuación é un barrio
construído en distintas épocas, e nos que existe un grave problema de mestura de canalizacións
(fecais e pluviais), polo que “con esta actuación preténdese resolver este problema", apuntou ou
concelleiro Luís Bará.
A zona leste da cidade verase moi mellorada grazas a esta gran actuación, pero tamén
a outros proxectos que o Concello adxudicará en breve como a reurbanización do barrio dos
Salgueiriños, estremeiro coa rúa Estrada, e cun investimento de 911.000 euros.

BO DÍA, GABINETE DE COMUNICACIÓN
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COMUNICADO DE PRENSA

A Policía Local e a Concellaría de Obras consensúan cos
veciños as direccións de tráfico
das rúas de todo o barrio da Parda
❖ Dado que as obras de humanización están próximas a rematar, e os

novos viais da Unidade de actuación nº 13 poderán utilizarse en
xaneiro, o Concello xa fixo este estudo de tráfico para reordenar toda
a zona
❖ Os cambios e as novas direccións e viairos están consensuados cos
veciños
❖ A Policía Local quere ser previsora por iso tamén estudou a entrada
en funcionamento da ponte dos xulgados, aínda que a data de remate
e uso está sen definir
Pontevedra, 8 de decembro de 2010

O barrio da Parda está a vivir unha total transformación. As humanizacións das rúas
Estrada, Pintor Laxeiro, Joaquín Costa, Salgueiriños, Rodríguez Seoane, a apertura dunha gran
bolsa de terreo entre Estrada e Pintor Laxeiro (Unidade de actuación nº 13) con varios novos
viarios a cargo da iniciativa privada, o próximo acceso aos xulgados a través dunha ponte (entre
12 de novembro e Pintor Laxeiro e Conde Bugallal), son actuacións que están a permitir cambiar
a fisonomía deste barrio da cidade.
Mentres todas estas obras se suceden e van rematando, a Concellaría de Obras que
xestiona Luís Bará e a Policía Local traballan na futura reordenación do tráfico de todo este
ámbito, logo de incorporar rúas de nova apertura na unidade de actuación nº 13 e coa previsión
da nova ponte de acceso aos xulgados, que conectará 12 de novembro con Pintor Laxeiro e
Conde Bugallal.
O estudo da reordenación do tráfico na zona fíxose para buscar unha circulación máis
fluída, tratando de evitar sobrecargas en puntos estratéxicos como o acceso aos xulgados ou
outros puntos de gran afluencia de persoas, e dando o mellor servizo posible aos residentes do
barrio.
A Policía Local e o concelleiro de Obras xa presentaron este estudo aos veciños da
zona, a través da Asociación Manuel Quiroga, que aceptaron os novos cambios. De todos os
xeitos, como a todas as modificacións do tráfico rodado na cidade, haberá que darlles un tempo
de proba para ver como resultan, e despois acometer as reformas que os técnicos consideren
oportunas, si fose necesario.
Aínda que as vías principais manteñen, basicamente, a súas direccións orixinarias
(antes do inicio da reforma urbana), nalgúns puntos están previstas modificacións, porque a
incorporación de novos viarios permite mellorar o tráfico. Así, a rúa Estrada mantén a súa
dirección e o primeiro tramo de Pintor Laxeiro cambia o sentido que será en dirección Joaquín
Costa e 12 de novembro. Ademais, Rodríguez Seoane será de entrada dende Loureiro Crespo
Ángeles Pereira Costas/ 618 85 62 47
Comunicacion2@pontevedra.eu
Álcaldía / Gabinete de Comunicación
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(cando antes era de saída). As rúas Losada Diéguez e Rafael Dieste completan a súa
urbanización, xa que eran rúas sen saída, e agora coa urbanización da U-13 completan a rúa e
dan saída cara Pintor Laxeiro, que no seu segundo tramo é de dobre dirección. (Como podedes
de ver, tamén se preveu a entrada en funcionamento da nova ponte entre 12 de novembro e
Conde Bugallal e Pintor Laxeiro).
Xunto a este gran plano de tráfico, a Policía Local tamén reconsiderou algunhas
direccións nos ámbitos das rúas Porta Grande e Alcalde García Filgueira (todas elas situadas
entre Conde Bugallal, Pintor Laxeiro e Juan Carlos I, e que dan acceso a un gran número de
veciños que residen neste novo barrio), permeabilizando toda esa zona, ata o de agora moi
infrautilizada.
O Concello ten a previsión de rematar as obras de humanización este mesmo mes,
cara Nadal ou incluso antes. De feito, nestes días a empresa concesionaria das obras, Sercoysa,
rematou o asfaltado das rúas Estrada e Pintor Laxeiro, e ata o día 17, aproximadamente, terá
que facer as canalizacións de pluviais e os sumidoiros para deixar en perfectas condicións a
calzada.
Os traballos da Unidade de actuación 13 tamén están próximos a ser recepcionados
polo Concello. A empresa ten que completar algunhas obras pendentes como a instalación da
iluminación, o acondicinamento das zonas verdes, a substitución dalgunhas árbores e outros
pequenos traballos. O Concello estima que poderá recepcionar a obra no mes de xaneiro. Será
nese momento cando os viais entren en funcionamento. (O Concello non pode recibir a obra ata
que non estea totalmente completada e non reciba o visto bo dos técnicos municipais).
A pesar de que este novo viario aínda non está recibido polo Concello, tanto a Policía
Local como a Concellaría de Obras xa traballou nas súas direccións de tráfico para deixalos
definidos e podelos poñer en marcha en cando o Concello os reciba.
Nesta reordenación do tráfico, a Policía Local tamén prevé a incorporación da nova
ponte dos xulgados, aínda que a súa entrada en funcionamento non ten data.

BO DÍA, GABINETE DE COMUNICACIÓN
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COMUNICADO DE PRENSA

O concelleiro Luís Bará atende as peticións dos veciños de
Santa Clara
❖ Na reunión que manterán esta tarde, o concelleiro escoitará
as suxestións dos veciños do barrio, especialmente as relativas á
praza da Castaña, que está disposto a remodelar conxugando as
necesidades veciñais e as solucións técnicas
Pontevedra, 7 de outubro de 2009

O concelleiro de Obras Urbanas e Mobilidade, Luís Bará mantén esta tarde un encontro
cos veciños do barrio de Santa Clara abordar distintos temas relacionados coa súa concellaría.
O encontro será ás 20.30 horas no salón de actos da asociación Cruz Vermella, tal e como
acordara coa diretiva da Asociación de Veciños Río Lérez. O concelleiro mantivo previamente
unha reunión coa diretiva na que acordaron manter unha reunión aberta a todos os veciños, para
que fagan aportacións e suxestións sobre asuntos relacionados coa súa concellaría en relación
co seu barrio.
Un dos temas que, sen dúbida, se tratará nesta reunión será a remodelación da praza da
Castaña, cuxo diseño non convence aos veciños. Luís Bará quere escoitar as aportacións e
necesidades dos propios veciños, xa que recibiu algunhas peticións de residentes, a título
individual, facendo suxestións sobre este proxecto.
O concelleiro comprométese a remodelar a praza tendo en conta as peticións veciñais,
tratando de conxugalas coas solucións técnicas.
BO DÍA, GABINETE DE PRENSA
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COMUNICADO DE PRENSA

O Concello e os taxistas acordan trasladar a parada
de Benito Corbal a Daniel de la Sota
Pontevedra, 26 de novembro de 2009

Os concelleiros Miguel Filgueira e Luís Bará mantiveron esta mañá unha reunión cos
representantes dos taxistas pontevedreses para escoitar as peticións dos autopatronos en
relación á peonalización da rúa Benito Corbal entre Vasco da Ponte e Cobián Roffignac.
Na reunión chegouse ao acordo de trasladar a parada de taxis, na actualidade situada
en Benito Corbal antes e despois da rúa Sagasta, á rúa Daniel de la Sota. Os concelleiros
comprometéronse a trasladar aos servizos técnicos o estudo de capacidade nesta rúa.
A reubicación da parada de taxi débese á decisión do Concello de Pontevedra de
peonalizar (permitiendo sempre acceso a residentes, servizos, carga e descarga, urxencias...) o
treito de Benito Corbal entre Vasco da Ponte e Daniel de la Sota, unha obra que non empezaría
até despois do inicio das rebaixas.
BO DÍA, GABINETE DE COMUNICACIÓN
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COMUNICADO DE PRENSA

Carmen Fouces estuda cos veciños de San Brais melloras
de mobilidade no barrio
Pontevedra, 5 de marzo de 2012

A concelleira delegado do barrio de San Brais, Carmen Fouces mantén esta tarde, ás
17.30 horas na praza de San Brais, unha reunión cos veciños para valorar as propostas que se
fan por parte dos veciños para mellorar a mobilidade na zona.
Cabe lembrar que as obras de reordenación do nó do Pino afectou á mobilidade a todo
este ámbito, polo que o Concello quere valorar cos veciños a mobilidade en toda a zona ata que
non se repoña a ponte demolida, que será cara finais de ano.
BO DÍA, GABINETE DE COMUNICACIÓN
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COMUNICADO DE PRENSA

Comeza o proceso de constitución dos Consellos
Parroquiais
❖ A intervención do concelleiro Luís Bará no pleno

considerarase o punto de partida deste enorme proceso
de participación cidadá.
Pontevedra, 16 de setembro de 2011

Chegado o mes de setembro, o Concello de Pontevedra dá un novo impulso ao modelo
de participación cidadá no ámbito territorial, en consonancia coas prioridades fixadas para o
presente mandato, que se fixeron explícitas no discurso de toma de posesión do alcalde, e no
pacto do goberno. Un dos concelleiros coordinadores, Luís Bará lembrou esta mañá que a
participación social e o impulso da acción municipal no ámbito das parroquias e os barrios terán
un protagonismo esencial ao longo dos anos 2011-2015.
Luís Bará indicou que os obxectivos serán:
1.
2.
3.

Potenciar a identidade parroquial.
Vertebración e cohesión social, e creación de núcleos de centralidade parroquial.
Mellora da calidade de vida, achegando o modelo do centro e dos barrios urbanos
ao rural.

Para lograr este obxectivo, o concelleiro explicou que referente ás parroquias póñense en marcha
tres instrumentos:
▪

▪

▪

Incremento dos recursos destinados ás parroquias, comezando por unha maior
atención en tempo e medios co nomeamento de 4 concelleiros/as delegados/as de
parroquias. Estes concelleiros/as contarán co apoio dos técnicos municipais para o
desenvolvemento do seu labor.
Fomento da democracia participativa través dos consellos parroquiais, nos que
estarán representados todos os sectores do seu ámbito territorial e que terán como
obxectivo planificar as actuacións na parroquia e fixar as prioridades a curto, medio
e longo prazo.
Elaboración dos Plans específicos de infraestruturas de cada parroquia no que se
recollan todas as necesidades e actuacións para un período estimado de 8 anos.

Os contidos dos plans específicos das parroquias desenvolveranse en varios ámbitos:
1.

Posta en valor do patrimonio cultural.
a.
Patrimonio material: patrimonio arqueolóxico, arquitectónico e etnográfico.
Medidas: recollida de información, estudo, catalogación, protección
normativa, actuacións de fomento e mellora: restauración, sinalización,
divulgación, aproveitamento social, educativo, turístico...
b.
Patrimonio inmaterial: toponimia, literatura oral, costumes e tradicións...
Medidas: recollida de documentación verbal e audiovisual, accións de
divulgación e posta en valor.

2.

Posta en valor do patrimonio ambiental.
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a.
b.

Cursos de auga, humedais… Medidas: recollida de información, estudo,
restauración, actuacións de mellora, sendas...
Terreos forestais, demais territorio… Medidas: recollida de información,
melloras, parques forestais...

3.

Mellora da mobilidade.
a.
Infraestruturas. Medidas: ordenación/reordenación de usos, potenciación da
mobilidade amábel, dotación de beirarrúas, sostemento de pavimentos.
b.
Seguranza viaria. Medidas: limitación de velocidade, calmado do tráfico,
sinalización...

4.

Mellora de servizos.
a.
Auga e saneamento. Medidas: potenciación de traídas veciñais, subministro
público en zonas nas que se necesite, completar a rede de sumidoiros con
racionalidade.
b.
Iluminación pública. Medidas: completar e mellorar a rede, iluminación de
elementos senlleiros...
c.
Recollida de RSU´s e outros. Medidas: reaxuste de certos elementos do
servizo, información sobre punto limpo, vía para actuar sobre animais
abandonados...

5.

Dotacións e equipamentos.
a.
Centros cívicos. Medidas: completar a rede de centros cívicos onde sexa
prioritario, medidas de xestión que optimicen o aproveitamento e os custes.
b.
Parques, espazos públicos, áreas de xogo. Medidas: sostemento dos
actuais e completar con novos tendo en conta criterios de maior uso e menor
sostemento; potenciación das actuacións nos núcleos de centralidade
parroquial.

Os procesos de elaboración dos plans específicos das parroquias terán unha duración
estimada de 12 meses. O proceso abrirase cunha primeira explicación e debate en paralelo á
constitución dos consellos parroquiais, desenvolverase un proceso de información e debate co
obxecto de que este proxecto sexa compartido polos axentes sociais da parroquia. Farase nos
meses de setembro e outubro.
En segundo lugar será unha recollida de demandas: en cada un dos apartados do plan
recolleranse as demandas e propostas dos veciños e veciñas. Con este obxecto poderanse crear
grupos de traballo no concello parroquial. A duración estimada desta fase é de catro meses.
Valoración económica: unha vez recollidas as demandas debe facerse unha
aproximación aos seus custes reais tanto económicos como de outros medios.
A continuación haberá unha priorización e secuenciación dos proxectos: unha vez
coñecidos os custes, farase unha priorización cos axentes sociais da parroquia.
A aprobación do plan abrirase unha vez recompiladas as propostas e valoracións e
establecida a priorización e secuenciación. O Plan será sometido a exposición pública na
parroquia e, unha vez recollidas as achegas e alegacións, aprobarase definitivamente.
Tamén está previsto un seguimento do plan no Consello parroquial cada tres meses, e
cada ano procederase á súa actualización.
Logo da presentación oficial de Pontevedra Participa nun acto público celebrado o
pasado 7 de xullo, a posta en marcha da iniciativa será a partir do vindeiro luns, 19 de setembro,
cando está prevista unha comparecencia do concelleiro Luís Bará no pleno municipal. Dende
ese momento comezará a constitución dos consellos parroquiais, de feito a última semana de
setembro está previsto as constitucións nas parroquias de Salcedo e Mourente.
BO DÍA, GABINETE DE COMUNICACIÓN
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COMUNICADO DE PRENSA

O concelleiro de Marcón informa aos veciños da Ermida do
inicio das obras de saneamento
❖ Os

traballos comezarán a vindeira semana e terán
un custe de 60.000 euros
Pontevedra, 2 de setembro de 2011

O Concelleiro delegado da parroquia de Marcón, Demetrio Gómez, manterá un encontro
cos veciños da Ermida para informarlles dos traballos de conexión do saneamento do lugar, que
comezará a vindeira semana.
A reunión está prevista para este domingo, 4 de setembro, ás 18.00 horas. Manterán o
encontro no mesmo lugar onde se farán os traballos, no cruzamento do lugar da Ermida coa
estrada de Pino-Bora.
O concelleiro explicaralles o proxecto, como se desenvolverán os traballos que teñen un
custe de 60.000 euros. A maior parte da obra discorre pola estrada municipal. E con esta fase
de saneamento, queda practicamente conectado á rede de saneamento municipal o lugar da
Ermida, en Marcón.
Demetrio Gómez quere informar de primeira man aos veciños, escoitar as súas
suxestións, en definitiva, manter un contacto directo cos residentes no lugar, un práctica que fará
extensiva a todos veciños das parroquias nas que ten responsabilidade para manter unha canle
de información directa con todas as parroquias e coñecer de primeira man as súas peticións e
suxestións.
BO DÍA, GABINETE DE COMUNICACIÓN
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O Concello dá un paso máis na creación dos Plans
específicos de infraestruturas parroquiais
❖ A Xunta de Goberno aprobou unha asistencia técnica para a

elaboración destes plans que servirán para recoller as necesidades da
parroquia por un período de 8 anos.
Pontevedra, 5 de marzo de 2012

A Xunta de Goberno Local aprobou esta mañá a contratación dun experto para a
elaboración dos plan específicos de infraestruturas nas parroquias de Pontevedra. Segundo
resumiu o portavoz do Goberno, Raimundo González, un dos eixos deste mandato é a
vertebración e cohesión social nas parroquias do rural pontevedrés coa creación de núcleos de
centralidade, tal e como comprometeu o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores na súa toma de
posesión.
Os obxectivos son:
1.
2.
3.

Potenciar a identidade parroquial.
Vertebración e cohesión social, e creación de núcleos de centralidade parroquial.
Mellora da calidade de vida, achegando o modelo do centro e dos barrios urbanos
ao rural.

Para lograr este obxectivo, póñense en marcha tres instrumentos:
▪

▪

▪

Incremento dos recursos destinados ás parroquias, comezando por unha maior
atención en tempo e medios co nomeamento de 4 concelleiros/as delegados/as de
parroquias. Estes concelleiros/as contarán co apoio dos técnicos municipais para o
desenvolvemento do seu labor.
Fomento da democracia participativa través dos consellos parroquiais, nos que
estarán representados todos os sectores do seu ámbito territorial e que terán como
obxectivo planificar as actuacións na parroquia e fixar as prioridades a curto, medio
e longo prazo.
Elaboración dos Plans específicos de infraestruturas de cada parroquia no que se
recollan todas as necesidades e actuacións para un período estimado de 8 anos.

Os contidos dos plans específicos das parroquias desenvolveranse en varios ámbitos:
1.

Posta en valor do patrimonio cultural.
a.
Patrimonio material: patrimonio arqueolóxico, arquitectónico e etnográfico.
Medidas: recollida de información, estudo, catalogación, protección
normativa, actuacións de fomento e mellora: restauración, sinalización,
divulgación, aproveitamento social, educativo, turístico...
b.
Patrimonio inmaterial: toponimia, literatura oral, costumes e tradicións...
Medidas: recollida de documentación verbal e audiovisual, accións de
divulgación e posta en valor.

2.

Posta en valor do patrimonio ambiental.
a.
Cursos de auga, humedais… Medidas: recollida de información, estudo,
restauración, actuacións de mellora, sendas...
b.
Terreos forestais, demais territorio… Medidas: recollida de información,
melloras, parques forestais...

3.

Mellora da mobilidade.
a.
Infraestruturas. Medidas: ordenación/reordenación de usos, potenciación da
mobilidade amábel, dotación de beirarrúas, sostemento de pavimentos.
b.
Seguranza viaria. Medidas: limitación de velocidade, calmado do tráfico,
sinalización...
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4.

Mellora de servizos.
a.
Auga e saneamento. Medidas: potenciación de traídas veciñais, subministro
público en zonas nas que se necesite, completar a rede de sumidoiros con
racionalidade.
b.
Iluminación pública. Medidas: completar e mellorar a rede, iluminación de
elementos senlleiros...
c.
Recollida de RSU´s e outros. Medidas: reaxuste de certos elementos do
servizo, información sobre punto limpo, vía para actuar sobre animais
abandonados...

5.

Dotacións e equipamentos.
a.
Centros cívicos. Medidas: completar a rede de centros cívicos onde sexa
prioritario, medidas de xestión que optimicen o aproveitamento e os custes.
b.
Parques, espazos públicos, áreas de xogo. Medidas: sostemento dos
actuais e completar con novos tendo en conta criterios de maior uso e menor
sostemento; potenciación das actuacións nos núcleos de centralidade
parroquial.

Estes plans estarán consensuados nos Consellos parroquiais, e terán un soporte técnico
que permita efectivizalos. Será a través deste experto que traballará nos plans das parroquias
durante 18 meses.

BO DÍA, GABINETE DE COMUNICACIÓN
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O Concello presenta Pontevedra participa!
mañá no Teatro Principal
Pontevedra, 6 de xullo de 2011

O alcalde de Pontevedra convida a todas asociacións e colectivos do municipio a asistir
ao encontro que se celebrara mañá, 7 de xullo, no Teatro Principal para dar a coñecer
Pontevedra participa!, unha iniciativa propia para o tempo político que se está a vivir, que
pretende rexenerar a democracia participativa abrindo novas canles de información á cidadanía,
para acadar unha profunda participación cidadá no concello.
Pontevedra participa! é unha resposta a unha demanda, e unha necesidade do goberno
para conseguir un maior compromiso de todos nos asuntos de interese do municipio. Para iso o
Goberno Local, co alcalde á cabeza, pon en marcha esta iniciativa que fomentará a calidade
democrática, a cohesión social, permitirá un desenvolvemento equilibrado do territorio e, en
definitiva, unha mellor calidade de vida para todos os habitantes deste concello.
Para isto, creouse unha estrutura de participación en barrios e parroquias. Raimundo
González será o concelleiro coordinador da área rural e Luís Bará, da área urbana. A súa vez,
haberá delegacións específicas para cada unha das zonas. Deste xeito, Pilar Comesaña será a
responsable de Lérez, Alba, Campañó e Cerponzóns; Demetrio Gómez de Marcón, Verducido,
Salcedo, Lourizán, Bora, Santa María de Xeve e Santo André de Xeve; Raimundo González de
Ponte Sampaio, Canicouva e Tomeza; Anxos Riveiro de O Burgo, Centro Histórico e A Moureira;
Carme Fouces de San Xosé, Campolongo e Mollavao; e Luís Bará de Mourente, ademais do
resto da área urbana.
O inicio deste proceso será este mañá, 7 de xullo, a partir das 21.00 horas no Teatro
Principal. Será un acto aberto a todas as asociacións e colectivos de todos os ámbitos para
presentar o novo modelo de participación territorial; presentar os concelleiros e coordinadores
de area; presentar as liñas de actuación municipal para os próximos catro anos; informar sobre
as diferentes canles de participación; e presentar o calendario de traballo para os próximos
meses.
Luís Bará, responsable da área urbana, explicou que "pensamos que esta é a maneira
de plasmar o compromiso de participación, unha das claves do discurso de investidura do alcalde
o pasado 11 de xuño".
BO DÍA, GABINETE DE COMUNICACIÓN

Este documento foi asinado electronicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en:
https://sede.pontevedra.gal introducindo o seguinte código seguro de verificación:5MVN2IFWOHXI90SO

CONFORME: O director xeral da Área de Mobilidade, na data da súa sinatura dixital

Raimundo González e Miguel Vázquez visitan xunto aos veciños
espacios públicos de Praceres e Salcedo para recuperalos e melloralos
Pontevedra, 23 de xaneiro de 2008
Os concelleiros Raimundo González Carballo e Miguel Vázquez Plaza, xunto aos
técnicos municipais, visitaron esta mañá catro zonas das parroquias do rural pontevedrés,
en Praceres e Salcedo, para estudiar a mellora daqueles espacios públicos que
históricamente foron —e son— punto de encontro dos veciños. Esta é a primeira visita
dunha ronda que continuará por outros puntos das parroquias do rural co propósito de
recuperar estes espazos de uso e disfrute dos veciños.
Dende as once da mañá, os dos concelleiros visitaron á praza de Praceres, a
traseira da capela de San Brais, en Salcedo, así como a parcela próxima ao pabellón de
Cabanas e o espazo onde está a antiga escola de Cabanas, ambalas dúas na parroquia de
Salcedo. Xunto aos representantes veciñais destas parroquias, fixeron unha posta en
común das necesidades que presentan estes puntos de encontro.
O propósito do Concello é facer actuacións denominadas brandas de tal xeito que
sen intervencións agresivas no lugar, póidase recuperar espazos que históricamente foron
punto de reunión dos veciños, especialmente de vellos e nenos. Prantación de árbores ou
setos, mobiliario urbano, reordenación dos espazos, son algunhas das posibilidades que
plantexan estas intervencións.
No encontro que os concelleiros mantiveron con representantes da Asociación
Estriceres e da comisión de festas, e mesmo co párroco de Praceres, plantexouse a
posibilidade de prantar algunha oliveira na praza, así como ordear o espazo destinado a
actividades deportivas.
En San Brais o punto de encontro cos representantes das asociación de veciños
Héroes do campo da Porta e de Cabanas, foi a traseira da capela, un espazo moi
empregado polos residentes no lugar. Alí prantarase algunha árbore (incluso froiteira), e
se ordeará o espacio para colocar mobiliario e, incluso, de ser posible unha fonte.
En Cabanas, trataríanse as árbores invasivas (mimosas) na parcela próxima ao
pabellón, e no espazo situado ao lado da antiga escola faranse podas das árbores e
ordearase o espacio.
Os concelleiros comprometéronse a presentar aos veciños propostas de como se
poden ordear todos estes espacios de encontro, de xeito que queden o máis útiles para os
residentes no lugar.
(A visita a Santo André de Xeve foi suspendida porque as anteriores
prolongáronse moito no tempo).
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Comezan as primeiras reunións para constituír
o primeiro consello parroquial do municipio
❖ A cita é ás 20.30 horas no Local Social de

Cabanas, en Salcedo. Estarán presentes o alcalde e os
concelleiros Raimundo González e Demetrio Gómez,
xunto ás oito asociacións e colectivos da parroquia.
Pontevedra, 26 de setembro de 2011

Os veciños da parroquia de Salcedo están convocados esta tarde para constituír o
primeiro Consello Parroquial do municipio de Pontevedra, dentro do modelo de Participación
cidadá que está a pór en marcha o Goberno Local. Á cita que será ás 20.30 horas no Local social
de Cabanas, contará coa presenza do alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, o concelleiro
coordinador do Rural, Raimundo González Carballo e do concelleiro delegado da parroquia de
Salcedo, Demetrio Gómez.
As asociacións convocadas a participar nesta reunión son a Xunta de Montes,
Asociación San Martiño, Asociación Santa Rita, Asociación de Cabanas, a Banda de Música de
Salcedo, a Asociación San Brais, o Club de Fútbol Salcedo e Vaipolorío, ademais de aqueles
veciños que queiran asistir a título particular.
Os consellos están concebidos como órganos de participación democrática. Neles
teñen representación todos os sectores do ámbito territorial da parroquia: veciñais, comunais,
culturais, etc. O seu obxectivo é planificar as actuacións do Goberno Municipal en cada parroquia
e fixar prioridades a curto, medio e longo prazo at través dos plans municipais das parroquias ou
barrios.
Nestes plans aparecerán as necesidades da parroquia para un período estimado de 8
anos. Estes documentos terán en conta, sobre todo, os seguintes contidos:
●
●
●
●
●

Patrimonio cultural, tanto material (arqueolóxico, arquitectónico, etnográfico) como
inmaterial (toponimia, costumes, tradicións, literatura oral).
Patrimonio ambiental, como auga, humedais, monte, etc.
Mobilidade, relacionada coa mellora das infraestruturas e a seguranza viaria
Servizos públicos, como auga e saneamentos, iluminación, recollida de residuos, etc.
Equipamentos, como centros cívicos e culturais, parques, áreas de xogos, etc.

A redacción destes plans iniciaránse cun proceso de explicación e debate, recollida de
demandas, valoración económica, priorización e secuenciación, para rematar coa aprobación do
Plan e o seu seguimento.
BO DÍA, GABINETE DE COMUNICACIÓN
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Raimundo González e os veciños da Seca acordan
mellorar os espazos públicos do barrio
A actuación da Concellaría de Medio Ambiente Urbano pretende
mellora a calidade de vida dos residentes con novo asfaltado da rúa
Francisco Añón, construcción de beirarrúas, mellora das pistas
polideportivas, do parque infantil, dos patios interiores das casas,
alumeado, tratamento de xardíns e zonas verdes…
Pontevedra, 27 de maio de 2009

O concelleiro de Medio Ambiente Urbano, Raimundo González Carballo, mantivo esta
semana un encontro cos representantes da Asociación de veciños de A Seca e membros da
Federación de Veciños Castelao para estudiar melloras, relacionadas con esta concellaría, neste
barrio da cidade. O encontro produciuse no mesmo barrio, así que o concelleiro coñeceu de
primeira man as necesidades do barrio, relacionadas coa súa área de xestión.
Raimundo González Carballo pretende facer unha actuación integral de conservación,
rehabilitación e mellora do barrio seguindo as necesidades plantexadas pola asociación de
veciños e a Federación, que terá un custe económico elevado pero aínda sen cuantificar.
O concelleiro comprometeuse ao arranxo da rúa Francisco Añón tanto na mellora do firme,
que está en mal estado, como na creación dunha beirarrúa no lado esquerdo da rúa, onde
permite o ancho.
Ademais, tamén considerou necesario o arranxo das pistas polideportivas cambiando
dende o peche até o mobiliario (porterías…) así como mellorando a iluminación desta zona.
Outra actuación incluida na súa concellaría é a reparación ou substitución, se fose o caso,
dos elementos do parque infantil do barrio, xa que algúns deles están en moi mal estado.
Tamén se comprometeu a arranxar os patios interiores das casas, para adecentar estes
espazos e mellorar todo o sistema eléctrico.
Finalmente, farase unha actuación integral en todas as zonas verdes e xardíns do barrio,
para mellorar a calidade urbana e de vida dos veciños que residen neste histórico barrio de
Pontevedra. Estas actuacións incríbense dentro das actuacións de mellora integral e de
accesibilidade que a concellería de Raimundo González está a realizar nos barrios da cidade.
Están a facerse en Mollavao, Juan Carlos I, Monte Porreiro, Campolongo… e está previsto
continuar noutras zonas da cidade.

BO DÍA, GABINETE DE PRENSA
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Raimundo González e Miguel Vázquez consensúan
cos veciños de Médico Balliña as melloras previstas para
esta rúa
As Concellarías de Medio Ambiente Urbano e Obras teñen previsto
a rehabilitación do firme, a canalización de augas pluviais, a reforma e
construcción de beirarrúas, e a instalación de pasos elevados para
aminorar a velocidade dos conductores que acceden á cidade por esta
rúa
Pontevedra, 14 de xullo de 2009

As Concellarías de Medio Ambiente Urbano e Obras iniciarán nos vindeiros meses a
mellora da rúa Médico Ballina, unha rúa que se atopa en bastante mal estado e nos últimos anos
gañou unha gran cantidade de población e xa está integrada no casco urbano. Os concelleiros
Raimundo González Carballo e Miguel Vázquez Plaza visitaron esta mañá a rúa e tiveron un
encontro cos veciños para acordar o inicio dos traballos e as melloras que está previsto realizar
nesta rúa de entrada á cidade.
O ámbito de actuación é de 585 metros cadrados, dende a rotonda da Avenida de Santiago
até a avenida da Coruña. O orzamento previsto é duns 250.000 euros para realizar, sobre todo,
traballos de accesibilidade e seguridade vial, segundo lles explicaron os concelleiros aos veciños
esta mañá.
Está prevista a mellora do firme de toda a rúa e a canalización de augas pluviais.
Aproveitando o asfaltado, instalaránse cinco pasos de peóns elevados para maior seguridade
dos veciños, como eles mesmos demandaron. A situación dos lombos acordouse esta mañá cos
residentes que optaron por lugares de confluencia de rúas e na entrada e saída de Médico
Balliña. Ao tratarse dunha rúa de entrada á cidade dectáronse bastante excesos de velocidade.
Nos últimos anos, Médico Ballina pasou de ser unha estrada comarcal a unha rúa totalmente
urbana.
O proxecto tamén contempla a reparación e construción das beirarrúas que nalgunhas
zonas atópanse en mal estado polas constantes obras das urbanizacións que se están a
construír nesta rúa.
Os concelleiros informaron aos veciños que nestes momentos estase a redactar o
proxecto, polo que o Concello podería iniciar os traballos nun prazo duns dous meses.
A actuación conxunta das Concellarías de Medio Ambiente Urbano e Obras enmárcase
dentro da política de mellora dos barrios do casco urbano, especialmente atendendo a aqueles
que se atopan en peor estado. O caso de Médico Balliña axústase a esta situación. A rúa pasou
nos últimos anos de ser unha estrada de entrada á cidade a converterse nunha rúa do casco
urbano pola elevada población que agora reside nela. Era preciso facer un tratamento de
accesibilidade e para calmar o tráfico xa que algúns condutores circulan a gran velocidade por
ela. As Concellarías citadas optaron por darlle un tratamento similar ao de calquera outra rúa da
cidade, ao igual que no centro urbano.
BO DÍA, GABINETE DE PRENSA
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Salcedo constitúe o primeiro Consello Parroquial
de Pontevedra
❖ O concelleiro delegado, Demetrio Gómez

atenderá as peticións veciñais o primeiro mércores de
cada mes
Pontevedra, 27 de setembro de 2011

O concelleiro coordinador do Rural, Raimundo González informou esta mañá da
constitución oficial do Consello Parroquial de Salcedo nunha reunión celebrada onte pola tarde
no Local social de Cabanas no que estaban representados todas as entidades e asociacións da
parroquia. Estivo acompañado do alcalde Miguel Anxo Fernández Lores e o do concelleiro
delegado da parroquia, Demetrio Gómez.
Explicou que a impresión que obtiveron deste primeiro encontro “foi de colaboración
absoluta e co compromiso de continuar por esta vía”. Asegurou Raimundo González que
“vímolos comprometidos con este modelo de participación e comprometidos, pensando no futuro
da parroquia de Salcedo, e especialmente volcados na creación do Plan da parroquia”.
O concelleiro delegado de Salcedo, Demetrio Gómez informou que atenderá as
peticións dos veciños (previa cita) os primeiros mércores de cada mes. Polo tanto, a súa primeira
cita na parroquia será o vindeiro mércores, 5 de outubro.
Participaron nesta xuntanza os colectivos Héroes do Campo da Porta, a Xunta de
Montes, Asociación San Martiño, Asociación Santa Rita, Asociación de Cabanas, a Banda de
Música de Salcedo, a Asociación San Brais, o Club de Fútbol Salcedo e Vaipolorío, ademais de
aqueles veciños que queiran asistir a título particular.
Cabe lembrar que os consellos están concebidos como órganos de participación
democrática. Neles teñen representación todos os sectores do ámbito territorial da parroquia:
veciñais, comunais, culturais, etc. O seu obxectivo é planificar as actuacións do Goberno
Municipal en cada parroquia e fixar prioridades a curto, medio e longo prazo at través dos plans
municipais das parroquias ou barrios.
Nestes plans aparecerán as necesidades da parroquia para un período estimado de 8
anos. Estes documentos terán en conta, sobre todo, os seguintes contidos:
●
●
●
●
●

Patrimonio cultural, tanto material (arqueolóxico, arquitectónico, etnográfico) como
inmaterial (toponimia, costumes, tradicións, literatura oral).
Patrimonio ambiental, como auga, humedais, monte, etc.
Mobilidade, relacionada coa mellora das infraestruturas e a seguranza viaria
Servizos públicos, como auga e saneamentos, iluminación, recollida de residuos, etc.
Equipamentos, como centros cívicos e culturais, parques, áreas de xogos, etc.

A redacción destes plans iniciaránse cun proceso de explicación e debate, recollida de
demandas, valoración económica, priorización e secuenciación, para rematar coa aprobación do
Plan e o seu seguimento.
BO DÍA, GABINETE DE COMUNICACIÓN
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COMUNICADO DE PRENSA

O concelleiro Luís Bará atende as peticións dos veciños de
Santa Clara
❖ Na reunión que manterán esta tarde, o concelleiro escoitará
as suxestións dos veciños do barrio, especialmente as relativas á
praza da Castaña, que está disposto a remodelar conxugando as
necesidades veciñais e as solucións técnicas
Pontevedra, 7 de outubro de 2009

O concelleiro de Obras Urbanas e Mobilidade, Luís Bará mantén esta tarde un encontro
cos veciños do barrio de Santa Clara abordar distintos temas relacionados coa súa concellaría.
O encontro será ás 20.30 horas no salón de actos da asociación Cruz Vermella, tal e como
acordara coa diretiva da Asociación de Veciños Río Lérez. O concelleiro mantivo previamente
unha reunión coa diretiva na que acordaron manter unha reunión aberta a todos os veciños, para
que fagan aportacións e suxestións sobre asuntos relacionados coa súa concellaría en relación
co seu barrio.
Un dos temas que, sen dúbida, se tratará nesta reunión será a remodelación da praza da
Castaña, cuxo diseño non convence aos veciños. Luís Bará quere escoitar as aportacións e
necesidades dos propios veciños, xa que recibiu algunhas peticións de residentes, a título
individual, facendo suxestións sobre este proxecto.
O concelleiro comprométese a remodelar a praza tendo en conta as peticións veciñais,
tratando de conxugalas coas solucións técnicas.
BO DÍA, GABINETE DE PRENSA
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Vázquez Plaza acorda cos veciños e Cogami
a eliminación total das barreiras arquitectónicas
en Monte Porreiro
Cogami aportou un estudo no que constaban 142 rampas non
axustadas á lei e inútiles. Están dispersas por todo o barrio e serán
reformadas para usalas. Tamén se construirán elementos de seguridade
vial como lombos que se extenderán a Os Campos e Santa Margarita
Pontevedra, 19 de xaneiro de 2009

O concelleiro de barrios, Miguel Vázquez Plaza visitou esta mañá o barrio de Monte
Porreiro para estudiar sobre o terreo a instalación de pasos elevados e a eliminación de barreiras
neste ámbito, no que residen 4.700 persoas. Estivo acompañado de representantes de Cogami,
da asociación O Mirador, da empresa Rías Baixas, así como de técnicos municipais e da
empresa Sercoysa que se encargará de facer estas obras.
A este encontro Cogami aportou un informe no se refiren 142 rampas para minusválidos
construidas no barrio que non se axustan á normativa. O concelleiro acordou cos técnicos
municipais e da propia empresa fotografiar todas estas rampas e reconstruilas ou facelas de
novo para que poidan ser usadas. Quedaron de volverse a ver no prazo de 10 días para abordar
estes elementos.
O concelleiro agradeceu persoalmente o traballo realizado por Cogami sobre a eliminación
de barreiras arquitectónicas en Monte Porreiro, e mostrouse totalmente disposto a colaborar co
colectivo e os veciños para eliminar estes elementos.
Asimesmo, tamén acordaron poñer pasos elevados nas diferentes rúas do barrio. A
ubicación decidirase no prazo de dez días cando se volvan reunir cos técnicos, xa que será
preciso determinar por cales se comeza e o ritmo dos traballos xa que será necesario cortar o
tráfico, nalgún dos carrís.
No encontro tamén estivo presente representantes da empresa Rías Baixas, que quedaron
de pasarlle aos técnicos as medidas do autobús adaptado para minusválidos de tal xeito que non
atope problemas no seu paso por Monte Porreiro. Acordaron facer probas de paso polos lombos
da rúa Alexandre Bóveda e se foran idóneos adoptaríanse aquelas alturas. A creación de
elementos de seguridade vial tamén se extenderá a Santa Margarita e Os Campos.
Na visita tamén acordaron construir beirarrúas frente á Uned xa que son moitas as persoas
que estacionan neste punto e obriga aos peóns a circular polo medio da rúa, e incluso impide o
acceso ao autobús do barrio por este punto.
O concelleiro Miguel Vázquez Plaza explicou hoxe que o propósito deste encontro era abrir
vías de diálogo cos veciños e implicados nestas obras de tal xeito que se minimicen os problemas
e que se fagan atendendo á demanda das persoas con discapacidade. O concelleiro traballa co
obxectivo de lograr a accesibilidade total no barrio de Monte Porreiro.

BO DÍA, GABINETE DE PRENSA
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Vázquez Plaza analiza en Monte Porreiro os lugares
idóneos para a instalación de elementos de seguridade vial
e eliminación de barreiras
O concelleiro convocou mañá, ás 11.30 horas, a técnicos
municipais, a Cogami, á asociación O Mirador, a técnicos da empresa de
transporte Rías Baixas e a técnicos da empresa Sercoysa adxudicataria da
obra por valor de máis de 220.000 euros
Pontevedra, 18 de xaneiro de 2009

A concellaría de Barrios, que xestiona Miguel Vázquez Plaza, comenzará nos vindeiros
días os traballos de supresión de barreiras arquitectónicas e colocación de elementos de
seguridade vial no barrio de Monte Porreiro. Antes de iniciar os traballos, o concelleiro convocou
in situ (na rúa Alemaña, no entorno da panadería Acuña, ás 11.30 horas) aos diferentes axentes
que participarán ou se beneficiarán das obras para consensuar os traballos.
Están convocados ademais do propio concelleiro e o arquitecto municipal, Ángel Velando,
representantes veciñais de Monte Porreiro a través da asociación O Mirador, representantes do
coletivo Cogami (Confederación Galega de persoas con discapacidade), tamén técnicos da
empresa Rías Baixas (recentemente presentou un autobús para persoas con mobilidade
reducida), e responsables da empresa Sercoysa, encargada de realizar estes traballos.
A empresa Sercoysa foi a que gañou o concurso público para a execución destes traballos
consistentes no resalto de pasos de peóns na calzada e adaptación a nova rasante as beirarrúas
e instalacións; formación de rebaixas en beirarrúas; formación de orellas ou linguas nas
beirarrúas; ampliación de beirarrúas; cambio de pavimentos existentes nas beirarrúas.
O orzamento das obras é de 227.627 euros.

Asinado por: JESÚS GÓMEZ VIÑAS
Servizo: ÁREA DE MOBILIDADE
Cargo: DIRECTOR XERAL
Data: 01/07/2022

CAMPAÑA DE REFORZO DAS MEDIDAS DE SEGURIDADE VIAL
Estas obras inclúense dentro dunha campaña que realizan en coordenación as
concellarías de Infraestruturas e barrios para reforzar a seguridade dos peóns nas rúas do centro
e dos barrios do municipio.
O barrio de Monte Porreiro foi escollido como punto de partida desta campaña xa que foi
uns dos primeiros que solicitou, xunto a outros moitos da cidade, a instalación destes elementos
para ralentizar o tráfico e incrementar a calidade de vida dos 4.700 residentes. Pero esta
importante inversión terá continuidade noutras zonas da cidade, como xa se contemplan nos
proxectos aprobados polo Goberno do Estado dentro do proxecto de mellora dos espazos
públicos da cidade.
Dende hai anos, este Concello de Pontevedra é especialmente sensible coa seguridade
dos peóns que se desplazan na cidade, como o amosa a súa aposta por un modelo de cidade
no que os peóns teñen prioridade sobre o coche, buscando unha cidade para o cidadán. Esta
mesma defensa move o actual goberno local, e especialmente as concellerías de Infraestruturas,
Barrios e Protección Cidadá, que incluiron partidas moi importantes nos orzamentos deste ano
para a execución de proxectos para a ralentización do tráfico e a mellora da accesibilidade peonil,
en todos os barrios da cidade que carecen deles.
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